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RESUMO
A Constituição Federal do Brasil, no artigo 5º, inciso X, assegura a inviolabilidade da
vida privada, da intimidade e da honra como um direito fundamental. O Marco Civil da
Internet instituiu, no Brasil, diversidade de princípios e parâmetros para a regulação da
internet no país. A existência da lacuna, no sistema jurídico brasileiro, de norma e
infraestrutura, para a efetivação da garantia ao direito à proteção dos dados na internet,
já identificada em outros países, associada à ausência de precisão conceitual específica
à privacidade na internet, justifica a adoção, nesta tese, do inovador conceito de direitos
de privacidade na internet, baseado em Bernal (2014), compostos por quatro direitosbase: navegar com privacidade na internet; monitorar quem monitora; deletar os dados
pessoais; proteger a identidade online. Com estas considerações iniciais, esta pesquisa
tem como objetivo geral propor a incorporação conceitual, explícita e expressa, dos
direitos de privacidade na internet como um dos pilares para assegurar maior amplitude
na eficácia do direito fundamental à privacidade, em especial no processo de criação
normativa no Brasil, relacionada à proteção dos dados pessoais na internet. Esta tese
utiliza os métodos de procedimento comparativo e histórico, de modo a estabelecer
relações e análises dentro da historicidade vinculada aos aspectos da internet e do
Direito, da evolução dos direitos fundamentais até o efetivo reconhecimento da
privacidade como direito. A pesquisa adota o método de abordagem hipotético-dedutivo,
apresentando evidências teóricas, indo dos aspectos gerais aos mais específicos,
construindo o aporte teórico que permitiu confirmar e ou refutar as hipóteses
preliminarmente formuladas e apresentadas como possibilidades de resolução do
problema. O tipo de pesquisa desenvolvido, de natureza qualitativo-exploratória,
associado à técnica da revisão e análise bibliográfica, contemplando a consulta em
referências diversificadas, permitiu a construção dos resultados apresentados na
pesquisa, especialmente a proposta de incorporação conceitual. Assim, o trabalho
identifica que o conceito de direitos de privacidade na internet não pode se limitar ao
mero reconhecimento como categoria conceitual, sendo fundamental buscar a
incorporação explícita e expressa desses direitos, no processo de construção normativa,
relacionada ao tema como um dos meios para maior amplitude da eficácia do direito
fundamental à privacidade, nesse caso no contexto da internet. O estudo conclui que a
recepção expressa dos direitos de privacidade na internet pelas normas jurídicas, que
tratam e ainda tratarão de temas afins no Brasil, principalmente aquelas que
regulamentam ou regulamentarão a proteção de dados pessoais no país, permite a
recomposição do núcleo do direito fundamental à privacidade que, de acordo com as
teorias apresentadas nesta tese, integram tão somente a proteção da vida privada, da
honra, da intimidade e da imagem. Destarte, o direito fundamental à privacidade passa a
ter dimensão mais ampla e, sobretudo, atual e contextualizada com a sociedade da
informação, permitindo melhor encaixe do direito sobre os novos modos de interação
social que a internet apresenta de forma recorrente, bem como torna viável o
enfrentamento das problemáticas de natureza jurídica, decorrentes de uma sociedade
em rede. A tese materializa uma construção teórico-conceitual para sustentar a
premissa de que os direitos de privacidade na internet se incluem no bojo do direito
fundamental à privacidade, razão pela qual merecem a incorporação explícita e
expressa nas normas jurídicas que, de modo iminente, regulamentarão, no contexto da
internet, o direito fundamental à privacidade e à proteção dos dados pessoais no Brasil.
Palavras-chave: Direitos de privacidade na internet. Direitos fundamentais. Internet.
Privacidade. Dados pessoais.
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ABSTRACT
The Brazilian Constitution, Article 5, paragraph X, ensure the inviolability of privacy,
intimacy and honour as a fundamental right. The Brazilian Internet Bill of Rights, called
‘Marco Civil da Internet’, instituted in Brazil diversity of principles and parameters for
regulation of internet in the country. The existence of the gap in the Brazilian legal
system, around laws and infrastructure for the effective guarantee to the right to data
protection on the Internet, as identified in other countries, coupled with the absence of
specific conceptual precision to privacy on the internet, justifies the adoption in this
thesis, the innovative concept of ‘Internet Privacy Rights’, based on Bernal (2014),
composed of four rights-based: a right to roam the internet with privacy; a right to monitor
those who monitor us; a right to delete personal data; a right to an online identity. With
these initial considerations, this research has the overall objective to propose a
conceptual incorporation, explicit and expressed, of Internet Privacy Rights as one of the
pillars to ensure greater extent on the effectiveness of the fundamental right to privacy,
particularly in Brazilian process of creation of laws, related to the protection of personal
data on the internet. This thesis uses the methods of comparative and historical
procedure in order to establish relationships and analysis within the historicity linked to
aspects of the internet and Law, the evolution of fundamental rights to the effective
recognition of privacy as a right. The research uses the hypothetical-deductive method of
approach, with theoretical evidence, ranging from general aspects to the most specific,
building the theoretical framework that allowed and confirm or refute the preliminary
hypotheses and presented as the problem solving possibilities. The type of developed
research was qualitative and exploratory nature, associated with the technical of review
and literature analysis, covering the query varied references, allowed the construction of
the results presented in the research, particularly the proposed conceptual incorporation.
Thus, the thesis identifies that the concept of Internet Privacy Rights can not be limited to
mere recognition as a conceptual category and is essential to seek the explicit and
express incorporation of these rights in the normative construction process, related to
this subject, as a way of greater extent the effectiveness of the fundamental right to
privacy, in this case in the context of the internet. The study concludes that the express
reception of Internet Privacy Rights by the laws that deal and also will address related
topics in Brazil, especially those which regulate or will regulate the protection of personal
data in the country, allows the recovery of the core of the fundamental right to privacy
that, according to the theories presented in this thesis, only the protection of private life,
honour, intimacy and image are considered. Thus, the fundamental right to privacy is
replaced by wider dimension and, above all, current and contextualized with the
information society, allowing better slot of the Law on the new ways of social interaction
that the internet presents a recurring basis and makes it feasible tackling the problems of
a legal nature, arising from a network society. The thesis embodies a theoretical and
conceptual construction to support the premise that the Internet Privacy Rights are
included in the core of the fundamental right to privacy, which is why they deserve the
explicit and express incorporation into legal rules, that in one imminent way, will regulate,
in the context of the Internet, the fundamental right to privacy and protection of personal
data in Brazil.
Keywords: Internet Privacy Rights. Fundamental rights. Internet. Privacy. Personal data.
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RESUMEN
La Constitución Federal de Brasil, el artículo 5, párrafo X, garantiza la inviolabilidad de la
vida privada, la intimidad y el honor como un derecho fundamental. El Marco Civil de
Internet instituyó, en Brasil, una diversidad de principios y parámetros para la regulación
de internet en el país. La existencia de la brecha en el sistema jurídico brasileño, de
reglas y de infraestructura para la garantía efectiva del derecho a la protección de datos
en internet, como se identifica en otros países, junto con la falta de precisión conceptual
específica a la privacidad en Internet, justifica la adopción, en esta tesis, el innovador
concepto de derechos de privacidad en internet, basado en Bernal (2014), compuesta
por cuatro derechos básicos: navegar con privacidad en Internet; vigilar quien vigila;
suprimir los datos personales; proteger la identidad online. Con estas consideraciones
iniciales, esta investigación tiene el objetivo general de proponer una incorporación
conceptual, explícita y expresa, de los derechos de privacidad en internet como un pilar
para garantizar una mayor medida de la efectividad del derecho fundamental a la
intimidad, sobre todo en el proceso de creación de normas en Brasil, relacionada con la
protección de datos personales en internet. Esta tesis utiliza los métodos de
procedimiento comparativo y histórico con el fin de establecer relaciones y análisis
dentro de la historicidad vinculada a aspectos de internet y el Derecho, la evolución de
los derechos fundamentales en el reconocimiento efectivo de la privacidad como un
derecho. La investigación utiliza el método hipotético-deductivo, con evidencia teórica,
que van desde aspectos generales a los más específicos, la construcción del marco
teórico que permite confirmar y o refutar las hipótesis preliminares y se presenta como
posibilidades a la solución del problema de investigación. El tipo de investigación
desarrollado, carácter cualitativo y exploratorio, asociado con la revisión y análisis de la
literatura técnica que abarca las consultas en referencias variadas, permitió la
construcción de los resultados presentados en la tesis, en particular la incorporación
conceptual propuesto. El trabajo identifica que el concepto de derechos de privacidad en
internet no puede limitarse a el reconocimiento como una categoría conceptual y es
esencial buscar la incorporación explícita y expresa de estos derechos en el proceso de
construcción normativa, relacionado con el tema, como medio de garantizar, en mayor
medida, la efectividad del derecho fundamental a la intimidad, en este caso en el
contexto de internet. El estudio concluye que la recepción expresa los derechos de
privacidad en internet por las leyes que tienen que ver, y también abordarán temas
relacionados en Brasil, especialmente las que regulan o rigen la protección de datos
personales en el país, permite la recuperación del núcleo del derecho fundamental a la
intimidad que, de acuerdo con las teorías presentadas en esta tesis, actualmente integra
como parte sólo la protección de la vida privada, el honor, la intimidad y la imagen.
Luego, el derecho fundamental a la intimidad se sustituye por dimensión más amplia y,
sobre todo, actualizada y contextualizada con la sociedad de la información, lo que
permite un mejor ajuste del Derecho en las nuevas formas de interacción social que
internet presenta de manera recurrente y hace factible hacer frente a los problemas de
carácter legal, que surge de una sociedad en red. La tesis representa una construcción
teórica y conceptual para apoyar la premisa de que los derechos a la privacidad en
Internet se incluyen en el núcleo del derecho fundamental a la privacidad, por lo que se
merecen la incorporación explícita y expresa en normas legales que regularán, en el
contexto de Internet, el derecho fundamental a la privacidad y protección de datos
personales en Brasil.
Palabras clave: Derechos de privacidad en internet. Derechos fundamentales. Internet.
Privacidad. Datos personales.
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1 INTRODUÇÃO

O progresso da humanidade se reflete, também, na capacidade de transmitir
informações e as questões de “tempo e distância” no campo da informação tem sua
dimensão reduzida. Com isso, o direito à informação expandiu-se, facilitando o
acesso ao conhecimento, nos mais diversos pontos do planeta. Esse espaço ‘virtual’
criado, ou ciberespaço, é um espaço social, formado pelo fluxo de informações e
dados transmitidos entre computadores, constituindo-se como uma rede aberta na
qual qualquer pessoa pode ter acesso com a possibilidade de interagir, gerar dados,
navegar e estabelecer relações na rede, por meio de provedores de acesso pelos
quais se realizam várias atividades como o correio eletrônico; a computação de
longa distância, o comércio eletrônico, o lazer, a pesquisa e outros.
O tema que esta investigação se propõe a tratar é constituído de três
elementos essenciais à construção de uma tese: originalidade, relevância e
viabilidade (CASTRO, 2002). Evidentemente, a informação, como elemento
formador das sociedades, foi fundamental para diferentes construções históricas, em
diversos momentos de determinado tempo. A evolução da tecnologia e dos recursos
das tecnologias da informação e da comunicação (TICs) provocou o surgimento de
novos

conceitos

para

definir

o

fenômeno

informacional

vivenciado

na

contemporaneidade. Diante disso, o direito fundamental à privacidade pode ser
compreendido de modo diverso, sobretudo a partir da transformação sociológica
provocada pela internet. Assim, esta tese apresenta uma abordagem original, visto
que propõe a incorporação conceitual dos direitos de privacidade na internet na
regulamentação da proteção dos dados pessoais no Brasil.
Rede mundial de computadores, World Wide Web (WWW), ciberespaço, meio
ambiente digital, sociedade da informação ou sociedade em rede são conceitos
próximos, porém diversos, atribuídos às transformações sociológicas, culturais e
jurídicas promovidas pela internet, como ficou popularizada a rede. Torna-se, pois,
inevitável a reflexão quanto a insumos contributivos à cultura, acesso e
democratização da informação, valorização da diversidade, processo de inclusão
digital. Contudo, também é indispensável promover reflexões voltadas aos
problemas jurídicos, advindos da evolução tecnológica, sobretudo os decorrentes da
massificação do uso da internet, sobretudo a partir recentes eventos noticiados
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envolvendo a vigilância e o monitoramento das comunicações, das informações e
dos dados pessoais transmitidos via internet, em evidente violação do direito à
privacidade, o que confere absoluta relevância à matéria.
Acompanhado da relevância, o tema é indispensável para a ciência do
Direito, o que atribui viabilidade à pesquisa, ao promover o estudo crítico do tema do
direito fundamental à privacidade, especialmente no que diz respeito à
inviolabilidade dos dados pessoais na internet, visto que significativo para o meio
jurídico, pois não se pode admitir a omissão do Direito frente ao debate inesgotável
quanto à privacidade e à proteção dos dados, especialmente em um contexto em
que a internet é o cenário não fictício de uma realidade descrita com precisão
peculiar por George Orwell, no romance ‘1984’.
A pesquisa, pretende, no entanto, ir além: busca revisar a diversidade de
conceitos e categorias, por meio de textos normativos e suas exposições de
motivos, bem como relatórios de acompanhamento da aplicação das diretivas de
proteção de dados pessoais no contexto europeu, que vão da conexão entre Direito
e internet aos fundamentos históricos dos direitos fundamentais à privacidade e à
inviolabilidade dos dados pessoais em sentido amplo. Visa-se encontrar uma
resposta que se aproxime da realidade brasileira, a partir da proposição de
incorporação conceitual dos direitos de privacidade na internet na regulamentação
da proteção de dados pessoais no contexto da internet, no Brasil.
Diante dessa diversidade conceitual, esta tese adota o entendimento da
palavra ‘privacidade’ como conceito amplo para determinar a proteção do direito
fundamental à proteção da vida privada e da intimidade, bem como a inviolabilidade
dos dados pessoais, a partir da incorporação conceitual dos direitos de privacidade
na internet.
Além de ser dotado de inovação, o tema é desafiador, na medida em que o
trabalho se utiliza da legislação comparada para mapear os diferentes meios de
regulamentação da proteção dos dados pessoais, incluindo os dados dos usuários
da internet, perpassando pelos modelos anglo-saxão (delimitando-se à análise dos
Estados Unidos e do Reino Unido) e romano-germânico, limitando-se à análise do
contexto do Brasil e da União Europeia. Ressalva-se que a análise normativa
relacionada ao tema de pesquisa, a partir da legislação comparada, observa
aspectos que possam ser aproveitados no contexto brasileiro, na regulamentação da
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proteção de dados pessoais na internet. A regulação da internet bem como a
regulamentação de direitos fundamentais em seu âmbito são temas relativamente
recentes, nos ambientes de pesquisa jurídica brasileiros, razão que impõe
responsabilidade ainda maior à pesquisa. Assim, de modo cauteloso, este estudo
utiliza-se

da

legislação

comparada

como

fonte,

não

correspondendo

necessariamente à adoção de modelos normativos como referência absoluta a esta
tese e às proposições conclusivas decorrentes dela. Como evidenciado durante a
investigação,

que

oportunamente

apresenta

estudos

e

relatórios

de

acompanhamento, especialmente em relação às normas comunitárias europeias, há
aspectos críticos, nas normas jurídicas mapeadas.
Cabe esclarecer, desde já, que o mapeamento realizado no contexto do
Reino Unido e dos Estados Unidos, que a opção da pesquisa em apresentar esses
contextos leva em consideração o fato de a matriz normativa anglo-saxônica ser
absolutamente diferente da matriz romano-germânica. Todavia, dentro do tema
investigado, é de alta relevância a apresentação das questões normativas que
permeiam a temática, no contexto dos países que adotam o sistema jurídico anglosaxão. Logo, a razão que conduz à apresentação dessa matriz normativa, nesta
pesquisa, reside no pioneirismo da produção normativa e nos reflexos e
repercussões que tais normas representam em âmbito internacional, inclusive na
transferência internacional de dados pessoais.
No mesmo sentido, o mapeamento das normas europeias também se
justifica no pioneirismo, sobretudo pela experiência concebida originalmente em
países como a Alemanha e a Suécia, que desde a década de 1970 já instituíam
regramentos próprios para a proteção dos dados pessoais. Além disso, o estágio
doutoral realizado pelo pesquisador, na Espanha, sob a orientação do Professor Dr.
Fernando Galindo Ayuda, contribuiu para uma aproximação da temática pesquisada
com os debates vinculados ao sistema de regulamentos e diretivas adotados pela
União Europeia, e que, em parte, servem de base para a construção do anteprojeto
de lei de proteção de dados pessoais apresentado para consulta pública pelo
Ministério da Justiça, no Brasil.
É relevante destacar, desde já, que o emprego da expressão “incorporação
conceitual”, associada à inserção expressa dos diretos de privacidade na internet na
regulamentação da proteção de dados pessoais no Brasil, se estabelece nesta tese
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a partir da compreensão de ‘conceito operacional proposto por adoção’, que consiste
em um conceito formulado doutrinariamente por outro autor, mas que guarda
cientificidade com o tema investigado (PASOLD, 2011). Nesse sentido, esta tese
adota a composição de direitos de privacidade na internet, originalmente formulada
por Bernal (2014) como Internet Privacy Rights, considerando ser esta uma
construção conceitual1 fundamental para a pesquisa. Os direitos de privacidade na
internet são compostos por quatro direitos-base, sem os quais não é possível
assegurar maior eficácia à proteção da privacidade e dos dados pessoais na
internet.
Nesse sentido, considerando que a Constituição Federal do Brasil, no artigo
5º, inciso X, assegura a inviolabilidade da vida privada, da intimidade e da honra
como um direito fundamental; que o Marco Civil da Internet, Lei n.º 12.965/2014,
instituiu no Brasil uma diversidade de princípios e parâmetros para a regulação da
Internet no país; a existência da lacuna no sistema jurídico brasileiro, de norma e
infraestrutura, para a efetivação da garantia ao direito à proteção dos dados na
Internet; que outros países já possuem em seus sistemas jurídicos norma e
infraestrutura específicas para a efetivação desse direito fundamental, sendo a
legislação comparada uma fonte indispensável para a pesquisa no tema da proteção
da vida privada e da inviolabilidade dos dados pessoais na Internet; considerando
que o conceito de ‘direitos de privacidade na internet’ compreende quatro direitosbase, quais sejam o direito de navegar com privacidade na internet, o direito de
monitorar quem monitora, o direito de deletar os dados pessoais e o direito de
proteger a identidade online; pretende-se buscar resposta a seguinte indagação: os
direitos de privacidade na internet, enquanto conceito, devem estar incorporados
expressa e explicitamente nas normas jurídicas brasileiras, e sua regulamentação,
para assegurar maior amplitude na eficácia do direto fundamental à privacidade no
contexto da internet?
A pesquisa admite três possíveis hipóteses como respostas ao problema
investigado: (a) as normas jurídicas relacionadas à internet no Brasil não necessitam
da incorporação conceitual dos direitos de privacidade na internet para garantir
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Nesse ponto, é relevante considerar um dos riscos da imprecisão conceitual: “O resultado disso não
é difícil de perceber, bastando, para tanto, um passar d’olhos na doutrina e na jurisprudência
brasileiras: como em ‘Alice no País das Maravilhas’, em que um dos personagens ‘dá às palavras o
sentido que quer’, cada um interpreta (decide) como quer, como se houvesse um ‘grau zero de
significação’” (STRECK, 2008).
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maior eficácia do direito fundamental à privacidade, já que as normas jurídicas
vigentes protegem satisfatoriamente os direitos violados nesse espaço; (b) Os
direitos de privacidade na internet necessitam estar incorporados conceitualmente,
explícita e expressamente, nas normas jurídicas relacionadas à internet no Brasil
para garantir maior eficácia do direito fundamental à privacidade, sobretudo por
recepcionar em seu bojo a proteção da vida privada, da intimidade, da imagem, da
honra e dos direitos-base, vinculados aos direitos-base de navegar na internet com
privacidade, de monitorar quem monitora, de deletar dados pessoais e de proteger a
identidade online; e (c) Os direitos de privacidade na internet podem estar implícitos
nas normas jurídicas relacionadas à internet no Brasil para garantir maior eficácia do
direito fundamental à privacidade.
A tese tem como objetivo geral propor a incorporação conceitual de direitos
de privacidade na internet como um dos pilares para assegurar maior amplitude na
eficácia do direito fundamental à privacidade, em especial no processo de criação
normativa no Brasil, relacionada à proteção dos dados pessoais na internet.
Destarte, a pesquisa buscará cumprir com os seguintes objetivos específicos: (i)
estabelecer distinções conceituais e históricas relacionadas à Internet e aos espaços
sociais constituídos por pessoas e organizações a partir da Internet; (ii) analisar a
relação e a evolução do direito com as tecnologias da informação e comunicação;
(iii) apresentar os fundamentos conceituais dos direitos fundamentais, em especial
aos novos direitos advindos do uso da Internet; das origens históricas e conceituais
da privacidade; e dos fundamentos jurídico-normativos da proteção dos dados
pessoais em sentido amplo; (iv) analisar, a partir dos fundamentos dos direitos
fundamentais, o reconhecimento de novos direitos relacionados à proteção da
privacidade e dos dados pessoais na Internet, em especial os quatro direitos-base
que compõem a estrutura conceitual de direitos de privacidade na internet; (v)
mapear os institutos normativos que tratam da proteção da vida privada e dos dados
pessoais na legislação comparada, em especial no Reino Unido, nos Estados
Unidos e na União Europeia, e no ordenamento jurídico brasileiro; (vi) observar e
identificar a presença dos direitos de privacidade na internet nas normas jurídicas
comparadas, propondo a inserção explícita e expressa do conceito de direitos de
privacidade na internet como um dos elementos para assegurar maior amplitude na
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eficácia do direito fundamental à privacidade, em especial no processo de
regulamentação da proteção dos dados pessoais na internet.
Para desenvolver a investigação proposta nesta tese, dentre os métodos de
pesquisa, serão utilizados os métodos de procedimento comparativo e histórico, de
modo a estabelecer relações e análises dentro da historicidade vinculada aos
aspectos da internet e do Direito, da evolução dos direitos fundamentais até o efetivo
reconhecimento da privacidade enquanto direito. Com isso, a pesquisa utilizará o
método de abordagem hipotético-dedutivo, apresentando evidências teóricas,
partindo de aspectos gerais aos mais específicos, de modo a confirmar e refutar as
hipóteses preliminarmente formuladas e apresentadas enquanto possibilidades de
resolução do problema. Assim, o tipo de pesquisa desenvolvido tem natureza
qualitativo-exploratória, e a técnica ficará limitada à análise bibliográfica em fontes
primárias e secundárias.
É relevante destacar, ainda, que a tese desenvolvida está diretamente
alinhada com o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da
Universidade Estácio de Sá, vinculando-se à área de concentração de “Direito
Público e Evolução Social”, que possui como linhas condutoras o Direito
Constitucional e a teoria dos direitos fundamentais, promovendo investigações
conjuntas das dimensões processual e material do Direito e, assim, dos direitos
fundamentais, tendo por base uma estrutura interdisciplinar/transdisciplinar, aberta,
reflexiva, ocupando-se, assim, da doutrina contemporânea acerca da democracia,
da historicidade do Direito, da fundamentação dos direitos e, neste passo, da própria
Constituição.
Ademais, esta pesquisa filia-se às investigações desenvolvidas na linha de
pesquisa de “direitos fundamentais e novos direitos”, que tem por foco as doutrinas
de sustentação dos direitos fundamentais, a problemática da sua compreensão e
conflitos, assim como as teorias contemporâneas que se põem, com um olhar atento
para a insurgência de novos direitos, o que também significa a reformulação de
conceitos.
Por fim, cumpre ressaltar que a macro-temática do Direito e novas
tecnologias concentra-se no âmbito das pesquisas desenvolvidas e orientadas pela
orientadora, Profª. Dra. Salete Oro Boff, bem como do coorientador estrangeiro,
Prof. Dr. Fernando Galindo Ayuda, que supervisionou o estágio de doutorado
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sanduíche do pesquisador na Universidad de Zaragoza, Espanha, durante o período
de setembro de 2014 a fevereiro de 2015.
Quanto ao desenvolvimento da pesquisa, a sua estrutura está contemplada
em cinco capítulos. O primeiro capítulo, intitulado “Direitos fundamentais e internet:
convergências conceituais para uma tese jurídica”, estabelece uma relação histórica
e com fundamentos conceituais dos direitos fundamentais e a identificação dos
aspectos temáticos da pesquisa dentro da teoria dos direitos fundamentais. Além
disso, esse capítulo elucida a aproximação cada vez mais constante, e necessária,
do Direito com as questões advindas das novas tecnologias e, especialmente, da
internet.
O segundo capítulo, intitulado “A evolução da internet: uma timeline para a
compreensão

contextual

dentro

do

Direito”,

reforça

historicamente

as

transformações sociológicas trazidas pela internet, bem como as transformações
conceituais construídas para melhor compreender o fenômeno social causado pela
rede mundial de computadores.
O terceiro capítulo, denominado “O direito fundamental à privacidade na
internet: a vida privada, a intimidade e a inviolabilidade dos dados pessoais”,
encarrega-se da distinção de conceitos constantemente tratados como sinônimos
nos trabalhos de investigação de área conexa a este, permitindo uma melhor
delimitação do objeto de pesquisa, bem como o esclarecimento do universo e das
direções assumidas para o desenvolvimento desta tese.
O quarto capítulo, com o título “A proteção da privacidade e dos dados
pessoais na legislação comparada” corresponde à etapa do trabalho onde foram
realizadas as análises comparativas entre normas jurídicas que tratam do tema da
privacidade e da proteção dos dados pessoais do Reino Unido, Estados Unidos e
União Europeia.
O quinto e último capítulo, denominado “O direito fundamental à privacidade
no Brasil: a incorporação conceitual dos direitos de privacidade na internet na
regulamentação da proteção dos dados pessoais”, materializa uma construção
teórico-conceitual para sustentar a premissa de que os direitos de privacidade na
internet se incluem no bojo do direito fundamental à privacidade, razão pela qual
merecem o reconhecimento explícito e expresso nas normas jurídicas que, de modo
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iminente, regulamentarão o direito fundamental à proteção dos dados pessoais no
Brasil.
Ressalta-se, por fim, que o Direito não é (e jamais será!) a única resposta aos
desafios que se apresentam a partir da evolução das tecnologias da informação e
comunicação, que conduziram a internet até o patamar atual. A tecnologia, por si só,
não será capaz de estabelecer isoladamente os limites de regulação da conduta dos
sujeitos envolvidos no uso da internet e, especialmente, no tratamento dos dados
pessoais. Por essa razão, em que pese a pesquisa apresente a construção
terminológica de Lessig (2006) de que ‘o código é a Lei’, como uma teoria relevante
para o reconhecimento de um ‘ciberdireito’, esta investigação não filia-se a esta
concepção. Isto porque acredita-se que a inserção conceitual dos direitos de
privacidade na internet, explícita e expressamente no processo de regulamentação
da proteção dos dados no Brasil, é um dos elementos que contribuirá para o
fortalecimento do direito fundamental à privacidade, conferindo-lhe não apenas uma
maior precisão semântica, mas a possibilidade de assegurar maior eficácia.
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2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E INTERNET: CONVERGÊNCIAS CONCEITUAIS
PARA UMA TESE JURÍDICA

Ao futuro ou ao passado, a um tempo em que o
pensamento seja livre, em que os homens sejam
diferentes uns dos outros, em que não vivam sós –
a um tempo em que a verdade exista e em que o
que for feito não possa ser desfeito: da era da
uniformidade, da era da solidão, da era do Grande
Irmão, da era do duplipensamento – saudações!
(tradução nossa).
(ORWELL, 1983).

Quando a Internet ainda ensaiava os primeiros passos em território
brasileiro, há pouco mais de uma década, Gilberto Gil,

compositor brasileiro e

defensor da liberdade dos direitos civis no ciberespaço, sobretudo como Ministro da
Cultura (ROHTER, 2007), referenciou na música “Pela Internet” uma das primeiras
impressões do que a rede representava na vida dos usuários: “Eu quero entrar na
rede, Promover um debate, Juntar via internet, Um grupo de tietes de Connecticut,
[...] Eu quero entrar na rede para contatar, Os lares do Nepal e os bares do Gabão”.
No sentido apresentado por Gil, vive-se na era dos websites e a
transcendência dos gigabytes nas ‘nuvens’ com a cloud computing. Definitivamente,
se vive em um tempo no qual a simultaneidade proporcionada pela Internet
oportuniza a vivência de uma experiência revolucionária da comunicação, do
relacionamento social e do consumo. Assim, inevitavelmente as relações
estabelecidas no ambiente virtual também são submetidas à análise da ciência
jurídica sob os prismas sociológico, hermenêutico, jurisdicional e do modus operandi
que a tecnologia instiga a investigar.
O consumidor moderno, cada vez mais, procura a internet para realizar
transações comerciais. Isso ocorre por diversos fatores, por exemplo, a otimização
do tempo disponível, a tentativa de manutenção da privacidade, a amplitude na
realização de pesquisas de preços. Figura-se uma geração de indivíduos sempre
mais familiarizados com o ato de ‘googlear’. Sim, ‘googlear’, adaptação do verbo ‘to
google’, inserido no vernáculo do inglês estadunidense, após a transformação do
buscador Google em uma das maiores potências em comunicação e informação do
planeta. A internet e, especialmente, o ato de ‘googlear’ trouxeram repercussões das
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mais diversas para a vida individual e em sociedade, colocando em xeque diversos
paradigmas da vida pós-moderna: o consumo, as relações sociais, a comunicação e
a informação jamais serão as mesmas (FORTES; BOFF, 2014).
Diante de tais mudanças, inevitáveis são as repercussões sobre os efeitos
da violação de direitos. As vulnerabilidades latentes e desencadeadas pelo uso de
tecnologias devem ser identificadas para a proteção de direitos e interesses
individuais, interesses de corporações empresariais e Estados. A imprecisão jurídica
oferecida pelo ordenamento jurídico em escala global e, em especial, no território
brasileiro, por ser carente de regulação para a governança do ciberespaço, acaba
por deixar as partes e os conflitos com os quais estão envolvidas à mercê da
‘consciência’ jurisdicional, observando-se uma distância longa de uma ‘busca’ por
uma resposta ‘correta’ e ‘adequada’ à Constituição (STRECK, 2012a).
De qualquer forma, a internet alterou o paradigma clássico das interrelações humanas, passando a inserir o espaço virtual na vida cotidiana das
pessoas, tendo como característica o acesso a uma pluralidade de informações,
com intensa velocidade de propagação pela rede, sem limites geográficos (BOFF;
DIAS, 2013). Assim, a rede oferece novas e diferentes perspectivas e expectativas
para o futuro. Há um tempo, quando se assistia a um filme de ficção científica,
imaginava-se o futuro que estava por vir. Agora, tem-se a impressão de que se
aproxima da certeza de que o futuro é agora. Nesse futuro presente,
indubitavelmente, é necessário promover uma imersão conceitual do Direito na
tecnologia da informação e comunicação, nas redes e no ciberespaço, visando
preservar os direitos fundamentais à privacidade e à proteção de dados pessoais.

2.1 Fundamentos teóricos para os direitos fundamentais
Conforme evidenciado, esta pesquisa aborda as violações de direitos
fundamentais, inserindo-as no contexto da internet, de modo a investigar o problema
proposto, que se vincula à construção conceitual dos direitos de privacidade na
internet como um meio para assegurar a eficácia do direito fundamental à
privacidade, especialmente pela garantia da proteção dos dados pessoais, por meio
de instrumentos regulatórios da internet no Brasil.
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Historicamente, o rol de direitos do homem se modifica e tende a persistir
em profundas alterações com o passar do tempo, sobretudo a partir das mudanças
de condição histórica, ou seja, originários das necessidades e interesses, das
classes que dominam o poder, dos meios para a atender a esses interesses e
necessidades, bem como as transformações técnicas de cada época (BOBBIO,
1992).
Nesse contexto, o surgimento de declarações de direitos que permitissem o
reconhecimento do respeito ao ser humano, de modo a satisfazer as condições
mínimas para uma existência digna, oportunizou a busca por valores que pudessem
ser atribuídos como direitos universais e igualitários (DIAS, 2009). Nesse sentido,
tanto a Declaração de Independência dos Estados Unidos, proclamada em 1776,
quanto a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada com a
Revolução Francesa em 1789, recepcionaram o pressuposto de que os seres
humanos detêm, por natureza, a liberdade, a propriedade, a segurança e a
resistência à opressão (PÉREZ LUÑO, 2011). Com isso, as reivindicações sociais
pela afirmação e reconhecimento dos direitos do homem, na condição de direitos
fundamentais, constituiu uma relevante conquista para a ‘sociedade moderna
ocidental’ (WOLKMER, 2012).
A partir dessa trajetória no reconhecimento dos direitos do homem, em 1948
a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, tendo como fundamentos a dignidade e o valor da pessoa humana, a
igualdade de direitos dos homens e das mulheres, o progresso social e a busca por
melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla (ASSEMBLEIA
GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948a).
Diante disso, é fundamental a ponderação teórica apresentada por Sarlet
(2010, p. 604), distinguindo o conceito de direitos humanos da definição de direitos
fundamentais:

Assume atualmente especial relevância a clarificação da distinção entre as
expressões ‘direitos fundamentais’ e ‘direitos humanos’, não obstante tenha
também ocorrido uma confusão entre os dois termos [...] Neste particular,
não há dúvidas de que os direitos fundamentais, de certa forma, são
também sempre direitos humanos, no sentido de que seu titular sempre
será́ o ser humano, ainda que representado por entes coletivos [...] Em que
pese sejam ambos os termos comumente utilizados como sinônimos, a
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explicação corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção
é de que o termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para aqueles direitos do
ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional
positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão ‘direitos
humanos’ guardaria relação com os documentos de direito internacional, por
referir-se aquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano
como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem
constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os
povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter
supranacional (internacional).

Assim, os direitos humanos devem ser entendidos como um conjunto de
faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as
exigências por dignidade, liberdade e igualdade, que devem ser reconhecidas
positivamente por ordenamentos jurídicos nos níveis nacional e internacional. Por
sua vez, os direitos fundamentais representam aqueles direitos humanos garantidos
pelo ordenamento jurídico positivo, na maioria das vezes dentro do arcabouço
normativo constitucional, e que gozam de uma tutela jurídica reforçada dentro dos
Estados (PÉREZ LUÑO, 2011).
De acordo com Bobbio (1992, p. 85), “O que caracteriza os chamados
direitos fundamentais, entre os quais está certamente o direito à vida, é o fato de
serem universais, ou seja, de valerem para todo homem, independentemente da
raça, da nacionalidade, etc., mas não necessariamente de valerem sem exceções”.
Tal definição, sob o prisma histórico, é absolutamente relevante para compreender a
dimensão conferida aos direitos fundamentais na presente pesquisa.
Torna-se relevante refletir, historicamente, a partir do que Bobbio afirma
sobre a constituição dos chamados direitos do homem:

[...] os direitos do homem são direitos históricos, que emergem
gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e
das transformações das condições de vida que essas lutas produzem. A
expressão ‘direitos do homem’, que é certamente enfática – ainda que
oportunamente enfática – pode provocar equívocos, já́ que faz pensar na
existência de direitos que pertencem a um homem abstrato e, como tal,
subtraídos ao fluxo da história, a um homem essencial e eterno, de cuja
contemplação derivaríamos o conhecimento infalível dos seus direitos e
deveres. Sabemos hoje que também os direitos ditos humanos são o
produto não da natureza, mas da civilização humana; enquanto direitos
históricos, eles são mutáveis, ou seja, suscetíveis de transformação e de
ampliação (BOBBIO, 1992, p. 15).
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Para a teoria do garantismo constitucional, que tem em Ferrajoli (2012) um
de seus maiores expoentes, os direitos fundamentais representam todos os ‘direitos
subjetivos’ que correspondem, universalmente, a todos os seres humanos, dotados
do ‘status’ de pessoas, de cidadãos ou de pessoas com capacidade de produzir.
Entende-se por ‘direito subjetivo’ qualquer expectativa positiva (de prestação) ou
negativa (de sofrer lesões), vinculada a um sujeito por uma norma jurídica. Por
‘status’, compreende-se a condição de um sujeito, prevista por uma norma jurídica
positiva, tendo como pressuposto sua idoneidade para ser titular de situações
jurídicas e/ou o autor dos atos que são o exercício destas.
Segundo o autor, a maior parte dos direitos fundamentais carecem de
regulamentação e de reconhecimento formal, de modo a assegurarem a todos as
garantias primárias, tais como os direitos à educação e à saúde. Estes,
indubitavelmente, padeceriam no papel se não fosse a inclusão, por intervenção
legislativa, da escola pública e da assistência sanitária, garantidas gratuitamente a
todos (FERRAJOLI, 2012).
De outro lado, cabe ressaltar o que Alexy (2011, p. 450) denominou dentro
da teoria dos direitos fundamentais como ‘direito a proteção’. De acordo com o
referido autor, os ‘direitos a proteção’ “[…] devem ser aqui entendidos os direitos do
titular de direitos fundamentais em face do Estado a que este o proteja contra
intervenções de terceiros […]”. Para o autor,

[…] Não são apenas a vida e a saúde os bens passíveis de serem
protegidos, mas tudo aquilo que seja digno de proteção a partir do ponto de
vista dos direitos fundamentais: por exemplo, a dignidade, a liberdade, a
família e a propriedade. Não menos diversificadas são as formas de
proteção. Elas abarcam, por exemplo, a proteção por meio de normas de
direito penal, por meio de normas de responsabilidade civil, por meio de
normas de direito processual, por meio de atos administrativos e por meio
de ações fáticas. O que há de comum em meio a essa diversidade é o fato
de que os direitos a proteção são direitos subjetivos constitucionais a ações
positivas fáticas ou normativas em face do Estado, que têm como objeto
demarcar as esferas dos sujeitos de direito de mesma hierarquia, bem como
a exigibilidade e a realização dessa demarcação (ALEXY, 2011, p. 450).

Em relação aos direitos fundamentais, o preenchimento do suporte fático de
uma norma é requisito para a ocorrência da sua consequência jurídica
correspondente. Todavia, é relevante questionar sobre o modo como se define o
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suporte fático de normas como as que asseguram a igualdade, a liberdade de
expressão ou o direito à privacidade, que é um dos elementos do tema desta tese.
Assim, são necessárias quatro perguntas elementares para se definir o suporte
fático da proteção a esses direitos, quais sejam “[…] (1) O que é protegido? (2)
Contra o quê? (3) Qual é a consequência jurídica que poderá ocorrer? (4) O que é
necessário ocorrer para que a consequência possa também ocorrer? […]” (SILVA,
2009, p. 70-71) 2.
Assim, com a definição do suporte fático, é possível identificar dois
elementos que o constituem, quais sejam o âmbito de proteção e o âmbito de
intervenção. O âmbito de proteção dos direitos fundamentais corresponde, pois, aos
“[…] atos, fatos, estados ou posições jurídicas [que] são protegidos pela norma que
garante o referido direito […]”. O âmbito de intervenção, complementarmente,
corresponde à intervenção estatal, ou seja, a partir da interveniência do Estado
sobre um direito fundamental protegido de um indivíduo (SILVA, 2009, p. 72).
Apesar dessa construção teórica, Silva (2009) refere que diversas formas de
delimitação do âmbito de proteção dos direitos fundamentais são explicitamente
conservadoras, pois “[…] o problema do conservadorismo não surge apenas após
decorrido um longo período da promulgação da constituição […]”, mas também com
o advento de novas transformações sociais. Nesse prisma, refere que na época de
promulgação da Constituição Federal brasileira,

[…] a privacidade das pessoas não era ameaçada pela crescente
digitalização de informações ou pela Internet; não se pensava, à época, que
a realização da igualdade poderia necessitar de ações afirmativas; não se
sabia que a liberdade de expressão e seu potencial às vezes ofensivo
seriam exponencializados pelo uso do computador e da Internet […]. Buscar
a intenção do legislador constituinte para delimitar o âmbito de proteção dos
direitos fundamentais é uma estratégia que, em parcos 20 anos, demonstra
um anacronismo e um conservadorismo dificilmente sustentáveis” (SILVA,
2009, p. 96).
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Ressalta-se a importância das pesquisas desenvolvidas pelo professor Dr. Virgílio Afonso da Silva
no âmbito dos direitos fundamentais no contexto da internet, em especial na coordenação do NDIS Núcleo de Direito, Internet e Sociedade, no âmbito do programa de pós-graduação stricto sensu em
direito da USP – Universidade de São Paulo, com a monitoria do doutorando Dennys Antonialli e do
mestre Francisco Brito Cruz.
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Portanto, torna-se imprescindível perpassar a teoria da eficácia dos direitos
fundamentais de Sarlet (2010), a qual apresenta as diferentes dimensões. De acordo
com este autor, desde o surgimento das primeiras constituições, os direitos
fundamentais submeteram-se a transformações representativas. Esta assertiva
corrobora a afirmação de Bobbio (1992) sobre a transformação dos direitos do
homem em direitos fundamentais reconhecidos nas constituições. Com base nessa
transformação histórica dos direitos fundamentais, é proposta a classificação dos
ditos direitos nas três dimensões já reconhecidas pelo direito internacional, e em
uma quarta dimensão (e até mesmo uma quinta dimensão) ainda carente de
consagração nesse âmbito. De modo relativamente diverso, Wolkmer (2012)
defende a existência de cinco dimensões de direitos fundamentais.
Tanto Sarlet (2010) quanto Wolkmer (2012) reconhecem que os direitos
fundamentais de primeira dimensão são oriundos do pensamento liberal-burguês do
século XVIII. Caracterizam-se pelo individualismo, visto que representavam uma
afirmação dos direitos dos indivíduos sobre o Estado. Nesse prisma, os direitos à
vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade assumem relevância, nessa
dimensão, sobretudo pela inspiração jusnaturalista. O direito à liberdade foi,
posteriormente, complementado por um rol de ‘liberdades de expressão coletiva’,
tais como liberdade de expressão, de imprensa, de manifestação, de reunião e de
associação, por exemplo. No mesmo caminho, seguiram os direitos de participação
política, que foram complementados pelo direito de voto e a capacidade eleitoral
passiva, revelando a conexão entre os direitos fundamentais e a democracia.
Igualmente, os autores sustentam que os direitos fundamentais de segunda
dimensão se originaram do impacto causado pela industrialização e pelos problemas
de ordem social e econômica, em meados do século XIX, quando se constatou que
o reconhecimento formal da liberdade e da igualdade não era suficiente. Ao contrário
dos direitos de primeira dimensão, os direitos de segunda dimensão incumbem-se
de lapidar a formulação de um direito de participação do bem-estar social. Surge
então o reconhecimento formal das liberdades sociais, como o direito à greve, a
férias, ao repouso semanal remunerado, a um salário mínimo, à limitação da jornada
de trabalho, entre outros relacionados à classe operária (SARLET, 2010;
WOLKMER, 2012).
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Na órbita da terceira dimensão de direitos fundamentais, Wolkmer (2012) e
Sarlet (2010) alinham-se ao afirmar que nessa dimensão estão os denominados
direitos de solidariedade e fraternidade, que se desvinculam da perspectiva
individualista. Eles têm, como destino, a proteção de grupos humanos,
caracterizando-se, portanto, por serem direitos de titularidade difusa ou coletiva.
Dentre eles, estão elencados os direitos à paz, à autodeterminação dos povos, ao
desenvolvimento, ao meio ambiente e à qualidade de vida. Na esfera da terceira
dimensão, afirma-se que a maior parte desses direitos não foi devidamente
reconhecida no campo do direito constitucional. Alguns foram, recentemente,
consagrados na órbita do direito internacional, o que culminou em um expressivo
número de tratados e de outros documentos internacionais nesse âmbito.
Por outro lado, a divergência entre os autores ocorre em relação ao
reconhecimento da quarta e da quinta dimensões. Para Sarlet (2010), os direitos
fundamentais de quarta dimensão (e até mesmo de quinta) ainda carecem de
reconhecimento e consagração no plano das constituições e do direito internacional.
Contudo, há uma tendência ao reconhecimento de uma nova dimensão (a quarta),
com o fundamento de que esta seria o resultado da globalização dos direitos
fundamentais, na universalização do plano institucional, correspondendo à
institucionalização do Estado social. Logo, os direitos fundamentais de quarta
dimensão seriam compostos pelo direito à democracia direta, à informação e ao
pluralismo.
De modo diverso, Wolkmer (2012) refere que os ‘novos’ direitos
relacionados à biotecnologia, à bioética e à engenharia genética, diretamente
vinculados à vida humana, estão inseridos em uma quarta dimensão, aproximandose do que Bobbio (1992) atribui a uma quarta ‘geração’. A quinta dimensão,
integralmente relacionada com o tema desta tese, decorre dos ‘novos’ direitos da
sociedade da informação, do ciberespaço e das relações jurídicas estabelecidas na
internet (WOLKMER, 2012), o que restará aprofundado a seguir.

2.2 Os direitos fundamentais no contexto da internet
Antes de qualquer análise sobre os direitos fundamentais nesse contexto, é
necessário esclarecer que a internet constitui apenas mais um espaço onde os
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direitos fundamentais terão de exercer o papel que historicamente sempre foi
desempenhado.
Assim, pela análise dos direitos fundamentais sob diferentes dimensões, é
possível afirmar que os direitos fundamentais de terceira dimensão também
representam uma resposta à degradação de direitos e liberdades fundamentais,
sobretudo pelo uso de novas tecnologias. Nesse sentido,

[...] assumem especial relevância o direito ao meio ambiente e à qualidade
de vida (que já foi considerado como direito de terceira geração pela
corrente doutrinária que parte do critério da titularidade transindividual), bem
como o direito de informática (ou liberdade de informática), cujo
reconhecimento é postulado justamente em virtude do controle cada vez
maior sobre a liberdade e intimidade individual mediante bancos de dados
pessoais, meios de comunicação, etc., mas que – em virtude de sua
vinculação com os direitos de liberdade (inclusive de expressão e
comunicação) e as garantias da intimidade e privacidade suscita certas
dúvidas no que tange ao seu enquadramento na terceira dimensão dos
direitos fundamentais. (SARLET, 2010, p. 1058).

Complementarmente, o direito ao habeas data (que será especialmente
abordado na seção 4 desta tese) constitui uma causa processual para salvaguardar
a liberdade da pessoa na esfera informática, cumprindo com uma função paralela,
de modo a assegurar os direitos humanos de terceira geração (PÉREZ LUÑO,
1996).
Diversamente, como dito anteriormente, o direito de informática, incluindo-se
aqui o direito fundamental à privacidade na internet, Wolkmer (2012) defende a
existência de uma quinta dimensão, onde estão situados os direitos oriundos da
sociedade da informação. Dentro dessa compreensão, o Direito tem como
responsabilidade regulamentar as questões relacionadas às tecnologias da
informação e comunicação, dando especial atenção a mecanismos de eficácia do
direito à privacidade e à informação.
Conforme se observará adiante, o Relatório A/HRC/17/27 emitido pela ONU,
como um modo de reconhecer o livre acesso à internet como um direito humano, é
absolutamente relevante para a legitimação dos direitos fundamentais no contexto
da internet. O “Relatório do Relator Especial sobre a promoção e proteção do direito
à liberdade de opinião e de expressão” apresentou como principais violações: o
bloqueio arbitrário ou a filtragem de conteúdo; a criminalização de expressão
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legítima; a imposição de responsabilidades intermediárias; a interrupção do acesso à
internet pela população, fundamentada na violação de propriedade intelectual; os
ciberataques; a proteção inadequada (ou insuficiente) do direito à privacidade e ao
resguardo dos dados pessoais (RUE, 2011).
Observa-se que a gama de direitos referidos no Relatório da ONU sofreu
mutações históricas, em razão da rápida evolução das tecnologias da informação e
comunicação. Isto permitiu seu fortalecimento, seu reconhecimento e sua
legitimação como direitos humanos ou como direitos fundamentais de terceira
dimensão, vinculados ao contexto da internet. Nesse ponto, a visão de Silva (2009),
anteriormente apresentada sobre o conservadorismo existente no modo como se
extrai o âmbito de proteção do direito fundamental à privacidade, reflete a realidade
sobre as dificuldades existentes ao se reconhecer uma maior amplitude sobre os
direitos fundamentais – de terceira dimensão, na visão de Sarlet (2010), vinculados
ao uso da Internet.
Assim, há diversas pesquisas com temas semelhantes a esse, cujo foco
recai, primeiramente, sobre a configuração do acesso à internet como um direito
fundamental. Nesse objeto temático, o mencionado relatório, emitido pela
Organização das Nações Unidas, sustenta o acesso à internet como um direito
humano, baseado na universalidade do acesso à informação.
Historicamente, a Estônia foi um dos Estados pioneiros na legitimação do
reconhecimento à internet como um direito fundamental, ao editar uma lei que
promulgou a universalidade do acesso à internet como uma necessidade básica da
população (WOODARD, 2003).
Seguindo a lógica de desenvolvimento e da construção de uma sociedade
da informação nos países nórdicos, em 2010, o Ministério de Transportes e
Comunicações da Finlândia pronunciou

o acesso à internet banda larga, com

velocidade mínima de um megabit por segundo 3 , um direito fundamental.
(FINLÂNDIA, 2010).
Em 2001, ao realizar a revisão constitucional, a Grécia incluiu o artigo 5A,
com a seguinte redação:
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O megabit por segundo é uma unidade de medida de transmissão de dados na rede, associado à
velocidade de conexão à internet. Um megabit por segundo equivale à transmissão, em dados, de um
milhão de bits a cada segundo.
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2. Todas as pessoas têm o direito de participar na sociedade da informação.
A facilitação do acesso a informações transmitidas por via eletrônica, bem
como da produção, intercâmbio e difusão dos mesmos, constitui uma
obrigação do Estado, sempre em observância das garantias de artigos 9, 9A
e 19 (GRÉCIA, 2008, p. 23).

No mesmo prisma, entretanto originários de decisões judiciais, há diversos
indícios de reconhecimento do acesso à internet como um direito fundamental
universal. Um exemplo é o caso julgado, no ano 2013, pela Corte Federal de Justiça
de Karlsruhe, na Alemanha, a qual determinou que o provedor de acesso à internet
deve compensar financeiramente o consumidor em caso de interrupção do acesso,
sustentando que a internet é fundamental para a vida na sociedade contemporânea
(HUDSON, 2013).
Assim como a Alemanha, França e Reino Unido também se posicionaram
sobre o tema por meio de suas Cortes constitucionais. No caso francês, o Conselho
Constitucional pronunciou o acesso à internet como um ‘direito humano básico’, ao
enfrentar a constitucionalidade da Lei Hadopi, que tinha por objetivo combater a
pirataria online. De acordo com a Corte francesa, a lei é constitucional por respeitar
o direito fundamental do acesso à internet, já que aplica sanções graduais, em três
etapas, sendo apenas a última etapa a suspensão do acesso à internet dos
infratores de direitos intelectuais na internet (“Top French Court Declares Internet
Access ‘Basic Human Right’”, 2009).
Em 2009, o pacote de reformas proposto pela União Europeia às empresas
de telecomunicações trouxe propostas fundamentais para o reconhecimento do
direito ao acesso à internet; à manutenção da neutralidade da rede; à
universalização da internet banda larga para a população europeia (EUROPEAN
COMMISSION, 2009).
O Reino Unido enfrentou diversos casos. É emblemático e paradigmático e
absolutamente interessante, para a análise da internet como um direito fundamental,
o pronunciamento judicial referente ao caso Philip Michael Jackson, o qual instalou
uma câmera em um frasco de xampu para vigiar uma menina de 14 anos durante o
banho. Descoberta a câmera, a polícia investigou e encontrou gravações,

com

diversos conteúdos análogos, pertencentes a Jackson. Em primeira instância, ele foi

	
  

	
  

35

condenado a cumprir uma pena denominada sexual offences prevention order
(SOPO), prevista no Sexual Offences Act, ficando proibido de possuir um
computador; de usar uma câmera em público; de entrar em contato com crianças,
no trabalho, até o dia de sua morte. Inconformado, Jackson recorreu à Corte de
Apelação, que reformou a decisão, afirmando que uma decisão judicial é
desproporcional quando impede que alguém tenha acesso à internet nos dias de
hoje. Contudo, alternativamente, a Corte determinou que Jackson apresentasse,
periodicamente, à polícia seus históricos de navegação na internet (BOWCOTT,
2012).
Essa decisão judicial pode ser um reflexo da opinião pública mundial a
respeito do reconhecimento do acesso à internet como um direito fundamental. De
acordo com pesquisa realizada pela BBC World Service, com aproximadamente 27
mil pessoas de 26 diferentes países, cerca de 80% dos respondentes afirmaram que
o acesso à internet deveria ser um direito fundamental (“Internet access is ‘a
fundamental right'”, 2010).
Todavia, a opinião sobre o reconhecimento do acesso à internet como um
direito fundamental não é unanimidade. De acordo com Cerf (2012), um dos
cientistas responsáveis pela criação do protocolo TCP/IP, que atualmente ocupa a
vice-presidência da Google, em artigo publicado no jornal The New York Times, a
tecnologia é um facilitador de direitos, razão pela qual não é um direito em si, e, por
isso, há uma distância significativa para o reconhecimento do acesso à tecnologia
como um direito universal. Na visão do mesmo autor, é um equívoco colocar
qualquer tecnologia específica no mesmo patamar de direitos sagrados como a
proibição da tortura ou a defesa da liberdade de expressão. Para tal cientista, a
melhor maneira de caracterizar os direitos humanos, nesse contexto, reside na
identificação dos resultados do que se pretende garantir. O relatório das Nações
Unidas, que foi amplamente aclamado por declarar o acesso à internet um direito
humano, reconheceu que ela é um bem valioso como um meio visando a um fim,
não como um fim em si mesmo (CERF, 2012).
O continente europeu representa a vanguarda de regulações relacionadas
ao reconhecimento desses direitos, sobretudo em relação à proteção dos dados
pessoais. A Carta de Direitos Fundamentais da Europa, editada e publicada no ano
2010, corrobora o conteúdo da Constituição Europeia de 2004 (que é objeto de
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análise na sequência desta pesquisa), que confere à proteção dos dados pessoais
em sentido amplo a natureza de direito fundamental, indo ao encontro do objeto
proposto nessa investigação científica:

Artigo 8º - Proteção de dados pessoais
1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal
que lhes digam respeito.
2. Esses dados devem ser objeto de um tratamento leal, para fins
específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro
fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de
acessar aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva
retificação.
3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte de uma
autoridade independente (UNIÃO EUROPEIA, 2004).

O mencionado artigo da Carta dos Direitos Fundamentais da Europa
baseou-se no artigo 286 do Tratado que instituiu a Comunidade Europeia e na
Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, os quais abordam
especificamente a proteção das pessoas singulares, no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Alicerçou-se
também no artigo 8º da CEDH e na Convenção do Conselho da Europa para a
Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de
Carácter Pessoal, de 28 de janeiro de 1981, ratificada por todos os EstadosMembros. O artigo 286 do Tratado da Comunidade Europeia foi substituído pelo
artigo I-51 da Constituição, e tem relação direta com o Regulamento n.º 45/2001 do
Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à proteção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos
comunitários e à livre circulação desses dados. Ele prevê as condições e as
restrições aplicáveis ao exercício do direito à proteção de dados pessoais, como
oportunamente analisado na presente pesquisa (UNIÃO EUROPEIA, 2004).
No cenário brasileiro, havia quem afirmasse que para o país suprir algumas
das lacunas normativas que inviabilizavam a atração de investimentos em
infraestrutura tecnológica, como mostrou a perda de oportunidade da vinda do datacenter da Google, tendo sido o Chile vitorioso na disputa, o Marco Civil da Internet
representaria um avanço em termos de adequação normativa para a internet no
contexto brasileiro (LEMOS, 2013).
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Entretanto, conforme observado na exposição de motivos do Projeto de Lei
que propôs o Marco Civil da Internet 4 , a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios, realizada no ano 2009, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), sinalizava a existência de 68 milhões de usuários de internet no Brasil, com
taxa de crescimento de, aproximadamente, um milhão a cada três meses (BRASIL,
2011a).
Diante disso, a falta de definição legal específica diante da realidade
enfrentada permitia (e ainda permite, conforme se vê na continuidade da pesquisa)
que emanassem do Poder Judiciário decisões conflitantes e contraditórias sobre
temas diretamente relacionados com os direitos fundamentais e o uso da internet no
Brasil (BRASIL, 2011a). De acordo com os elementos elencados na exposição de
motivos do mencionado projeto de lei, devido à ausência de normatização
específica, o Brasil convive com diversos riscos, tais como a aprovação
desarticulada de propostas normativas especializadas, que gerem divergência e
prejudiquem o tratamento harmônico da matéria; a geração de prejuízos judiciais
sensíveis, até que a jurisprudência se adeque às realidades da sociedade da
informação; da ocorrência de desencontros ou mesmo omissões nas políticas
públicas; de violação progressiva de direitos dos usuários pelas práticas e contratos
livremente firmados.
Uma construção normativa que desenvolva a abordagem da internet tende a
viabilizar um melhor diálogo do Direito com as novas tecnologias, sobretudo as que
envolvem a internet. Diante de tal necessidade, o CGI.br apresentou, em 2009, um
documento intitulado “Princípios para a governança e uso da internet”, no qual são
apresentados 10 princípios técnicos que asseguram diretrizes básicas para o uso da
rede, em território nacional (BRASIL, 2011a).
Todavia, foi necessário o amadurecimento normativo brasileiro para que se
fizesse possível a aprovação da Lei 12.965/2014, que instituiu o Marco Civil da
Internet, que será objeto de análise aprofundada nas seções 4 e 6 desta pesquisa.
Ela trata, de forma peculiar, sobre os fundamentos, princípios e objetivos, bem como
apresenta a definição de conceitos e regras de interpretação relacionados ao tema.
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O Projeto de Lei nº 2.126/2011, que teve por objetivo a instituição do Marco Civil da Internet, no
Brasil, foi construído com uma série de elementos que respeitam os fundamentos que constituíram
a Web, a partir da consulta colaborativa aos usuários da rede, por meio de um blog hospedado no
portal Cultura Digital, vinculado ao Ministério da Cultura, bem como através de manifestações via
Twitter, utilizando a hashtag #marcocivil,como referência ao conteúdo (BRASIL, 2011a).
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Ao encontro do reconhecimento conferido pela ONU, no Relatório Especial antes
mencionado, a lei brasileira reconheceu o acesso à internet como um direito
essencial ao exercício da cidadania, sendo indispensável o respeito à inviolabilidade
e ao sigilo das comunicações e à não suspensão da conexão. O Marco Civil da rede
apresenta um capítulo voltado à tratativa de questões técnicas como o tráfego de
dados; a guarda de registros de conexão; o acesso a aplicações na rede; a
responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros; a
requisição judicial de registros (FORTES; BOFF; CELLA, 2014).

2.2.1 O direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais como direitos
fundamentais
De modo emblemático, o artigo intitulado “The Right to Privacy”, de autoria
de Warren e Brandeis, na Harvard Law Review, no ano de 1890, representou um
marco para o debate jurídico sobre o tema da privacidade (WARREN; BRANDEIS,
1890). No texto, os autores analisam o contexto das invenções recentes da época e
os novos métodos de negócio para chamar a atenção, surgindo a necessidade de
instrumentos jurídicos de proteção da pessoa, de modo a assegurar o que Cooley
denominou, anos antes, ‘o direito de ser deixado em paz’, ou originalmente ‘the right
to be let alone’ (WARREN; BRANDEIS, 1890).
No contexto do artigo que se tornou um paradigma para o estudo jurídico da
privacidade, as fotografias instantâneas publicadas pelas empresas jornalísticas
invadiram a vida privada e familiar. Por isso, durante certo tempo houve a sensação
de que o direito deveria oferecer alguma solução para a circulação não autorizada
de fotografias privadas de pessoas. A intensidade e a complexidade da vida, que
acompanham os avanços da civilização, provocaram a necessidade de certo
distanciamento do mundo. Os indivíduos, influenciados pela cultura da época, viramse mais vulneráveis à publicidade, de modo que a solidão e a intimidade se
transformaram em algo essencial às pessoas. Para os referidos autores, os novos
modos de difusão da informação e as novas tecnologias vinculadas a esses modos,
ao invadirem a intimidade de outrem, produzem um sofrimento espiritual e uma
angústia que superam meros danos pessoais (WARREN; BRANDEIS, 1890).
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De

acordo

com

Saldaña

(2012),

que

analisou

historicamente

os

fundamentos e o contexto que levaram à publicação do artigo de Warren e Brandeis
(1890), as possibilidades invasivas da tecnologia fizeram com que os autores
manifestassem a necessidade de definir um princípio que pudesse ser invocado
para amparar a intimidade do indivíduo frente à imprensa, ao fotógrafo ou a qualquer
outro possuidor de um aparato de reprodução de imagens ou sons.
Assim, materializou-se o conceito por eles defendido de um direito à
privacidade, originalmente denominado ‘the right to privacy’, o qual outorga a toda a
pessoa plena disponibilidade para decidir em que medida podem ser comunicados a
outros seus pensamentos, sentimentos e emoções. O que significa dizer, nesse
contexto, que a finalidade do direito passa a ser a de garantir àquelas pessoas cujos
assuntos não são causa de preocupação legítima para a parcela da sociedade que
não se vê conduzida por uma publicidade indesejável e indesejada, bem como
proteger essas pessoas, seja quem elas forem, independente de status ou posição
social, de verem divulgados, contra sua vontade, assuntos prefeririam manter
absolutamente reservados (WARREN; BRANDEIS, 1890).
Nessa perspectiva, com o objetivo de configurar com autonomia própria o
direito à privacidade, Warren e Brandeis (1890) diferenciaram-no do genérico direito
à liberdade e do clássico direito burguês à propriedade. Com efeito, os autores
afirmam que o direito à liberdade assegura extensivos privilégios civis, mas não
outorga proteção frente à ofensa aos sentimentos pela invasão da esfera privada.
De outra banda, o direito à propriedade garante apenas a posse, tangível ou
intangível, mas não assegura a tranquilidade de espírito que proporciona impedir a
publicação de aspectos reservados da pessoa (SALDAÑA, 2012).
O direito à privacidade, contudo, garante a proteção aos âmbitos mais
imateriais, aos interesses espirituais da pessoa, configurando-se como um direito
autônomo que adquire substantividade própria. Por essa razão, Warren e Brandeis
fundamentaram diretamente o denominado ‘right to privacy’ no direito de desfrutar a
vida, rechaçando expressamente qualquer conexão ou associação com os direitos
de liberdade ou propriedade. Eles situaram o direito à privacidade em uma categoria
geral do direito individual de ser deixado em paz ou de, simplesmente, não ser
incomodado (right to be let alone) (SALDAÑA, 2012).

	
  

	
  

40

Outra questão relevante concentra-se na distinção proposta entre o âmbito
privado, reservado ao indivíduo, e o âmbito público ou geral, de legítimo
conhecimento pelo conjunto da sociedade. Esta diferenciação vai ao encontro da
tradição do direito anglo-americano e da cultura jurídica europeia, que se basearam
na clássica distinção entre jus publicum e jus privatum (SALDAÑA, 2012).
No caso em que originou a reflexão sobre o direito à privacidade, a common
law

assegurava a cada pessoa o direito de dizer até que ponto podem ser

comunicados a outrem seus pensamentos, sentimentos e emoções. Dentro desse
sistema, nunca se pode forçar alguém a expressá-los (exceto na condição de
testemunha) e, ainda que decida expressá-los, o sujeito tem, por regra geral, o
poder de fixar os limites da publicidade. Assim, a existência desse direito não
depende do meio de difusão da informação utilizado. Não importa se for por meio de
palavras ou códigos, por pintura, escultura ou música. A existência desse direito não
depende tampouco da natureza do valor do pensamento, nem da qualidade dos
meios empregados para sua expressão. Em qualquer desses casos, o autor é quem
tem o direito de decidir se o que é seu deve sair à ‘luz pública’ (WARREN;
BRANDEIS, 1890).
Em continuidade à percepção conceitual do direito à privacidade concebido
por Warren e Brandeis (1890), Tapper (1973) diz que, em um mundo no qual a
reprodução das espécies não é realizada espontaneamente e a sobrevivência
depende da cooperação dos outros, não é possível ocorrer a exclusão de um
indivíduo da vida do outro. Nesse contexto, os outros têm olhos, ouvidos e língua,
são curiosos e adoram fofocar. Verifica-se, pois, que a privacidade existe
naturalmente nas mais primitivas comunidades, ainda que, por vezes, expressa na
forma de rituais. No contexto vivenciado na década de 1970, a privacidade possuía
facetas do desejo por isolamento, anonimato e pelo direito de controle da
disseminação de informações sobre si mesmo, representando uma criação advinda
essencialmente da civilização urbana.
Em uma perspectiva historicamente mais recente, Tapper (1973) identifica
duas maneiras de violação de privacidade. A primeira consiste na coleta de
informações pessoais e a segunda concentra-se em seu uso. O primeiro modo de
violação da privacidade pode ser realizado de dois modos: ilícito, quando,
clandestinamente, alguém coleta informações pessoais, a fim de descobrir aquelas
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que ainda não se tornaram públicas; lícito, quando voluntariamente um indivíduo
fornece informações pessoais para uma finalidade e, sem seu consentimento, tais
informações são disponibilizadas para finalidade diversa. No contexto pautado pela
construção de bancos de dados informatizados, os dois modos de violação do direito
à privacidade adquirem relevância e devem ser considerados sob o olhar do direito
(TAPPER, 1973).
De modo diverso à concepção de que a privacidade representa apenas o
direito de ser deixado em paz ou de não ser incomodado, Warner e Stone (1970)
defendem ser essa uma concepção paradoxal, pois privacidade também significa o
direito de se comunicar, assegurando-se, contudo, de que as informações geradas
não serão utilizadas contra o indivíduo que as produziu.
A temática da privacidade passou a ser vista como um problema, a partir
entre a década de 1960 e 1970, quando as pessoas passaram a reclamar da
violação do direito à privacidade, requerendo que tal violação fosse examinada. De
acordo com citados os autores, quando os psicólogos afirmam que os seres
humanos precisam reter coisas de certas pessoas, em determinadas épocas, é
necessário olhar para os mecanismos de defesa gerados em reação. Quando o
peso da opinião pública oscila para uma visão em que algumas violações são
intoleráveis, a definição de privacidade torna-se um pré-requisito essencial para a
legislação sobre o tema (WARNER; STONE, 1970).
Assim, a privacidade passou a ser considerada uma ‘virtude extremamente
escorregadia’, intangível, sobre a qual é difícil estabelecer uma definição e eventuais
mensurações. Significa dizer que um ‘direito à privacidade’ não é e não pode ser um
estatuto imutável. Para diferentes pessoas possui sentidos diferentes em espaços
de tempo diversos e está diretamente ligado com o que se compreende por
anonimato (WARNER; STONE, 1970).
Em contraponto à construção proposta por Warren e Brandeis (1890) sobre
a efetivação do direito à privacidade,

Warner e Stone (1970) defendem que, à

época da publicação ora referenciada, o direito não conferia um ‘direito de
privacidade’, nem no Reino Unido, nem na maior parte dos Estados norteamericanos. Isso porque está esse direito assegurado apenas em relação à
proteção legal de reputações e propriedades, não garantindo proteção à dor
emocional trazida com a invasão da privacidade de outrem.
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Ainda assim, é possível afirmar que a privacidade encontra reconhecimento
como direito humano e, portanto, como direito fundamental, sobretudo ao manto dos
fundamentos apresentados por Warren e Brandeis (1890) e Warner e Stone (1970).
O primeiro documento internacional a recepcionar o direito à privacidade foi
a Declaração Americana dos Direitos do Homem5, explicitando, no artigo V, que
“Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos à sua honra,
à sua reputação e à sua vida particular e familiar”. Na sequência, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, legitimada por seus signatários, no ano de 1948,
expressa, no artigo 12, que “Ninguém será sujeito à interferência em sua vida
privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua
honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais
interferências ou ataques” (ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948b).
Ainda no sentido de reconhecer o direito à proteção da vida privada como
um direito humano, a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem
e das Liberdades Fundamentais, aprovada em Roma, no ano de 1950, apresenta,
em seu artigo 8º, intitulado “Direito ao respeito pela vida privada e familiar”:

1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do
seu domicílio e da sua correspondência.
2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste
direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma
providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a
segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar econômico
do país, a defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, a proteção
da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de
terceiros (COUNCIL OF EUROPE EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS, 1950).

Observe-se que o disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos
não apresenta qualquer hipótese de exceção ao direito de proteção da vida privada,
ao contrário da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das
Liberdades Fundamentais. Esta, em seu parágrafo segundo, justifica a ingerência de
autoridades públicas sobre o exercício desse direito, em casos específicos que se
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

“[…] Note-se que a privacidade, após a Segunda Guerra, passou a encontrar abrigo certo em varias
declarações internacionais de direitos. Sua primeira menção foi em 1948, na Declaração Americana
dos Direitos do Homem, vindo a seguir, no mesmo ano, sua presença na Declaração Universal dos
Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas; […]” (DONEDA, 2006, p.
09)
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vinculam à proteção da democracia, da segurança pública ou da segurança
nacional. Fica evidente, no dispositivo da convenção europeia, o reflexo do recente
processo de paz, pós II Guerra Mundial, a qual conturbou o continente europeu
poucos anos antes da edição dessa convenção, o que é compreensível, em que
pese não seja absolutamente aceitável sob o prisma das sociedades democráticas
da contemporaneidade.
Em um sentido desapegado de regimes de exceção, o artigo 17 do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, aprovado, no ano de 1966, pela
Assembleia Geral das Nações Unidas e recepcionado, em 1992, pelo Brasil, que o
convalidou por meio do Decreto n.º 592 (BRASIL, 1966), legitima a proteção da vida
privada nos seguintes termos:

1. Ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua
vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência,
nem de ofensas ilegais às suas honra e reputação.
2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou
ofensas (ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 1966).

Na visão de Warner e Stone (1970), a International Comission of Jurists’
Nordic Conference’s on the Right to Privacy, conferência internacional de juristas,
realizada no ano de 1967, definiu dez importantes diretrizes para delimitar o direito
individual à privacidade como a proteção contra: a interferência na vida privada,
familiar e doméstica; a interferência na integridade física ou mental, ou sobre a
liberdade moral ou intelectual; os ataques contra a honra ou reputação; situações de
‘false light’ (que correspondem aos atos ilícitos contra a honra do indivíduo, afetando
não apenas a reputação, mas causando danos aos sentimentos e à dignidade da
vítima); a divulgação de fatos irrelevantes ou embaraçosos, relatando a vida privada
de alguém; o uso do nome, da identidade ou qualquer outra semelhança de outrem;
a prática de espionagem, curiosidade, observação ou assédio sobre a vida alheia; a
interferência sobre a correspondência; o tratamento inadequado de correspondência
escrita ou verbal; e a divulgação de informações fornecidas ou recebidas de alguém
em circunstâncias de sigilo profissional.
Nesse aspecto, convém destacar a lição de Rodotà (2008, p. 17):
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[…] A distinção entre o direito ao respeito da vida privada e familiar e o
direito à proteção dos dados pessoais não é bizantina. O direito ao respeito
da vida privada e familiar reflete, primeira e principalmente, um componente
individualista: este poder basicamente consiste em impedir a interferência
na vida privada e familiar de uma pessoa. Em outras palavras, é um tipo de
proteção estático, negativo. Contrariamente, a proteção de dados
estabelece regras sobre os mecanismos de processamento de dados e
estabelece a legitimidade para a tomada de medidas – i.e. é um tipo de
proteção dinâmico, que segue o dado em todos os seus movimentos. […] É
de fato o fim da linha de um longo processo evolutivo experimentado pelo
conceito de privacidade – de uma definição original como o direito de ser
deixado em paz, até o direito de controle sobre as informações de alguém e
determinar como a esfera privada deve ser construída.

Ao tratar dos fundamentos históricos da proteção jurídica dos dados
pessoais, é relevante observar sua gênese. Contudo, convém ressaltar o
entendimento de Rodotà (2008) de que, hodiernamente, vivencia-se uma reinvenção
conceitual da proteção de dados, não apenas pelo reconhecimento expresso como
direito

fundamental

autônomo,

mas

pelo

papel

indispensável

para

o

desenvolvimento da personalidade. Assim, “[…] A proteção de dados pode ser vista
como a soma de um conjunto de direitos que configuram a cidadania do novo
milênio” (RODOTÀ, 2008, p. 17). Manifesta, ainda, o eminente professor:

[…] Proteção de dados é uma expressão de liberdade e dignidade pessoais
e, como tal, não se deve tolerar que um dado seja usado de modo a
transformar um indivíduo em objeto sob vigilância constante. Confrontamonos com uma progressão de etapas: sendo esquadrinhados por meio da
vigilância por vídeo e tecnologias biométricas, os indivíduos podem ser
‘modificados’ pela inserção de chips ou etiquetas ‘inteligentes’ legíveis por
identificação de radiofrequência dentro de um contexto que nos transforma
cada vez mais em ‘pessoas na rede’ – pessoas que estão
permanentemente na rede, aos poucos configuradas para transmitir e
receber sinais que permitam escanear e perfilar movimentos, hábitos e
contatos, desta maneira modificando o significado e conteúdo da autonomia
dos indivíduos. Isto é incompatível com a própria natureza da proteção de
dados como um direito fundamental (RODOTÀ, 2008, p. 19).

É com base nesses fundamentos que Rodotà (2008) afirma que a proteção
de dados não é apenas um direito fundamental, mas o mais significativo da
humanidade na contemporaneidade. Em sentido análogo, Doneda (2006) refere que
o tema da privacidade adota, cada vez mais, uma estrutura em torno da informação
e, de modo específico, dos dados pessoais, o que pode ser observado na evolução
normativa relacionada ao tema. Em que pese existirem diferenças conceituais, a
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proteção jurídica do direito à privacidade conecta-se com o direito à inviolabilidade
dos dados pessoais, previsto em diversos diplomas legais, inclusive com o
reconhecimento, como direito fundamental, conforme aprofundado ao longo da
pesquisa.
Diante dessas considerações, que compreendem que a internet instituiu um
espaço ocupado por pessoas, empresas e governos, e dentro do qual os direitos
fundamentais tem um relevante a desempenhar. Assim, passou-se a questionar o
modo como o Direito deverá estar comprometido com a transição paradigmática da
sociedade industrial para a sociedade da informação, especialmente como o Direito
poderia sistematizar o desenvolvimento de novos campos de pesquisa e
investigação que relacionassem os direitos fundamentais, a sociedade e as
tecnologias da informação e comunicação, o que se pretende tratar a seguir.

2.3 Há espaço no Direito para um ‘ciberdireito’?
A presente pesquisa vem demonstrando como a sociedade passou por
significativas transformações, desde a intensa (r)evolução proporcionada pelas
tecnologias da informação e comunicação. A transformação das redes e a criação
da internet, o aparecimento de novos recursos de interação, comunicação,
transmissão e compartilhamento de dados, informações e conteúdo possibilitaram à
sociedade viver em rede, conforme um modelo de sociedade da informação que
interage em um espaço não presencial denominado ciberespaço.
Wiener (1988) defendeu, em 1950, a tese de que, dentro da cibernética, a
sociedade só pode ser entendida através de um estudo das mensagens e das
facilidades de comunicação e, no futuro, pelo desenvolvimento dessas mensagens e
facilidades de comunicação, sobretudo pela interação entre o homem e a máquina.
Conforme elucidado pela presente investigação, elementos como o poder, o controle
e o mercado foram fundamentais para o desenvolvimento tecnológico.
É essencial a compreensão de Barretto (2012, p. 09), ao explicar que “[...]
sob o chamado Estado Moderno, aceitamos o poder por conta de garantias mínimas
de segurança por ele bem ou mal asseguradas” (grifos do autor). Nessa lógica, sob
o argumento de proporcionar maior controle, segurança e comodidade aos usuários,
governos e empresas não têm medido esforços para desenvolver e aplicar
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tecnologias de vigilância e de mineração de dados pessoais. Em um fundamento
jusfilosófico, Barretto (2012, p. 15) explicita que “[...] O poder surge, portanto, como
uma rede de relações sociais que tem a função principal de impedir que a força,
latente na condição humana, se torne um instrumento da sua própria destruição”. No
contexto atual, de uso acentuado de tecnologias como manifestação de poderio por
empresas e governos, “[...] Consistiria o poder na capacidade de agir sobre pessoas
e coisas, para o que recorreria a uma grande variedade de meios que vão da
persuasão à correção.” (BARRETTO, 2012, p. 20).
Ademais, categoricamente é possível dizer que o Direito, isoladamente,
jamais terá todas as respostas para os problemas relacionados ao abuso de poder,
advindo do uso de dados e de informações, sobretudo no contexto histórico atual de
uma sociedade em rede. Destarte, Barretto e Mota (2011, p. 86-87) recorrem à
filosofia do direito de Kant, que “considera as realidades empíricas que se
constituem em objeto da lei, como a pessoa, a propriedade, a família”. Para os
autores, Kant prevê os limites da cognição humana, sobretudo quando da aplicação
prática de conceitos em casos distintos, em uma postura de precaução, refere que a
filosofia mantém uma posição de aproximação do sistema jurídico, não sendo capaz
de compreendê-lo em sua plenitude.
Torna-se evidente, portanto, que o poder da informação em um contexto em
que a tecnologia está baseada na comunicação e na transferência de informações e
dados pode ser tão nefasto quanto o poderio bélico almejado, por séculos, pelas
nações, como um indicador de poder e de domínio sobre os povos. A partir disso,
observa-se o que Barretto (2013, p. 314) identifica como “A falta de referenciais
ético-filosóficos para a ciência contemporânea [...]”, que representa um óbice para
que a ciência adote posicionamentos adequados em face dos problemas surgidos
de seus próprios resultados. Com isso e sobretudo a partir dos ilustrados casos
“Giggs” e “Phorm”, levantam-se diversas indagações sobre os problemas jurídicos
decorrentes do ciberespaço e o modo como o Direito se comportará frente a tais
casos, sobretudo devido à imprecisão, à falta de resposta normativa, às limitações
do alcance do próprio Direito sobre questões relacionadas às novas tecnologias da
informação e comunicação.
Apenas para problematizar dentro do contexto dessa pesquisa, no Brasil,
assim como em outros diversos Estados, a proteção da privacidade e dos dados
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pessoais é assegurada constitucionalmente como um direito fundamental. A
Constituição Federal brasileira não se restringe apenas ao direito à privacidade,
sendo abrangente em relação à preservação da vida privada e da intimidade da
pessoa, à inviolabilidade da correspondência, do domicílio e das comunicações, em
consonância com o previsto no artigo 5º, inciso X: “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” e no inciso XII: “é inviolável
o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações 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” (BRASIL, 1988).
Ora, se há proteção constitucional, por que discutir tal tema? É a lei a
alternativa adequada para resolver problemas jurídicos oriundos da sociedade da
informação? Não seria matéria para ser discutida por outras áreas autônomas do
Direito, tais como constitucional, civil, penal e internacional? Ao encontro da
provocação apresentada, em reflexão sobre a solução de conflitos complexos na
órbita jurídica, Streck (2011) explica que o Direito não atende a tais demandas em
razão de uma nítida ‘crise de modelo’, que se estabelece por conta do
comprometimento da dogmática jurídica com uma perspectiva de Direito construído
para enfrentar conflitos interindividuais. Nesse ponto, cabe destacar que não
ocorreu, dentro do plano hermenêutico, a ‘devida filtragem’ para a produção do
Direito de acordo com o Estado Democrático de Direito, e de modo a superar o
defasado Direito, produto de um modelo de constituição da ciência jurídica a partir
de um modelo liberal, individualista e normativista (STRECK, 2011).
É relevante estabelecer, com isso, a conexão dos aspectos teóricos com as
camadas que compõem o sistema de comunicação e informação que constitui a
internet e o meio digital, tal como se utilizam na atualidade, ou seja, cada vez mais
controlados. Indaga-se ainda sobre quais fatores devem ser considerados efetivos
na regulação e qual o papel do Direito sobre a internet (LEMOS, 2005).
No contexto da violação dos direitos fundamentais na internet e de busca
pela garantia desses direitos, Lemos (2005) indaga sobre quais fatores,
efetivamente, ameaçam a liberdade. De acordo com o citado autor, no século XIX, a
resposta seria a lei. Todavia, ele complementa que, no contexto da tecnologia dos
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tempos atuais, a lei deixou de ser o único fator que contribui para a limitação ou para
a flexibilização da liberdade dos indivíduos ou, até mesmo, para a regulação de uma
‘sociedade em rede’.
Nesse prisma, o questionamento sobre quais fatores ameaçam a liberdade
individual na sociedade da informação possibilita encontrar no mínimo quatro
respostas: a lei, as normas sociais, o mercado, e a arquitetura ou código. Na
concepção do referido autor, entende-se como lei “todo o conjunto normativo estatal,
embasado constitucionalmente, em suas mais diversas naturezas e categorias
hierárquicas” (LEMOS, 2005, p.21).
As normas sociais incluem os usos e costumes e “qualquer postulação
normativa compartilhada por comunidades ou inerente a determinadas situações e
circunstâncias”. O contexto do mercado “é o outro fator relevante da regulação, por
se tratar do mecanismo predominante de acesso aos bens econômicos”, somado à
arquitetura, que é “a estrutura inerente de como as coisas são construídas e
ocorrem” (LEMOS, 2005, p. 21).
Na percepção de Lessig (2006), na órbita do direito da tecnologia “o código
é a lei”, considerando que as linguagens de programação de software alcançam,
muitas vezes, relevância superior às estruturas normativas convencionais, na órbita
da internet e da regulação tecnológica. Depreende-se que a afirmação de Lessig
(2006) reside na possibilidade de um código de programação de software ser capaz
de impor limites à aplicação da norma jurídica e do Direito.
Ao analisar tais premissas, Lemos (2005) ressalta que as categorias
dogmáticas tradicionais não vislumbram a característica normativa contemporânea,
proclamada pelo autor, de que o “código é a lei”. Nesse sentido, a partir da ruptura
paradigmática na análise do Direito por meio da evolução tecnológica, sobretudo no
âmbito do ciberespaço, é possível rediscutir controvérsias e posicionamentos
pretéritos que se julgavam superados e que sejam propostas questões inéditas,
fundamentadas em aspectos sociológicos, políticos e econômicos, as quais “de tão
interdisciplinares, põem em risco a própria especificidade do direito.” (LEMOS, 2005,
p. 08).
É justamente nesse ponto que a discussão sobre o papel do Direito frente às
novas tecnologias é indispensável, principalmente em um contexto em que o poder
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da informação e da comunicação são determinantes para usuários de Internet,
organizações e governos. Apesar de a presente tese não ser uma investigação
comprometida exclusivamente com o que se denomina ‘ciberdireito’, é pelo
reconhecimento deste campo de pesquisa que surgem diferentes concepções sobre
‘um direito’ da internet, do ciberespaço, da sociedade em rede, da informática entre
outras variações conceituais, a seguir analisadas.

2.4 O conceito de legal informatics e de informática jurídica: a informática
sobre o Direito
De acordo com a American Library Association, informática é o estudo da
estrutura e das propriedades da informação, assim como da aplicação da tecnologia
para organização, armazenamento, recuperação e disseminação da informação. O
conceito de legal informatics diz respeito à aplicação da informática dentro do
contexto do ambiente jurídico e dos usuários de informações (ERDELEZ; O’HARE,
1997).
Para Paliwala (2010), essa definição representa uma vantagem conceitual,
pois é ampla e não faz distinção rígida entre o uso da alta tecnologia, como a
inteligência artificial, e as tecnologias aparentemente mais simples e acessíveis,
como o processamento de textos e as bases de dados. Ela distingue Information
Law Technology ou o direito material relativo à utilização da tecnologia da
informação de Legal Informatics, sendo esta a aplicação de tecnologias de
informação e comunicação para o Direito.
A construção conceitual de Legal Informatics representa a origem do
conceito consolidado também como informática jurídica. Entre o Direito e a
informática existem dois grandes tipos de inter-relações: o primeiro diz respeito ao
aspecto instrumental da informática a serviço do Direito, que implica uma incursão
no campo da informática jurídica; o segundo considera a informática em todos os
seus aspectos como objeto do Direito, o que circunda o campo do direito informático
(DE GOYENECHE, 1991).
Nesse sentido, a informática jurídica representa o uso de processos
informáticos na atividade jurídica, de modo a se obterem melhorias no
armazenamento de dados, assim como melhor organização das informações nas
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profissões jurídicas (ASCENSÃO, 2001). Contudo, a informática jurídica e o direito
informático não podem

ser confundidos com o método denominado jurimetria

(originário do termo jurimetrics). A separação conceitual aqui empregada é
fundamental, já que a jurimetria é constantemente associada à informática jurídica
em pesquisas empíricas que têm como objeto analisar o uso de aplicações
tecnológicas no campo do Direito, como o processo eletrônico, por exemplo.
Apenas a título ilustrativo, em recente publicação brasileira, observa-se a
referida confusão conceitual. De acordo com Carnio (2014, p. 261),

Já́ na década de 1960, alguns autores postulavam e expunham sobre a
disciplina da informática jurídica, nascida da “juricibernética” (M. G. Losano)
e da “jurimetria” (L. Loevinger), que tinha como objeto as pesquisas
científicas e técnicas sobre a estruturação e o tratamento da informática
jurídica com vistas à sua automatização. L. Mehl, de modo mais próximo ao
que estamos aqui propondo, entendia essa disciplina como um integrado de
técnicas e métodos diversos onde convergem, não apenas a informática e o
direito, mas disciplinas como a lógica, a linguística e as ciências de gestão
da comunicação.

A jurimetria representa o estudo empírico dos fenômenos legais, com uso de
modelos matemáticos e com base na racionalidade e no individualismo
metodológico. A jurimetria é, portanto, o estudo empírico da forma, o significado e a
pragmática (e as relações entre estes) de exigências e autorizações de emissão de
organizações estatais, com o auxílio de modelos matemáticos, usando o
individualismo metodológico como paradigma básico para a explicação e a previsão
do comportamento humano (MULDER, 2010).
O conceito de informática jurídica diferencia-se das definições de jurimetria
e, principalmente, de direito informático, objeto de análise a seguir, o qual, desde já,
esta pesquisa delimita como o background do campo de investigação proposto.

2.5 O direito informático, o ciberdireito e outras definições análogas: o Direito
sobre a informática
No ano de 1996, o juiz Frank Easterbrook questionou a utilidade de um
‘direito e o ciberespaço’ (originariamente “Law and the Cyberspace”), afirmando que
a disciplina era tão útil quanto um ‘direito do cavalo’. O autor argumentava, no texto

	
  

	
  

51

intitulado “Cyberspace and the Law of the Horse”, que, em vez de tratar o ciberdireito
como uma disciplina legal discreta, os advogados seriam melhor servidos se
dominassem princípios jurídicos fundamentais e, em seguida, aplicassem esses
princípios a novos fatos e circunstâncias que pudessem surgir (EASTERBROOK,
1996).
Dessa forma, o ‘direito do cavalo’ foi um termo constantemente usado, em
meados da década de 1990, para definir o status do ciberdireito, quando a internet
ainda se encontrava em um estágio embrionário. Exemplo disso é o relato de
(RODOTÀ, 2008) que, ao retornar às salas de aula no ano de 1994, ministrando o
curso intitulado “Tecnologias e direitos”, que foi visto pelo meio jurídico como uma
“extravagância”. De acordo com o autor,

[…] Pareciam ser questões marginais, pareciam ser questões que com o
direito tinham pouco a ver, enquanto hoje sabemos muito bem que os temas
ligados à bioética e à informática são não apenas temas capitais para a
pesquisa do jurista, mas temas que transformaram profundamente também
o modo como o jurista olha a realidade e obrigaram-no a rever categorias
como o corpo e a pessoa. São categorias que estavam fora da atenção do
jurista […] (RODOTÀ, 2008, p. 04-05).

Nesse sentido, a tese defendida por Easterbrook (1996) foi imediatamente
contestada por pesquisadores da área. O primeiro a contestar explicitamente a
teoria de Easterbrook (1996) foi Lessig (1999), com argumento de que as
percepções e regras jurídicas necessitavam evoluir assim como o ambiente do
ciberespaço necessitava ser desenvolvido e ampliado.
De acordo com Lessig (1999), o ensino de um ‘Direito do ciberespaço’ leva
em consideração o Direito do espaço real, pensando em particular sobre a nova
realidade representada pelo ciberespaço. Assim, muito mais significativo do que na
regulação do espaço real, a tutela jurídica do ciberespaço representa uma troca no
paradigma de regulação, sendo para isso necessário definir uma mudança no
estabelecimento e no desenvolvimento de princípios que ajudem a guiar os novos
caminhos do Direito, tanto no âmbito real como no virtual.
No centro da lição sobre o que o ciberespaço representa é indispensável
firmar um entendimento sobre o lugar da lei e do Direito, sobretudo por se estar
diante de uma escolha sobre a vida no espaço cibernético e, em razão disso, ser ela
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uma escolha sobre os valores embutidos nesse espaço. Para Lessig (1999), à
medida que a rede cresce, com o aumento da potência de regulamentação, assim
como de seu poder como fonte de normas, perdem-se os valores soberanos
estabelecidos no espaço real. Em muitos casos, isso pode ser bom, mas, em geral,
não há uma razão para acreditar isso possa ser bom. Ademais, não há nada que
assegure que o regime de regulação por código será um regime liberal. Há poucas
razões para esperar que uma mão invisível de desenvolvedores de código possa
conduzi-lo nesse sentido.
Mais recentemente, Goldman (2008) admitiu a existência do ciberdireito
como uma disciplina jurídica a ser inserida nas Escolas de Direito. Inevitavelmente,
Goldman (2008) introduz sua tese a partir da provocação apresentada por
Easterbrook. Para o autor, a tese de Easterbrook estava correta em pelo menos dois
aspectos. Em primeiro, os cursos de especialização competiam com cursos gerais
para inscrição de estudantes. Com isso, os alunos que saturam cursos de formação
específica em detrimento de cursos básicos poderiam limitar, a longo prazo, o valor
de sua formação jurídica. Em segundo, a reação de Easterbrook bem refletia o
estado do ciberdireito, no ano de 1996, quando ainda correspondia quase
exclusivamente à common law e os juízes criavam rapidamente esta common law
pela aplicação de doutrinas legais básicas para as novas tecnologias do
ciberespaço. Apesar disso, para Goldman, Easterbrook chegou à conclusão errada.
Do ponto de vista pedagógico, os cursos de formação específica como o
“Cyberlaw” podem reforçar princípios jurídicos fundamentais para os alunos e
fornecer novos insights sobre esses princípios, ajudando os estudantes a
aprofundarem a compreensão do Direito e da lei. Mais importante ainda, os
legisladores, nos últimos doze anos, adotaram a internet com entusiasmo,
decretando um extenso corpo de regulamentação legal, específica do ciberespaço.
Estes regulamentos nem sempre são condizentes com os princípios tradicionais do
Direito. Um advogado que (como Easterbrook aconselhou) simplesmente dominou
princípios jurídicos bem assentados não estaria suficientemente formado para o
ciberdireito moderno (GOLDMAN, 2008). Nesse aspecto, Goldman vai ao encontro
do que sustentou Miller (1995), ao afirmar que, na maior parte dos casos, as
respostas para os ‘ciberjuristas’ consiste na aplicação do Direito tradicional às novas
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tecnologias, o que requer entendimento da tecnologia e a habilidade de ser
inovador.
Geralmente, a formação jurídica em ciberdireito adota diferentes títulos de
cursos com uma cobertura substantiva. Os títulos populares do curso “Cyberlaw”
incluem, por exemplo, o ciberdireito (Cyberlaw), o direito do ciberespaço (Law of
Cyberspace ou Cyberspace Law), o direito da internet (Law of the Internet ou
Internet Law), o direito da tecnologia da informação (Law of Information Technology
ou IT Law) e o direito do comércio eletrônico (E-commerce Law) (GOLDMAN, 2008).
Goldman (2008) explica que, historicamente, intitula seus cursos de ‘direito
do ciberespaço’ ou ‘ciberdireito’, porque o termo abrange toda a gama de redes
eletrônicas, inclusive aquelas que não estão ligadas à internet. O termo
‘ciberespaço’ pode ser datado: ele foi mais comumente usado na década de 1990,
quando outras redes ainda competiam com a internet. O autor acredita que,
atualmente, os estudantes compreendem melhor o título ‘direito da Internet’,
tornando-se esta a escolha mais lógica para intitular os cursos atuais.
No Brasil, contudo, há autores que divergem da posição estadunidense
quanto à existência de um ramo autônomo denominado ciberdireito:

[...] o Ciberdireito, enquanto disciplina, deve ser um espaço teórico que
busque gerar, incrementar, aperfeiçoar, compartilhar suas próprias
habilidades no sentido de conduzir-se a um pensamento plástico e vibrátil,
oriundo não apenas de uma realidade física, mas de uma realidade virtual,
que é comum a todos. A rigor, enquanto esta vivência em dois mundos
(físico e virtual) não se instaurar no âmbito jurídico, um Ciberdireito não será
possível.
Desvela-se, portanto, um caminho possível para pensarmos transdisciplinar
e complexamente o Ciberdireito como disciplina. Para tanto, apoiaremos a
reflexão em três pilares, quais sejam: 1) Complexidade, 2) Velocidade e 3)
Reconhecimento das Aquisições. Entendemos que o Ciberdireito pensado a
partir destes três pilares respeita a multidimensionalidade do fenômeno
jurídico ciberespacial (VIAL; BARRETO, 2011, p. 178).

De acordo com os autores, a complexidade (por estes fundamentada
teoricamente em Edgar Morin) funciona como uma percepção unificadora, capaz de
“[...] pensar, compreender e articular a realidade em todas suas dimensões”. Com
isso, “o processamento de conhecimentos em um contexto acadêmico-científico só
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pode ser tecido se respeitada a complexidade inerente à cada disciplina, de modo a
não estancá-las [...]” (VIAL; BARRETO, 2011, p. 178-179).
O segundo pilar – a velocidade – é fundamentada em Kerckhove, pois, “[...]
A rigor, se não acompanharmos nosso tempo – que é o tempo do acesso
instantâneo às informações – incorreremos em uma desaceleração que nos levará
de volta ao enrijecido, infértil e tradicional dogmatismo que (ainda) sustenta o
imaginário jurídico” (VIAL; BARRETO, 2011, p. 178-179).
O terceiro pilar – o reconhecimento de aquisições – encontra inspiração na
teoria de Pierre Lévy. Assim,

[...] O reconhecimento das aquisições por parte do sistema educativo faz-se,
portanto, imperioso, sob pena de permanecermos em um miserável círculo
que enfraquece, aos poucos, o papel do pensamento jurídico brasileiro. Isso
ocorre pela ausência de incorporação, por parte desses juristas, dos
saberes cotidianos, comuns, basilares, referentes à internet e ao
ciberespaço. Entende-se que o reconhecimento e a articulação criativa
destes três pilares, sustentáculos possíveis do pensamento ciberjurídico,
respeitam a multidimensionalidade do fenômeno jurídico ciberespacial.
Complexidade, Velocidade e Reconhecimento das Aquisições surgem
assim como símbolos que carregam sinais de um tempo no qual não
podemos nos dar o luxo de desacelerar (VIAL; BARRETO, 2011, p. 179).

Em que pese o posicionamento de Vial e Barreto (2011) estar bem
fundamentado sob o prisma teórico-filosófico, de modo a demonstrar meios de
legitimar um conceito aceitável para o ciberdireito, eles não apresentam uma
definição concreta para tal, o que configura uma evidência latente, na doutrina
brasileira relacionada ao tema, que constitui a lacuna da amplitude conceitual para o
ciberdireito.
A exemplo disso, observa-se o uso constante do termo ‘direito digital’ para
denominar os temas tratados pelo ciberdireito. De acordo com Carnio (2014, p. 261),
um dos autores de um capítulo em recente obra que para tratou de forma
interdisciplinar o tema do Marco Civil da Internet no Brasil, surge

[…] o direito digital como uma nova disciplina jurídica, com características
como a transversalidade e a imprescindível aproximação a campos
científicos não jurídicos, como aconteceu recentemente com o direito
ambiental. Ele é composto pela incidência de normas, jurídicas e outras, no
chamado ciberespaço, tanto que em inglês é comumente designado
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Cyberlaw. Em alemão é que se pode encontrar referência a uma
Digitalverfassung (constituição digital), como no seminário apresentado na
Universidade de Frankfurt am Main por Rudolf Wiethölter e Günther
Teubner, com a colaboração de G-P Callies e outros, no semestre de
inverno de 2002/2003. Ocorre que o foco em ambos os países, sob essa
rubrica, é o direito da internet, a lex informatica. Propomos que o direito
digital, além da internet, cuide da regulação, normativa, governamental ou
não (soft law), de tudo que se relacione às mídias eletrônicas. E que ele
contemple ainda um outro aspecto, uma espécie de reverso desse que se
vem de mencionar, pois seria a constituição de um campo de estudo no
direito que se dedique a aplicar nele os desenvolvimentos da digitalização
eletrônica.

Nesse sentido, é fundamental destacar a visão crítica de Ziewitz e Pentzold
(2010) a respeito das pesquisas que transitam no campo de investigação do
ciberdireito. Para tais autores, embora a pesquisa em cyberlaw tenha alterado o foco
da gestão e do controle das infraestruturas de rede em grande escala, através de
atores nacionais e internacionais, para as implicações políticas de design
tecnológico e para as ações de usuários individuais, permaneceu firmemente
baseada em uma visão de governança como solução para problemas públicos
preconcebidos.
O ciberdireito estendeu a análise para os atores privados e especialmente
para as grandes empresas de software e seus modelos de negócios, que assumiram
substanciais efeitos reguladores. Neste campo de pesquisa, se assume,
frequentemente, que diferentes configurações de tecnologia têm implicações
normativas e qualidades políticas, incorporam as normas sociais e dão efeito a
valores diferentes. Similar à comunidade de governança da internet, os ‘ciberjuristas’
também desenvolveram seus argumentos em estreita ligação com debates de
políticas públicas, com foco em questões como privacidade, políticas de SPAM6 ou
copyright

7

. Categorizaram as soluções como sociais, jurídicas, técnicas,

econômicas, ou adotaram uma perspectiva normativa forte, com ênfase na
exploração de projetos institucionais e de tecnologias alternativas, muitas vezes
ilustrados com exemplos empíricos e cenários futuros.
Para a presente tese entende-se o ciberdireito como campo de pesquisa e
disciplina jurídica responsável pelo estudo e pela análise interdisciplinar do Direito
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Representa o envio e a postagem de publicidade em massa, geralmente por meio de mensagens de
e-mail.
7
Corresponde, no direito brasileiro, aos direitos autorais.
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com as novas tecnologias da informação e comunicação no ciberespaço, incluindo,
mas a ele não se limitando, o estudo dos efeitos jurídicos sobre as redes de
informação e comunicação. Incumbem ao ciberdireito o estudo e a análise
interdisciplinar de temas como a regulação e a governança da internet; a instituição
de regras de fortalecimento da proteção do direito à privacidade e à inviolabilidade
dos dados pessoais; a proteção dos registros de domínio; a violação de direitos
intelectuais no ciberespaço; a responsabilidade civil e penal sobre os atos ilícitos
cometidos no ciberespaço.
Ressalva-se que esta não é uma tese voltada unicamente ao ciberdireito,
todavia registra-se o reconhecimento da existência desse campo do conhecimento
jurídico como elemento indispensável para compreender os temas e conceitos
vinculados à construção desta investigação. Estabelecidos os conceitos e as
categorias fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa, nos capítulos
sucessores, as definições e as categorias aqui empregadas são retomadas sob o
viés jurídico, elucidando ainda mais o tema da proteção do direito fundamental à
privacidade na internet e a construção de bases e fundamentos conceituais para a
regulamentação da proteção dos dados pessoais, na internet no Brasil.
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3 A EVOLUÇÃO DA INTERNET: UMA TIMELINE PARA A COMPREENSÃO
CONTEXTUAL DENTRO DO DIREITO

Há tempos, antes mesmo da existência do fenômeno social gerado pela
internet, a informação é considerada um dos bens de maior valor e relevância para
cidadãos, empresas e governos. Assim, para uma maior compreensão do tema
introduzido no capítulo anterior, é fundamental um apanhado histórico da linha do
tempo que conduziu a internet até os dias atuais, tanto no campo da evolução das
tecnologias da informação e comunicação, quanto nas transformações sociais
provocadas desde o seu surgimento, cujos efeitos guardam relação direta com o
papel do Direito sobre ditas evoluções e transformações, sobretudo na construção
de instrumentos de potencialização da eficácia do direito fundamental à privacidade,
no contexto da internet.
A partir da reflexão proposta por Orwell (1983), no romance “1984”8, com a
era do “Grande Irmão” e o “Ministério da Verdade” e a desintegração do conceito de
privacidade e intimidade, é fundamental pensar sobre o tema no contexto em que a
evolução das tecnologias da informação e da comunicação oportuniza aos usuários
da internet uma experiência de interação em patamares jamais imaginados, no
período histórico anterior à sua popularização.
De acordo com Warner e Stone (1970), antes mesmo que alguém tivesse
construído uma máquina que pudesse ser razoavelmente reconhecida como um
computador complexo, George Orwell concebeu a obra “1984”. Para os autores, no
ano de 1970, quando lançaram a obra “The data bank society: organisations,
computers and social freedom”, a realidade transcrita por Orwell já atingia níveis de
realidade impressionantes e facilmente alcançáveis por empresas e governos.
Conforme

os

autores,

o

avanço

tecnológico

trazido

pelos

computadores

desenvolvidos naquela época poderia causar a potencial destruição da liberdade,
configurando o que denominaram ‘catástrofe previsível’.
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Sobre as tentativas de censura da obra de Orwell, por suposto conteúdo pró-comunista ou incitação
de uma ‘revolta das massas’, é relevante destacar a análise de Trindade e Rosenfield (2013, p. 498):
“[…] Apesar de 1984 representar uma das obras mais importantes contra os autoritarismos praticados
durante o século XX, tornando-se uma espécie de manifesto contra as atrocidades cometidas em
nome dos Estados nacionais, as censuras sempre se basearam em alegações evasivas – contra o
suposto conteúdo subversivo da obra literária de Orwell –, dignas de quem, na verdade, não conhece
a obra”.
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Observa-se que essa constatação de Warner e Stone (1970) não reside em
uma preocupação exclusiva com a tecnologia utilizada e desenvolvida como meio de
intercâmbio de comunicações, dados e informações, que já lembravam o cenário
prenunciado por Orwell. Para os aludidos autores, a preocupação central era o
tratamento conferido aos dados, às comunicações e às informações, a partir dos
meios comunicacionais desenvolvidos e aprimorados ao longo do tempo.
Antes de adentrar ao tema das redes sob o prisma sociológico, é
fundamental discorrer sobre a gênese e os fundamentos que contribuíram para a
constituição da internet, tal como se conhece hoje. Pode-se demonstrar, através da
literatura, que a internet não é um projeto tecnológico recente. Conforme se observa
na ilustração 1, houve diversos avanços nos últimos setenta anos para que os
recursos de informação, dados e comunicação atingissem os níveis de interação
atuais.
Ilustração 1: Linha do tempo e a criação das redes

Fonte: Adaptado de Graham; Dutton (2014).
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Observa-se, na ilustração 1, que o processo histórico que constituiu a
comunicação em redes transcende a era da informação tal como se apresenta nos
dias de hoje. A seguir, são apresentadas outras evidências históricas relevantes
para o desenvolvimento desta pesquisa.
	
  
3.1 Do conceito de cibernética à invenção das redes
Um fato relevante para a historicidade das redes, e anterior à linha de tempo
representada na ilustração 1, reside na constatação da necessidade de máquinas
que processassem dados e informações. A esses dispositivos deu-se a
denominação de computador. Estudos recentes defendem que a origem dos
computadores está na invenção do Herman Hollerith, no ano de 1890, nos Estados
Unidos. De acordo com a memória histórica, aos 20 anos de idade, o engenheiro
auxiliou na compilação dos dados do censo realizado pelo governo estadunidense. A
partir dessa oportunidade, Hollerith desenvolveu um sistema de compilação dos
cartões de resposta, de modo a facilitar o trabalho dos estatísticos, o qual foi
adotado pelos Estados Unidos, em 1890, e posteriormente por outros países. A
solução criada por Hollerith consistiu na primeira máquina de processamento de
dados automatizada (ZITTRAIN, 2008).
Como se observa na Ilustração 1, a partir da década de 1950, ocorreu o
desenvolvimento dos primeiros projetos, objetivando a criação de um computador
para uso doméstico. Foi nesse período histórico que Wiener (1965), um matemático
e cientista da computação que trabalhou para o governo norte-americano durante a
II Guerra Mundial, definiu a cibernética como a ciência do controle e da comunicação
entre o ser e a máquina.
Na obra “The human use of human beings: cybernetics and society”, cuja
primeira edição foi lançada na década de 1950, Wiener (1988) defende a tese de
que a sociedade, à luz da cibernética, só pode ser entendida pelo estudo das
mensagens e das facilidades de comunicação que lhe pertencem e de que, no
futuro, o desenvolvimento dessas mensagens e facilidades de comunicação, bem
como das mensagens entre o homem e as máquinas, entre as máquinas e o homem
e entre a máquina e a máquina estão destinadas a desempenhar um papel cada vez
mais amplo.
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Assim, quando alguém dá uma ordem a uma máquina, a situação não é
essencialmente diferente de quando alguém dá uma ordem a outra pessoa. Em
outras palavras, tanto quanto a consciência do indivíduo determina uma ação, este
mesmo indivíduo está ciente da ordem que deu para fora e do sinal de conformidade
de que esta ordem gerou um retorno. Logo, o fato de o sinal de comunicação, em
seu estágio intermediário, passar por uma máquina, em vez de passar por uma
pessoa é irrelevante e que nenhum caso diverso seria capaz de alterar a percepção
sobre o sinal de comunicação em si. Assim, a teoria de controle em engenharia, seja
humano,

animal

ou

mecânico,

representa

um

capítulo

fundamental

no

desenvolvimento da teoria das mensagens (WIENER, 1988).
A cibernética surge, então, com o propósito de desenvolver linguagem e
técnicas que, de fato, permitiram atacar não apenas o problema de monitoramento e
comunicação em geral, mas também de encontrar o repertório adequado de ideias e
técnicas, em especial para classificar suas manifestações sobre certos conceitos.
Nesse sentido, informação é a denominação adequada para o conteúdo do que é
trocado com o mundo exterior, na medida em que se ajusta para isso ocorrer, e na
medida em que se fazem os ajustes para ser percebido o impacto da informação.
Portanto, viver efetivamente é viver com a informação adequada e, portanto, a
comunicação e o controle pertencem à essência da vida interior do homem, do
mesmo modo que pertencem à sua vida em sociedade (WIENER, 1988).
Percebe-se, com isso, que o contexto de desenvolvimento e avanço de
tecnologias da informação e comunicação partem de um pressuposto de controle,
monitoramento e tratamento da informação, do conteúdo e dos dados como um bem
precioso e essencial à vida humana, em especial à vida em sociedade. Com
fundamento nessa concepção, máquinas e sistemas foram desenvolvidos em busca
de maior integração comunicacional. De um modo bastante peculiar para o olhar do
leitor que vivencia a tecnologia dos dias atuais, Tapper (1973) descreveu a natureza
de um sistema de computadores, diferenciando os conceitos de hardware e de
software, sendo este composto por programas e instruções que permitem a
operação do computador, enquanto aquele representa os componentes físicos que
compõem a máquina.
Com a evolução dos primeiros computadores e como uma consequência
dos pressupostos da teoria cibernética defendida por Wiener (1988), verifica-se que
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a criação e o desenvolvimento da internet, nas últimas três décadas do século XX,
resultaram de uma estratégia militar aliada a uma grande cooperação científica e ao
empreendedorismo tecnológico, dotado de uma cultura inovadora.
Registros históricos indicam que a origem da internet se deu efetivamente
em uma das instituições de pesquisa mais inovadoras do mundo, em particular para
a época: o núcleo de Projetos Avançados da Agência de Pesquisa do Departamento
de Defesa dos Estados Unidos, a ARPA (The Advanced Research Projects Agency).
Ao final da década de 1950, quando do lançamento do primeiro Sputnik, alarmando
a alta tecnologia militar norte-americana, a ARPA empreendeu uma série de
iniciativas ousadas, algumas das quais mudaram a história da tecnologia,
inaugurando a Era da Informação em grande escala. Uma dessas estratégias foi
conceber um projeto de sistema de comunicação invulnerável a um ataque nuclear
(CASTELLS, 2011).
Com base em uma tecnologia de comunicação de comutação de pacotes, o
sistema fez a rede independente de centros de comando e de controle, de modo que
as unidades de mensagem encontravam as próprias vias ao longo da rede,
reagrupando-se de modo conciso em qualquer um ponto de seus pontos. Mais tarde,
quando a tecnologia digital permitiu o envio de pacotes de todos os tipos de
mensagens, inclusive de som, imagens e dados, uma rede foi formada, sendo capaz
de comunicar seus ‘nós’ sem usar centros de controle. A universalidade da
linguagem digital e a lógica de rede do sistema de comunicação criaram as
condições tecnológicas para horizontalizar a primeira rede mundial de computadores
(CASTELLS, 2011).
Diante do avanço em pesquisas envolvendo a construção de redes de
computadores, na década de 1960, uma empresa denominada International
Business Machines ou IBM, como ficou mundialmente conhecida, passou a
desenvolver hardware, software, manutenção e treinamento para o uso de
computadores, no que foi denominado como o início da ‘batalha das caixas’, em
uma corrida de empresas do segmento tecnológico na tentativa de oferecer ao
mercado de consumo aquilo que ficou conhecido como Personal Computers ou
simplesmente PCs (ZITTRAIN, 2008).
Ao passo que o desenvolvimento de computadores para fins científicos e
corporativos eram desenvolvidos, em 01 de setembro de 1969, conectou-se online a
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chamada ARPANET, com a primeira conexão de quatro nós da rede, estabelecida
entre a Universidade da Califórnia, o Stanford Research Institute, a Universidade da
Califórnia, e a Universidade de Utah (VASCONCELOS, 2005).
Com isso, a rede ARPANET foi aberta a centros de pesquisa que, além de
colaborarem com o Departamento de Defesa dos EUA, passaram a utilizá-la para
seus próprios fins de comunicação. Em certo ponto do desenvolvimento das
pesquisas conjuntas entre o Departamento de Defesa norte-americano e as
universidades, tornou-se difícil separar a investigação orientada para militares da
comunicação científica e para conversas pessoais. Em razão disso, os cientistas de
todas as disciplinas tiveram acesso à rede e, em 1983, houve uma divisão entre a
ARPANET, dedicada a fins científicos, e a MILNET, diretamente orientada para
aplicações militares (CASTELLS, 2011).
Na década de 1980, a National Science Foundation, agência dos Estados
Unidos responsável pelo fomento à ciência e à tecnologia, também se envolveu na
criação de outra rede científica, denominada CSNET, em cooperação com a IBM, e
ainda de outra rede para a comunidade não acadêmica denominada BITNET. A
‘rede de redes’ se formou durante a década de 1980, sendo denominada primeiro de
ARPA-INTERNET e, em seguida, simplesmente de INTERNET, ainda com suporte
dos Estados Unidos, através do Departamento de Defesa da National Science
Foundation (CASTELLS, 2011).
Após vinte anos de atividade, a ARPANET tornou-se obsoleta, encerrando
suas atividades em 28 de fevereiro de 1990. Como sucessora, surgiu a NSFNET,
também operada pela National Science Foundation, tornando-se ‘espinha dorsal’ da
internet. Contudo, com o surgimento das pressões comerciais, do crescimento de
redes corporativas privadas e de redes de cooperação sem fins lucrativos, a
NSFNET foi encerrada em abril de 1995, dando início à privatização total da internet
(HITT, 2013).
Uma vez privatizada, a internet deixou de ter qualquer autoridade
supervisora. Uma série de instituições e mecanismos ad hoc, criados durante o
desenvolvimento da internet, tiveram alguma responsabilidade informal de
coordenação das configurações técnicas e de intermediação de acordos na
atribuição de endereços e domínios. Em janeiro de 1992, novamente sob a iniciativa
da National Science Foundation, à Internet Society, uma organização sem fins
lucrativos, foi dada a responsabilidade sobre as organizações de coordenação
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preexistentes, o Conselho de Atividades da Internet e a Força-Tarefa de Engenharia
e Arquitetura da Internet (CASTELLS, 2011).
Internacionalmente, a função de coordenação principal permaneceu sob
acordos multilaterais na atribuição de endereços de domínio em todo o mundo.
Apesar da criação de um novo agente regulador norte-americano, em 1998,
denominado IANA / ICANN, até o ano de 1999 não havia com clareza quanto à
definição de uma autoridade para a internet nos EUA ou no mundo (CASTELLS,
2011).
Para que a rede fosse capaz de sustentar o crescimento exponencial do
volume de dados e de comunicação, a tecnologia de transmissão teve que ser
reforçada. Na década de 1970, por exemplo, a ARPANET utilizava links 56.000 bits
por segundo. Em 1987, as linhas de rede passaram a transmitir 1.500.000 bits por
segundo. Em 1992, com o uso da NSFNET, a velocidades de transmissão passou a
ser de 45 milhões de bits por segundo, capacidade suficiente para enviar
aproximadamente cinco mil páginas por segundo. Em 1995, quando a tecnologia de
transmissão gigabit ainda estava em fase de protótipo, já havia capacidade
equivalente à transmissão da Biblioteca do Congresso dos EUA em um minuto
(DAVID, 2001).
Apesar desses avanços, a capacidade de transmissão atingida, nessa
época, não foi suficiente para estabelecer uma comunicação em todo o mundo, já
que os computadores tinham que ser capazes de se comunicar um com o outro. O
primeiro avanço, nesse sentido, foi a criação de um protocolo de comunicação que
pudesse ser usado por todos os tipos de redes, o que, na década de 1970, soava
aparentemente impossível. Com a finalidade de constituir o dito protocolo, em 1973,
Vinton Cerf e Robert Kahn, cientistas da computação que pesquisavam na ARPA,
projetaram a arquitetura básica da internet, estando direcionados à criação de um
protocolo de comunicação realizado por Kahn em sua empresa de pesquisa, a BBN
(MURRAY, 2009).
Após uma reunião realizada em 1978, na Universidade de Stanford, com a
participação de pesquisadores da ARPA e de várias outras universidades e centros
de pesquisa, bem como de grupos de pesquisa da Europa, o protocolo existente foi
dividido em duas partes: host-to-host, denominado também de TCP9; internetworks
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Este protocolo tem como função verificar o envio correto de dados transmitidos pela internet.
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protocol, denominado como IP. Assim, o protocolo ‘TCP/IP’, como passou a ser
denominado, tornou-se o padrão para comunicação entre computadores nos EUA,
em 1980. Sua flexibilidade permitiu a adoção de uma estrutura de múltiplas camadas
de ligações entre redes de computadores, que mostrou sua capacidade de se
adaptar a vários sistemas de comunicação e à variedade de códigos (CASTELLS,
2011).
Desse

modo,

quando,

na

década

de

1980,

as

operadoras

de

telecomunicações impuseram como padrão internacional protocolos de comunicação
diferentes que impossibilitavam a comunicação entre as diversas redes, a
flexibilidade do protocolo TCP/IP prevaleceu, ganhando a aceitação como padrão
comum para a comunicação entre computadores. A partir de então, os
computadores foram capazes de codificar e decodificar outros pacotes de dados em
alta velocidade na rede (FILBY, 2013).
Não bastasse a necessidade de protocolos uniformes, era necessário que os
computadores se comunicassem. Assim foi feita a adaptação do protocolo TCP/IP
para UNIX, um sistema operacional inventado, em 1969, pela Bell Laboratories, o
qual permitia o acesso de um computador para outro. Com a uniformidade do
protocolo TCP/IP por pesquisadores da Universidade de Berkeley, financiados
novamente pela ARPA, nasceu uma rede em larga escala com redes locais e redes
regionais, ligadas umas às outras, espalhando-se com mais facilidade por onde
houvesse linhas telefônicas e computadores equipados com modems (CASTELLS,
2011).
Por trás da criação da internet estiveram muitos cientistas da computação de
várias instituições, nas quais constituíram um ambiente em rede de inovação cuja
dinâmica e cujos objetivos tornaram-se, em grande parte, autônomos dos fins
específicos de estratégia ou de supercomputação militares. Muitas das aplicações
da internet vieram das invenções inesperadas de seus primeiros usuários, induzindo
uma prática e uma trajetória tecnológica que se tornariam suas características
essenciais. Como exemplo disso, um dos recursos que mais chamou a atenção no
uso da internet foi a comunicação por e-mail entre os participantes da rede, através
de um aplicativo criado por Ray Tomlinson, sendo ainda hoje uma das aplicações
mais populares de comunicação entre computadores (CASTELLS, 2011).
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3.1.1 A popularização da internet e o protocolo World Wide Web
Em paralelo aos esforços do governo norte-americano e dos cientistas da
computação para estabelecer uma rede de computadores com acesso público
universal, dentro de normas de uso aceitáveis, surgiu um movimento contracultural,
nos Estados Unidos, intelectualmente associado aos movimentos dos anos 1960 em
sua versão mais libertária e utópica. Um elemento importante para a popularização
da internet e fundamental para o funcionamento das redes, o modem, foi um dos
avanços

tecnológicos

que

emergiram

dos

pioneiros

dessa

contracultura,

originalmente rotulados como hackers, antes que o termo passasse a ter uma a
conotação pejorativa (CASTELLS, 2011).
O modem para computadores foi inventado por dois estudantes de Chicago:
Ward Christensen e Randy Suess, em 1978, com a finalidade de transferir
programas de microcomputador entre usuários, através do telefone, para evitar
longas viagens durante o inverno. Em 1979, os estudantes difundiram o protocolo
XModem, o qual permitiu que computadores transferissem arquivos diretamente,
sem passar por um sistema de hospedagem. Com essa difusão, destituída de
qualquer custo, as redes de computadores excluídas da ARPANET, a qual, em seus
estágios iniciais, era reservada a universidades de elite, encontraram uma maneira
de começar a se comunicar por conta própria (FILBY, 2013).
Em 1979, três estudantes da Universidade de Duke e da Universidade da
Carolina do Norte, não incluídas na ARPANET, criaram uma versão modificada do
protocolo UNIX, a qual tornou possível ligar computadores através da linha
telefônica regular. Para tanto, utilizaram um fórum de discussão de computador
online, o Usenet, que rapidamente se tornou um dos primeiros sistemas de
conversação eletrônico de grande escala, sobretudo porque os inventores da Usenet
também difundiram livremente seu software em um folheto divulgado na conferência
de usuários UNIX (DAVID, 2001).
Ironicamente, a abordagem contracultural da tecnologia trouxe consigo um
efeito semelhante à estratégia de inspiração militar da rede horizontal: fez os meios
tecnológicos disponíveis para quem tinha o conhecimento técnico e uma ferramenta
de informática, o PC, logo começarem uma progressão espetacular de aumento de
potência e diminuição de preços, ao mesmo tempo. O advento da computação
pessoal e a comunicabilidade das redes impulsionaram o desenvolvimento de
sistemas de boletins informativos (BBS), primeiro nos Estados Unidos, em seguida,
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em todo o mundo. Os BBS não precisavam sofisticadas redes de computador,
apenas de PCs, modems e linha telefônica. Assim, eles criaram as primeiras
comunidades virtuais. Na década de 1980, vários milhões de usuários de
computadores foram usando a comunicação mediada por computador em redes de
cooperativas ou comerciais que não faziam parte da internet (CASTELLS, 2011).
Muitas vezes, essas redes utilizavam protocolos que não eram compatíveis
e mudaram para protocolos de internet em um movimento que, na década de 1990,
assegurou sua integração à internet e, portanto, a expansão da internet
propriamente dita. Em 1990, a internet ainda era de difícil usabilidade para o público
leigo. Um novo salto tecnológico permitiu sua difusão para o mainstream da
sociedade: o projeto, para a rede mundial de computadores, de um novo aplicativo
de organização de conteúdo nos sites por informação e não por localização,
proporcionando aos usuários um sistema de busca no qual era fácil localizar a
informação desejada (CASTELLS, 2011).
Em 1990, houve a invenção da World Wide Web, na Europa, no Centro
Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN), em Genebra, um dos principais centros
de pesquisa de física no mundo, por um grupo de pesquisadores liderados por Tim
Berners-Lee e Robert Cailliau. Eles construíram suas pesquisas não na tradição
ARPANET, mas sobre a contribuição da cultura hacker da década de 1970.
(VASCONCELOS, 2005)
A pesquisa contou com a colaboração de Ted Nelson que, em 1974, em seu
folheto "Computer Lib", provocou as pessoas a aproveitarem e usarem o poder do
computador para benefício próprio, imaginando um novo sistema de organização da
informação, ao qual ele denominou ‘hipertexto’, baseado em links de informação
horizontais. A esta visão pioneira, Berners-Lee e colegas de trabalho acrescentaram
novas tecnologias adaptadas do mundo multimídia a fim de fornecer uma linguagem
audiovisual para sua aplicação (CASTELLS, 2011).
A equipe do CERN criou um formato para documentos de hipertexto ao qual
deram o nome de linguagem de marcação de hipertexto, conhecida também como
linguagem HTML, projetada na busca por uma internet flexível, de modo que os
computadores pudessem se adaptar às linguagens específicas, dentro deste formato
compartilhado, acrescentando essa formatação no topo do protocolo TCP/IP. Eles
também criaram um protocolo de transferência de hipertexto (HTTP) para orientar a
comunicação entre navegadores e servidores Web, constituindo um formato de
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endereço padrão, o Uniform Resource Locator, popularmente conhecido como URL,
que combina informações sobre o protocolo de aplicação e sobre o endereço do
computador para o qual as informações são solicitadas (DAVID, 2001).
Com os referidos avanços, a rede transitou do modelo desenvolvido pelo
DARPA, o ARPANET, até atingir um modelo flexível e com maior acessibilidade
desenvolvido pelo CERN, o protocolo WWW. Conforme se evidencia na ilustração 2,
o avanço das tecnologias proporcionou a popularização da rede, aumentando
exponencialmente o número de redes interligadas pela internet.

Ilustração 2: A linha do tempo da internet

Fonte: Adaptado de Leiner et al. (2012)

Dotada de maior flexibilidade e acesso, a internet passou a ser um ambiente
receptivo para a criação de novos recursos de comunicação, de novos modelos de
propagação da informação e dos dados e de novos modelos de negócio. Como
exemplo disso, em 1988, o programador finlandês Jarkko Oikarinen deu início ao
desenvolvimento do IRC – Internet Relay Chat, considerada uma das primeiras
ferramentas de conversa instantânea construídas sobre as bases da internet e do
protocolo TCP/IP. O IRC popularizou-se rapidamente por permitir, além da conversa
instantânea, a troca instantânea de arquivos. Durante o período de 1993 a 2003, o
IRC foi amplamente utilizado como um eficiente meio de comunicação na internet,
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tendo sido superado posteriormente por outros recursos de comunicação como os
softwares ICQ, MSN e Skype. Além da comunicação simultânea, as páginas de
navegação na internet, organizadas em websites no padrão HTTP, protocolo de
transferência de hipertexto, permitiram que, a partir do ano de 1994, surgissem, nos
Estados Unidos, empresas como a Yahoo!, no segmento de informações, mídia e
correio eletrônico, a Amazon e o eBay no segmento de comércio eletrônico
(CASTELLS, 2011).
Durante quase toda a década de 1990, a internet se constituiu como uma
intimidadora coleção de documentos, dados e informações associados entre si, mas
não indexados. Significa dizer que o conteúdo da internet, que estava inserido em
páginas

de

navegação

ou

sites,

como

popularmente

mencionados,

era

desordenado, desorganizado e confuso, sendo difícil separar conteúdos valiosos e
importantes

de

dados

insignificantes;

dados

confiáveis

de

informações

sensacionalistas; dados concretos de dados falsos, o que conferia à rede, de acordo
com a análise de Vaidhyanathan (2012), o status de ambiente democrático e
‘emocionante’ e até mesmo anárquico.

3.2 As novas formas de organização e as novas gerações da internet a partir
da difusão e da comunicação da informação
Com o crescimento da rede, os dados e informações passaram a estar em
lugares cada vez mais obscuros e distantes da navegação de usuários
convencionais. A partir disso, surgiram tentativas de solução de mapeamento das
soluções mais úteis, de modo a guiar os usuários na navegação pela Web. Contudo,
as soluções apresentadas, no decorrer da década de 1990, eram incompletas e não
confiáveis.
O cenário permaneceu esse até surgir uma ferramenta desenvolvida por
dois estudantes de doutorado da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. A
partir de um projeto iniciado na universidade, no ano de 1996, os estudantes Larry
Page e Sergei Brin fundaram, em 1998, uma empresa, atribuindo-lhe a denominação
Google Inc. A palavra Google é uma associação com expressão matemática
‘googol’, que representa o número um seguido por cem zeros, fazendo relação com
a capacidade de processamento de dados e informações da ferramenta que deu
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vida à empresa. Com isso, nasceu um motor de busca limpo, puro e simples: não
aceitava dinheiro para classificar melhor uma página de navegação na internet em
detrimento a outras, oferecendo classificações neutras e democráticas que
consideravam a menção e a relevância de uma página em relação a outras.
Historicamente, a Google foi criada para colocar em prática a missão que a própria
companhia instituiu: “organizar a informação do mundo e torná-la universalmente
acessível e útil” (VAIDHYANATHAN, 2012).
Historicamente, a internet passou por três fases: Web 1.0, Web 2.0 e Web
3.0. A primeira fase, denominada Web 1.0, refere-se à fase histórica mais longa, que
compreende a criação da internet e a constituição de uma rede baseada unicamente
em documentos. A Web 2.0, denominada internet social, caracteriza-se pelo uso de
redes sociais e pelo compartilhamento de dados, informações e conteúdo (GARCÍA
MARCO, 2013).
Na Web 1.0, as páginas de navegação na internet eram mais estáticas. A
partir da necessidade de maior interação e com o aumento do número de usuários,
novas arquiteturas foram organizadas, de modo a conferir maior

usabilidade,

distribuição e processamento de dados e informações, atingindo o patamar
denominado Web 2.0 (MARTINELLI; GOBI, 2014).
Com a evolução da internet até a Web 2.0, surgiu uma nova geração de
tecnologias e aplicações interativas, permitindo maior facilidade na publicação,
edição, difusão de conteúdos, bem como a criação de redes pessoais e de
comunidades. A evolução da geração tecnológica que conduziu à Web 3.0 marca os
princípios para criar uma base de conhecimento e de informação semântica e
qualitativa, visto que essa geração de tecnologias da informação e comunicação
pretende o armazenamento das preferências dos usuários (gestos, costumes,
conectividade, interatividade, usabilidade, entre outros) e, ao mesmo tempo, a
combinação de

tais dados com os conteúdos existentes nas redes sociais, na

internet móvel, facilitando a acessibilidade a conteúdos digitais (KÜSTER;
HERNÁNDEZ, 2013).
Para Castells (2011), a combinação de notícias online com os blogs
interativos e e-mail, bem como o uso de Really Simple Syndication (RSS) de outros
documentos na Web transformaram os veículos tradicionais de imprensa em um
componente de uma forma diferente de comunicação: a autocomunicação de
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massa. Afirma o mesmo autor que esta forma de comunicação surgiu com o
desenvolvimento da Web 2.0 e da Web 3.0, ou o conjunto de tecnologias,
dispositivos e aplicativos que suportaram a proliferação de espaços sociais na
internet, em especial com o aumento da capacidade de banda larga, bem como os
softwares de código aberto, a computação gráfica e a interface de interação,
incluindo

avatares

10

em

espaços

virtuais

tridimensionais.

Com

isso,

o

desenvolvimento de redes horizontais de comunicação interativa conectou o ‘local’ e
o ‘global’, intensificou o ritmo e ampliou o escopo de uma tendência tecnológica
identificada há mais de uma década: a formação de um sistema multicanal e
multimodal de comunicação digital que integra todas as formas de mídia.
Essa evolução transitou da internet dos documentos para a internet das
pessoas e agora para a internet das coisas. Castells (2013) exemplifica tal fenômeno
ao tratar especificamente das manifestações ocorridas em âmbito global, na década
2010, mostrando que, em tais circunstâncias, as pessoas criavam vídeos com todos
os tipos de sinais e slogans que representavam pautas de reivindicação. Tratava-se
de slogans iniciais com grande circulação, principalmente porque eram anônimos e
porque eram de senso comum. Ademais, os slogans não advinham de um grupo de
esquerda ideológica, tendo, contudo, capacidade viral, mimética, sendo genuínos de
uma geração que tem plena capacidade de usar ferramentas da Web 2.0.
De modo exemplificativo, citam-se as soluções tecnológicas proporcionadas
por blogs, canais de vídeo do YouTube, canais de música do MySpace que formam
um rol de recursos de tecnologia da informação e comunicação vinculado à Web 2.0,
ao passo que as redes sociais, como Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+,
Instagram e Pinterest, fazem da coleta de dados do usuário uma premissa
necessária à defesa do pretexto da usabilidade e da melhoria da experiência do
usuário na rede.
Com a evolução da tecnologia e dos recursos vinculados à internet, torna-se
relevante a reflexão quanto a insumos contributivos à cultura, acesso e
democratização da informação, valorização da diversidade e processo de inclusão
digital. É também indispensável promover reflexões voltadas aos problemas
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Dentro das tecnologias da informação e comunicação, o avatar corresponde à criação de uma
figura virtual idêntica à imagem real do usuário, permitindo que a identidade online transcenda
informações pessoais como o nome ou a foto do indivíduo. Os avatares são frequentemente
utilizados em ambientes com maior interação na rede, como os jogos online.
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jurídicos, advindos da evolução tecnológica, sobretudo os decorrentes da
massificação do uso da internet.
Nessa órbita, mostra-se significativo promover o estudo crítico no entorno do
tema dos direitos fundamentais, no âmbito da internet, em especial quando se trata
de uma reflexão frente aos marcos regulatórios. Ademais, tem-se observado
diversos estudos que se ocupam da abordagem dos reflexos da rede sobre os
institutos de direito do consumidor e, nos últimos anos, da (des)necessidade de
regulação da internet em matéria penal, para fins de tratamento (in)adequado aos
denominados cibercrimes.
Contudo, sem desmerecer as mencionadas abordagens, no direito brasileiro
ainda não há um número expressivo de pesquisas voltadas à análise do direito
fundamental à inviolabilidade dos dados pessoais e à privacidade em um contexto.
Keen (2008) denomina esta situação como a era do culto do amador e do culto do
social, em que os próprios usuários são induzidos, ou como refere o autor,
seduzidos ao exibicionismo exacerbado, com a renúncia da privacidade e com o
fornecimento de dados pessoais tão valiosos, que compensam a oferta de serviços
de forma gratuita, como o fazem as grandes corporações do Vale do Silício, Google
e Facebook.
Até tal etapa da história da internet, jamais se imaginou que grandes
corporações do Vale do Silício revolucionariam a experiência de interatividade entre
usuários. Keen (2009) alerta para a interação proporcionada pela Web 2.0, que se
caracteriza pela utilização de plataformas informacionais como os blogs, o
Wikipedia, o YouTube e o MySpace, como formas de propagação de conteúdo,
constituindo o que o autor denomina ‘culto do amador’. De acordo com o mesmo
pensador, tais plataformas passaram a comprometer a economia, a cultura e os
valores da sociedade, devido à baixa confiabilidade, à banalização e, por óbvio, ao
amadorismo dos conteúdos postados na rede.
Na transição da Web 2.0 para a Web 3.0, de acordo com Bernal (2010),
constituiu-se um modelo denominado ‘Web simbiótica’ (originalmente denominado
Symbiotic Web), que corresponderia à ‘Web 2.5’. De acordo com o modelo assim
definido por Bernal, indivíduos e corporações comerciais são mutuamente
dependentes, desenvolvendo uma espécie de simbiose dentro do ciberespaço. De
acordo com o autor, as empresas construíram modelos de negócios dependentes de
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dados pessoais como moeda de troca, enquanto os indivíduos dependem do acesso
gratuito para muitos serviços, desde buscadores, sistemas de e-mail até sites de
redes sociais. Esses serviços com acesso ‘gratuito’ usam os dados pessoais como
um meio de geração de receita através de publicidade dirigida, construção de perfis
e venda direta de dados pessoais (BERNAL, 2010).
Na ilustração 3, distinguem-se as variações das diferentes gerações da
Web, até a constituição efetiva da Web 2.5, ou Web simbiótica:
Ilustração 3: Gerações da web e a Symbiotic Web

Fonte: Adaptado de Bernal (2010).	
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A geração tecnológica atual vivencia a experiência da Web 3.0, constituída
pelas redes sociais como o Facebook, Google+ e Twitter, por exemplo, amplamente
criticadas por Keen (2012) por caracterizarem-se essencialmente pelo ‘culto do
social’ ou como a ‘era do grande exibicionismo’. Para tal autor, a Web 3.0 desafia a
lei tradicional que protege os indivíduos. Um exemplo é o caso Ryan Giggs, que
provocou cerca de 75 mil usuários do Twitter a compartilhar detalhes das relações
extraconjugais do jogador de futebol, apesar da vigência de uma determinação da
Suprema Corte britânica que vedava comentários públicos sobre a vida privada do
atleta.
Para Keen (2012), o fenômeno envolvendo a reputação de Giggs resultou no
que Barber (2011), editor do Financial Times descreve como o ‘debate sobre a
liberdade de nossa era’. De acordo com o editor, a lei não dispõe de poder suficiente
para punir simultaneamente 75 mil usuários de internet por ‘tuitarem’ sobre a vida
sexual de uma pessoa pública. Contudo, em sentido antagônico, a lei que assegura
proteção aos direitos individuais perante a sociedade deveria possibilitar uma
espécie de imunidade contra a ‘ridicularização pública’, em um momento da história
da humanidade intitulado ‘era digital’ em que qualquer indivíduo se sente no direito,
e muitas vezes no dever, de publicar ou compartilhar qualquer coisa sobre outro
indivíduo.
Não bastassem os acontecimentos envolvendo a violação de privacidade e a
publicação deliberada de dados, a atual geração tecnológica tem como grande
elemento catalizador das empresas de tecnologia da informação e comunicação o
uso deliberado dos dados pessoais. A exemplo disso, Pariser (2012) descreve a
maneira como a Phorm, multinacional britânica recém-chegada ao Brasil, explora os
dados dos usuários na rede. De acordo com o autor, a Phorm tem como objetivo
auxiliar os provedores de internet no uso de um recurso chamado Inspeção
Profunda de Pacotes de Rede (DPI – Deep Packet Inspection), a fim de obterem
dados e informações que permitam a análise do tráfego que transita nos servidores
desses provedores. Além disso, afirma Pariser, a Phorm objetiva a construção de
perfis quase plenos de todos os usuários da Web para utilização futura na
padronização de serviços de publicidade. Conforme se observa na ilustração 4, a
Inspeção Profunda de Pacotes é uma tecnologia que pode ser aplicada para
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diversos fins, utilizando, contudo, do mesmo meio: a coleta dos dados pessoais de
navegação na internet.

Ilustração 4: O funcionamento da DPI - Deep Packet Inspection

Fonte: Adaptado de Stecklow e Sonne (2010).

A utilização da DPI foi objeto de deliberação na última conferência da
International Telecommunication Union – Telecommunication Standarization Sector
(ITU-T), órgão vinculado à Organização das Nações Unidas e responsável pela
definição de diretrizes em telecomunicações a serem adotadas pelos países
membros, mediante a ratificação.
A DPI é um recurso tecnológico com o objetivo de gerenciar o tráfego de
rede. Esse recurso possibilita que operadoras de rede realizem a análise profunda
– por isso a denominação ‘inspeção’ é utilizada – dos pacotes de dados que
transitam na infraestrutura de rede dessas operadoras, com uma finalidade primária
de otimização dos custos, a partir do conhecimento do tráfego demandado pelos
usuários. Assim, seria possível identificar quais serviços usados pelo usuário
demandam maior banda de rede, ou seja, se determinado usuário utiliza a Web para
navegação em sites, ou para assistir vídeos, ou acessar redes sociais. A adoção da
DPI possibilitaria às operadoras fornecerem um serviço melhor qualificado ao
consumidor (GEERE, 2012).
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Como bem refere Barretto (2013, p. 313), “[...] O lado ameaçador da técnica
existe não só quando ocorre o abuso dela por má vontade, mas também quando ela
é empregada de boa vontade para fins próprios legítimos. Ocorre o que Boudon
chamou de ‘efeitos perversos’ da ação social”.
No caso Phorm, embora existam os dois lados da mesma moeda, os fins
alcançados pelo uso da DPI não podem ser facilmente admitidos por conta do nível
de consequência que, inevitavelmente, atinge a liberdade dos usuários de internet.
Justamente nesse sentido, argumenta Monteiro (2013, p.01), em pesquisa
desenvolvida pelo Observatório da Internet no Brasil, que a DPI é um recurso
tecnológico cujos benefícios são altamente questionáveis, por permitir que
provedores de acesso à internet obtenham os dados pessoais dos usuários e
monitorem sua utilização da rede. Para a pesquisadora, a identificação do tráfego
dos usuários poderia provocar “[…] ações desejadas pelo poder público, como
controle de conteúdos acessados por cidadãos (censura), ou orientar interesses
empresariais, como diferenciação de tráfego para serviços pouco desejados e
competitivos aos seus serviços”, o que já ocorre em países com regimes
governamentais democráticos e não democráticos.
Exatamente nesse aspecto reside a controvérsia sobre a Recomendação
ITU-T Y.2770 (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, 2012) que
estabeleceu os requisitos de utilização da DPI nas próximas gerações de redes.
Esse documento foi objeto de discussão e deliberação na World Telecommunication
Standardization Assembly, realizada em Dubai, no final de 2012, dele resultou um
tratado que não foi assinado por 55 países-membros, dentre os quais Alemanha,
Canadá, Estados Unidos, Chile, Colômbia, Reino Unido e Suécia (MONTEIRO,
2013).
Apesar de ser signatário do tratado que aprovou a referida recomendação, o
Brasil adota uma postura cautelosa em relação à utilização da DPI pela Phorm, em
território nacional, conforme se evidencia na Resolução CGI.br/RES/2012/008/P
(COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2012), aprovada na 4ª Reunião
Ordinária do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br):
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Trata-se de se examinar as implicações para a internet da implantação de
uma ferramenta da empresa inglesa Phorm, que tem filiais na Romênia e no
Brasil. Essa ferramenta é divulgada no Brasil com o nome de "Sistema
Navegador".
Considerando que no "Sistema Navegador", instalado num provedor de
acesso à Internet, a publicidade estará sendo feita pela empresa que provê
o meio de acesso à Internet, sem deixar alternativas aos usuários que não
queiram ser inseridos neste sistema;
Considerando que o funcionamento do "Sistema Navegador" prevê e
depende da cópia ("tap") de todo o tráfego de seus usuários direcionado a
servidores HTTP na porta 80/TCP;
Considerando que a descrição do "Sistema Navegador" não é apresentada
de forma clara ao consumidor, especialmente quanto à sua funcionalidade e
implicações do modelo proposto para publicidade personalizada e, ainda,
que o consumidor não tem a seu dispor todas as informações que seriam
necessárias para fazer uma escolha adequada que contemple a privacidade
e segurança de todos os membros de um domicílio que compartilham o
equipamento de acesso;
Considerando que, conforme as descrições técnicas providas acerca do
funcionamento do "Sistema Navegador", fica claro que são introduzidas
etapas adicionais aos acessos Web, e que não são parte de um acesso
regular a uma página Web;
Considerando que um destes passos é o redirecionamento do acesso à
primeira imagem referenciada em uma nova seção de navegação para que
um "cookie" seja instalado, de forma a dar a opção ao usuário de escolher
ou não a ação do "Sistema Navegador" em sua publicidade personalizada,
*mas* que, mesmo optando por não usar o "Sistema Navegador" ("opt-out")
o usuário continuará tendo seu tráfego redirecionado;
Considerando que este redirecionamento interfere na comunicação
adequada e direta entre um "cliente" e um "servidor" na Internet, mesmo
nos casos em que o consumidor tenha escolhido a opção de "opt-out";
Considerando que todos estes passos adicionais à navegação possuem o
inerente risco de degenerar a qualidade do acesso do consumidor à
Internet, além do risco adicional criado pela cópia da navegação que o
cliente está fazendo (...).

Nesse caso, o CGI.br entendeu que o recurso tecnológico utilizado pela
Phorm feria tecnicamente alguns dos princípios para a governança e uso da internet
no Brasil, quais sejam: o da neutralidade da rede, a partir da filtragem e da geração
de privilégios de tráfego, de acordo com motivos políticos, comerciais, religiosos,
culturais e econômicos; o da padronização e interoperabilidade com o fechamento
de padrões e a participação da operação da internet no país.

Ademais, ao

manifestar uma postura de não recomendação de uso pelos provedores de acesso à
rede no Brasil, o CGI.br tornou claro que o uso do “Sistema Navegador” traz graves
ameaças à privacidade dos usuários.
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Os dados pessoais tornaram-se o ‘petróleo da internet’ (LEMOS, 2012).
Nesse sentido, a pesquisa tem diversas variáveis de natureza epistemológica, que
perpassam necessariamente pela relativização da teoria do Direito, em virtude de
um novo contexto global e social, devido ao avanço da tecnologia da informação e
comunicação. De acordo com Lessig (2006), o conceito de ciberespaço, em si, varia
rapidamente, sobretudo em razão da identidade evidenciada, no tempo e no espaço,
de acordo com os objetivos de uso da rede pelos usuários.
Para exemplificar tal afirmação, Lessig (2006) refere-se ao discurso
intitulado “Declaração de Independência para o Ciberespaço”, proclamado logo após
o rompimento da cultura bipolar, com o fim da Guerra Fria, pelo compositor do
Grateful Dead, banda de Rock dos anos 1960, John Perry Barlow, que também é
fundador da EFF – Eletronic Frontier Foundation, uma organização não
governamental que tem como escopo a defesa dos direitos civis dos usuários da
Web, no qual Barlow (1996, p.01) pronuncia: “Governos da Era Industrial, vocês
gigantes aborrecidos de carne e aço, eu venho do ciberespaço, o novo lar da Mente.
Em nome do futuro, eu peço a vocês do passado que nos deixem em paz. Vocês
não são bem-vindos entre nós. Vocês não tem soberania onde nos reunimos”.
A partir disso, identifica-se a percepção sobre o que é o ciberespaço e sobre
a regulação e a governança da rede, especialmente com respeito ao alcance de
instrumentos normativos que assegurem a proteção jurídica do direito fundamental à
inviolabilidade dos dados pessoais ou venham a assegurar a proteção de direitos
humanos no ciberespaço e, por consequência, neutralizem o abuso de poder de
empresas e governos sobre dados e informações.
Pela visão reproduzida por Barlow como um expoente de defesa de direitos
civis no ciberespaço, o discurso não era apenas de que o ciberespaço não poderia
ser regulado pelo governo – pois ele não poderia efetivamente fazê-lo. O
ciberespaço, por natureza, nascera inevitavelmente livre. Os governos poderiam
ameaçar, mas o comportamento não poderia ser controlado; leis poderiam ser
aprovadas, mas elas não teriam efetividade. Logo, dentro do ciberespaço não havia
escolha sobre que tipo de governo instalar, eis que ninguém poderia reinar. Por
consequência, o ciberespaço se constituiria em uma sociedade de tipo muito
diferente: sem definição e direção, mas construído de baixo para cima. A sociedade
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deste espaço seria uma entidade totalmente auto-organizada, livre de governantes e
de intervenção política (LESSIG, 2006).
Diante disso, é relevante diferenciar conceitualmente a internet do
ciberespaço. Nem todos que se conectam à internet visitam o ciberespaço. A
internet é que o meio através do qual o e-mail é entregue e as páginas da Web são
publicadas. É o meio utilizado para fazer compras online ou assistir a vídeos por
streaming. A Google está na internet, assim como o Facebook, o Twitter e outras
mídias sociais.
Entretanto, o ciberespaço representa algo mais. Embora construído dentro
da estrutura da internet, ele proporciona uma experiência mais rica. O ciberespaço é
algo como quando o usuário se vê completamente envolvido pela intimidade
provocada por um conjunto de mensagens de bate-papo instantâneo ou como a
complexidade dos Massively Multiple Online Games (MMOGs), jogos que
possibilitam a vários participantes jogarem simultaneamente por meio da internet,
estando em diferentes lugares do mundo, porém envolvidos conjuntamente pelo
mesmo ambiente virtual: o ciberespaço do MMOG (LESSIG, 2006).
Alguns indivíduos inseridos no ciberespaço acreditam estar em uma
comunidade; outros simplesmente confundem suas vidas com sua existência no
ciberespaço por meio de um avatar. Naturalmente, nenhuma linha nítida divide
ciberespaço e internet. Há, porém, uma diferença importante na experiência com os
dois. Possivelmente aqueles usuários que percebem a internet simplesmente como
uma espécie de ‘páginas amarelas’ não reconhecerão o que os ‘cidadãos do
ciberespaço’, como o mencionado ativista John Perry Barlow, falam e defendem.
Para aqueles, o ciberespaço é algo obscuro ou simplesmente não existe (LESSIG,
2006).
Nesse contexto, percebe-se que, ao longo da história, as redes de
comunicação foram criadas e aprimoradas, chegando ao patamar da criação de
redes interligando computadores. A partir dessas redes foi constituída uma rede
mundial de computadores, denominada internet. No princípio da década de 1990, a
internet recebeu inovações para edição, acesso e compartilhamento de informações,
dados e conteúdos, a partir dos protocolos da World Wide Web, adquirindo a partir
de então a denominação ‘Web’. Na atualidade, rede, internet e Web correspondem
ao mesmo meio utilizado para editar, publicar, compartilhar, armazenar e transmitir
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informações, dados, conteúdo e comunicação. Em uma conceituação mais profunda,
o ciberespaço corresponde à interação mais intensa no uso dos recursos disponíveis
para acesso via internet, estabelecendo uma organização social à parte,
denominada de modos diversos, como se explicita a seguir.

3.3 O Direito e a sociedade na era da informação: categorias para uma
sociedade conectada à internet
Com a evolução da tecnologia e como um efeito dessa evolução, o
desenvolvimento das redes de informação e comunicação, sobretudo a internet,
proporcionaram uma mudança paradigmática sobre o comportamento, a cultura e o
modo

de

viver

em

sociedade.

Diversos

conceitos

são

costumeiramente

mencionados em obras científicas para denominar a sociedade atual, conectada à
internet e com interações em rede cada vez mais intensas. Através de uma
investigação do estado da arte, identificaram-se duas denominações presentes na
maior parte dos estudos, com maior robustez em seus fundamentos, quais sejam: a
sociedade em rede e a sociedade da informação. A seguir, elas são tratadas
conjuntamente para melhor elucidação das diferenças conceituais. Evidenciaram-se,
ainda, novas e diversas nomenclaturas, recentes em relação às anteriores e ainda
destituídas de consistência conceitual que as sustentem como conceitos autônomos
e dissociados dos antecedentes. É o caso identificado nos conceitos de sociedade
em rede, sociedade da informação, meio ambiente digital, sociedade da relevância e
Estado de vigilância, sobre os quais, na continuidade, são delineadas análises em
conceitos agrupados.

3.3.1 A sociedade em rede e a sociedade da informação
Conforme observado pela literatura recente, em especial por Molinaro e
Sarlet (2014), o conceito de sociedade em rede foi originalmente aplicado pelo
professor norueguês Stein Bråten, no ano de 1981, na obra “Roots and collapse of
empathy: human nature at its best and at its worst”, em uma relação conceitual
estabelecida para definir modelos de sociedade aplicados à sociologia e à psicologia
social.
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Evidentemente, a partir da consolidação da internet como uma rede aberta
ao público não envolvido diretamente em projetos de natureza acadêmica ou militar,
surgiram novos modos de definir a sociedade em rede (referenciado em inglês de
maneira uníssona como network society). Em 1991, o conceito foi retomado pelo
professor holandês Jan Van Dijk, em sua obra “The Network Society: Social Aspects
of the New Media” (MOLINARO; SARLET, 2014).
Sob o prisma sociológico de uma análise mais concreta sobre o fenômeno
social provocado pela criação da internet, Van Dijk constitui-se em fonte primária
para tratar o conceito de sociedade em rede, diferentemente do que se evidencia na
maior parte dos estudos que tratam de tema similar à pesquisa ora apresentada, os
quais atribuem ao pesquisador espanhol Manuel Castells a ‘paternidade’ conceitual
da expressão frequentemente aplicada nesses estudos. Indubitavelmente, o referido
autor espanhol tem grande importância para o desenvolvimento de pesquisas na
área, contudo é indispensável que se apresentem as fontes originais, que inclusive
lhe serviram de inspiração.
Van Dijk (2012) compreende a sociedade em rede como um tipo moderno
de sociedade, com uma infraestrutura de redes sociais e de mídia que caracteriza
seu modo de organização em todos os níveis: indivíduos, grupos, organizações e
sociedade. De modo crescente, essas redes se conectam com cada unidade ou
parte dessa sociedade. Nas sociedades ocidentais, a conexão individual por redes
tem se tornado a unidade básica da sociedade em rede. Nas sociedades orientais,
as conexões ainda ocorrem dentre de um grupo familiar, comunitário ou de trabalho,
interligado em redes.
Em 1996, Castells analisou e propôs outros sentidos para o conceito de
sociedade em rede. Primeiro, ele define o conceito de rede, eis que perpassam por
essa definição as transformações do que denomina como a ‘era da informação’. De
acordo com o autor, uma rede é um conjunto de ‘nós’ interconectados. Um nó
representa um ponto que se une a outro. São exemplos de nós o mercado de
capitais e os investidores com seus centros de serviços avançados auxiliares, na
rede dos fluxos financeiros globais. São, também, os conselhos nacionais de
ministros e os comissários europeus da rede política que rege a União Europeia. Em
outro prisma, são os campos de plantação de coca, de papoula, os laboratórios
clandestinos, as pistas de pouso secretas, as gangues de rua, o branqueamento de
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capitais e as instituições financeiras na rede do tráfico de drogas que penetram as
economias, as sociedades e os estados em todo o mundo. São, ainda, os sistemas
de TV, os estúdios de entretenimento, os laboratórios de computação gráfica, as
equipes de notícias, e os dispositivos móveis de geração, transmissão e recepção
de sinais na rede global dos novos meios de comunicação, nas raízes da expressão
cultural e da opinião pública, na era da informação (CASTELLS, 2011).
Pela constatação do que é uma rede e do que são os nós em seu interior,
verifica-se que a topologia definida pelas redes determina a distância, ou a
intensidade, e a frequência de interação entre dois pontos (ou posições sociais). Há
uma distância mais curta, ou seja, há uma interação mais frequente e mais intensa,
se ambos os pontos são nós na mesma rede. Dentro de uma rede, os fluxos não
têm a distância ou a mesma distância entre os nós (CASTELLS, 2011).
Para o autor, na sociedade em rede, há predominância de um espaço
dotado de fluxos informacionais, que se sobrepõem aos espaços físicos que
constituíram as sociedades pré-modernas, tornando-se a manifestação espacial
dominante nas sociedades atuais. Assim, a inclusão nas redes e na arquitetura das
relações entre as redes ou exclusão delas, promulgadas pelas tecnologias da
informação, que operam à velocidade da luz, configuram processos e funções
dominantes nas sociedades (CASTELLS, 2011).
A sociedade em rede está mais vinculada às conexões que podem ser
estabelecidas entre indivíduos e grupos. Para Van Dijk (2012) a sociedade da
informação se constitui como nova espécie de organização da vida em sociedade,
estabelecendo uma rede comunicacional diferente das relações estabelecidas
convencionalmente de modo presencial. A sociedade da informação é um tipo
moderno de sociedade, na qual a intensidade de informação de todas as atividades
é tão elevada que possibilita uma organização social baseada na ciência, na
racionalidade e na reflexividade; uma economia com todos bens e setores, incluindo
os setores agrícola e industrial, incrivelmente caracterizada pela produção de
informações; um mercado de trabalho com a maioria das funções largamente ou
completamente baseada em tarefas de processamento de informações, requerendo
conhecimento e alta qualificação educacional (o que conduz à expressão alternativa
‘sociedade do conhecimento’); uma cultura dominada por produtos de mídia e
informação com seus sinais, símbolos e significados (VAN DIJK, 2012).
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Em uma análise sintética dos teóricos anteriormente mencionados, Molinaro
e Sarlet (2014) afirmam que “[...] a sociedade da informação é caracterizada por um
conjunto de pressupostos, perfeitamente legítimos para a Europa, Estados Unidos e
Japão, não o sendo, no entanto, para a maioria dos outros países fora dessas áreas
de influência. [...]”.
Corroborando a percepção dos autores antes referidos, a pesquisa
identificou que o Brasil, um país dentro da área de influência de Europa e dos
Estados Unidos, absorveu a compreensão por uma sociedade da informação no ano
de 1999, quando o governo brasileiro instituiu um grupo de trabalho para a
implantação de medidas concretas para a criação do Programa Sociedade da
Informação. O objetivo era identificar fragilidades, no cenário nacional, e propor um
projeto de longo prazo, contemplando concepção brasileira de sociedade da
informação; perspectivas para o mercado, o trabalho e novas oportunidades;
serviços universais para a cidadania; educação e inclusão digital; geração de
conteúdo e identidade cultural; governo na rede; pesquisa e desenvolvimento em
novas tecnologias e aplicações em rede; infraestrutura e os novos serviços dela
oriundos (TAKAHASHI, 2000).
A sociedade da informação também pode ser definida como a terceira
revolução ou a era da comunicação, caracterizando-se por três pilares: “[...] (a) a
existência de um novo modelo cultural, (b) uma mudança permanente e vertiginosa
dos sistemas, (c) a mistura de interesses econômicos e políticos” (MOLINARO;
SARLET, 2014, p. 30). A partir da identificação desses três pilares, é proposta uma
caracterização sistemática da sociedade da informação: constitui-se com uma
grande quantidade de informações, que se constroem instantaneamente, e que se
organizam de maneira bipolarizada a partir de sistemas interativos de informação,
dotados de inovação tecnológica constante, conferindo formato digital ao conteúdo
gerado e assegurando a onipresença da internet (MOLINARO; SARLET, 2014).
Cumpre ressaltar que existem diferenças bastante evidentes entre os
conceitos de sociedade em rede e de sociedade da informação: esta se detém à
intensa transformação dos processos sociais e aquela se concentra na análise das
formas de organização de processos sociais (VAN DIJK, 2012).
Assim, diferentemente dos conceitos de rede, internet e Web, revisitados
anteriormente, os quais têm ligação direta com a infraestrutura física, lógica e
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espacial para a difusão de conteúdo a partir de dados, informações e comunicações
constituintes do que se define como ciberespaço, as sociedades em rede e da
informação representam modos de transformação e organização da sociedade na
era da informação.

3.3.2 A sociedade da relevância, o Estado de vigilância e o meio ambiente digital
Contemporaneamente, outras definições têm surgido como uma maneira de
propor novos olhares sobre o que se reconhece como espaço gerado pela internet.
A pesquisa identificou, na literatura recente, a atribuição de novos conceitos
associados às transformações sociais causadas pela internet na sociedade em rede
e na sociedade da informação.
Brito e Longhi (2014) defendem que a sociedade da informação está prestes
a ser superada por um novo modelo de sociedade, denominado ‘sociedade da
relevância’. Para sustentar a tese, os autores reportam-se ao cenário descrito por
Pariser (2012), em que as organizações dos segmentos de mídia, tecnologia,
comunicação e conteúdo interativo passaram a perceber que, com o crescimento
cada vez mais intenso de dados e informações na Web, ainda que indexados e
organizados por motores de busca, como o Google, a escolha da informação pelo
usuário de internet tornou-se um problema. A solução veio com a criação de filtros
capazes de coletar dados pessoais de navegação do usuário, possibilitando atrair a
atenção do leitor pela oferta de conteúdo customizado, alinhado a seus interesses
pessoais. Os filtros estabeleceram uma nova maneira de buscar e de encontrar
informação na Web, utilizando a relevância dos resultados como maneira de
estabelecer a rede entre o usuário e a fonte do conteúdo procurado.
Todavia, esta pesquisa não localizou outros estudos e fundamentos que
sustentem a tese de Brito e Longhi (2014). Por isso, é categórico afirmar que ainda
não ocorreu a dita superação de um modelo social. Acredita-se, por outro lado, que
a sociedade da informação vivencia uma geração distinta daquela que originou sua
conceituação genuína. Logo, poderia se falar em sociedade da informação 2.0 ou 2ª
geração da sociedade da informação, mas não de sua superação por uma
sociedade da relevância, sobretudo por ser a relevância um método inserido nos
códigos de programação dos softwares que fazem o tratamento dos dados, do

	
  

	
  

84

conteúdo, das informações e das comunicações que circulam na rede, oferecendo
ao usuário resultados diferentes, conforme seu perfil. Portanto, a informação ainda é
o elemento preponderante do modo de organização social vivenciado na
contemporaneidade.
Outra atribuição conceitual identificada reside na definição de “Estado de
vigilância”, defendida por Molinaro e Sarlet (2014, p. 30). De acordo com estes
autores, assim como a sociedade em rede representa um novo modelo de
sociedade, o Estado de vigilância representa um novo modelo de Estado dentro da
sociedade em rede, que consistiria em uma “forma de contaminação da democracia
caracterizada pela intrusão dos governos e das corporações na liberdade e na
privacidade de terceiros, sejam estes atores públicos ou privados”.
Os mencionados doutrinadores brasileiros reproduzem uma análise
realizada por Balkin (2008), que reporta à criação de um “Estado Nacional de
Vigilância” como um método de reação ao eventos que compuseram os ataques
terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. Para Balkin (2008), o
governo estadunidense passou a utilizar a mineração de dados como um modo de
analisar grandes volumes de dados, informações, conteúdos e comunicações.
Recentemente, Bauman e Lyon (2013) apresentaram uma análise relevante
sobre esse contexto, sob o prisma do conceito de vigilância líquida. Para tais
autores, a vigilância constitui uma dimensão elementar no mundo moderno. Em
muitos países, as pessoas estão bastante conscientes sobre a maneira como o
monitoramento em massa afeta suas vidas no dia a dia, pois as câmeras estão
visíveis a todos, em diversos lugares públicos, não apenas em Nova Iorque ou
Londres, mas também em Nova Déli, Shangai e Rio de Janeiro. Houve também, pós
o ‘11 de setembro’, a proliferação de um aparato tecnológico para controle de
passaportes e identificação pessoal por dados biométricos, assim como de
escâneres corporais, capazes de revelar, em uma inspeção de segurança, os
detalhes mais íntimos do corpo humano.
A vigilância líquida debatida pelos autores não é tanto um modo integral de
definir o monitoramento em massa como um meio para orientar ou situar as
mudanças nela ocorridas dentro da modernidade líquida, fluída e inquietante que se
vivencia na atualidade. Trata-se de uma vigilância que adotou a otimização de
dados, informações, comunicações e conteúdos para aproveitá-los nos mais
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diversos segmentos, seja no âmbito da segurança, seja no âmbito do consumo.
Assim, bits de dados pessoais são obtidos para determinado fim e utilizados com
absurda facilidade para outros diversos objetivos públicos e privados, o que confere
à vigilância o alcance de formas antes não imaginadas, respondendo à liquidez e à
reprodução desses meios como instrumentos legítimos para a sociedade (BAUMAN;
LYON, 2013).
O conceito de Estado de vigilância defendido por Balkin (2008) e
corroborado por Molinaro e Sarlet (2014) tem como elementos característicos a
coleta, o agrupamento, o tratamento e a análise de dados com a intenção de
identificar ‘potenciais ameaças’ à segurança nacional, bem como administrar e
prestar serviços sociais com maior eficiência, pela otimização do uso das
informação. Por essa razão, é possível dizer que o Estado de vigilância encontra-se
sob o pálio da sociedade da informação.
De acordo com Morais e Neto (2014, p. 419),

A categorização dos seres humanos tem como finalidade a sua inclusão ou
exclusão em determinados grupos. E, com isso, uma nova categoria entra
em cena, a surveillance, a qual levanta barreiras virtuais, capazes, assim,
de garantir ou impedir o acesso aos elementos indispensáveis para uma
vida digna, como, por outro lado, permitir novas formas de gestão e controle
de pessoas, empresas, governos etc. E os critérios para a obtenção e uso
dessas classificações, ressalte-se, não se submetem aos tradicionais
controles e limites democrático-territoriais, sendo geridos, tratados e
utilizados a partir da ideia de segredo: seja de Estado, seja comercial, visto
que tais informações e as análises que delas derivam são consideradas
propriedade da empresa que as obtém e oferece o serviço.

Afirmam os autores que o contexto atual permite evidenciar uma categoria
nova, dotada de maior complexidade que a vigilância. Assim, “[…] A mera tradução
da palavra surveillance como ‘vigilância’ é inadequada para englobar um fenômeno
tão complexo, afinal, não se está falando de um evento especifico dirigido contra um
sujeito determinado (como é o caso da vigilância) [...]” (MORAIS; NETO, 2014, p.
420).
De acordo com a visão de Morais e Neto (2014), um dos elementos centrais
para a caracterização da categoria surveillance reside no uso de dados pessoais
indexáveis, cujas informações são processadas para diferentes fins. Assim, o
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armazenamento e o processamento ilimitado desses dados e informações em tempo
real – características presentes na geração de tecnologias da informação e
comunicação da atualidade – são fundamentais para a configuração do conceito de
surveillance.
Nessa esteira, é oportuno fazer menção ao movimento Cypherpunk,
capitaneado contemporaneamente por Julian Assange e a organização por ele
fundada, o Wikileaks. O referido movimento defende abertamente a utilização da
criptografia e de métodos semelhantes como recurso para promover mudanças
sociais e políticas, de modo a burlar o Estado de vigilância, já que a criptografia seria
o recurso adequado para a defesa contra o uso de técnicas de monitoramento e
vigilância da navegação na internet (ASSANGE, 2013).
Um dos exemplos observado, com frequência, quanto ao Estado de
vigilância, em uma sociedade oriental, está no caso da China, que utiliza da
tecnologia da Deep Packet Inspection para promover o bloqueio arbitrário e a
filtragem de conteúdo. Recentemente, o governo chinês foi ‘vítima’ de uma manobra
sintática que burlou os filtros que impossibilitavam a visualização de uma célebre
imagem do episódio histórico conhecido como “Massacre da Praça da Paz
Celestial”. Os cidadãos chineses que pesquisaram no dia 04 de junho de 2013 pelas
expressões Big Yellow Duck passaram a ter acesso à imagem de um modo diverso
do habitualmente bloqueado pela inspeção profunda de pacotes. Como resultado, os
usuários de internet chinesa encontraram a imagem mostrada na ilustração 5
comparada à imagem original.

Ilustração 5: A China e o caso Big Yellow Ducks

Fonte: Adaptado de Tatlow (2013).
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Como um modo de reconhecer o livre acesso à internet como um direito
humano, a Organização das Nações Unidas emitiu o Relatório A/HRC/17/27,
apresentado na décima sétima sessão do Conselho de Direitos Humanos da
Assembleia Geral, intitulado “Relatório do Relator Especial sobre a promoção e
proteção do direito à liberdade de opinião e de expressão”, que levou em
consideração atos de países que promoveram as seguintes ações: bloqueio
arbitrário ou a filtragem de conteúdo; criminalização de expressão legítima;
imposição de responsabilidades intermediárias; interrupção do acesso à internet
pela população, fundamentada na violação de propriedade intelectual; ciberataques;
e proteção inadequada (ou insuficiente) do direito à privacidade e à proteção dos
dados pessoais (RUE, 2011).
Observa-se, nas imagens contidas na Ilustração 5, o uso da internet de
forma criativa para burlar uma violação ao livre acesso à internet, principalmente
como forma de controle pela força e pelo poder em Estados não democráticos, o
que, na visão da Organização das Nações Unidas, configura-se como uma violação
de direitos humanos. O Relatório da ONU identificou manifesta transgressão dos
direitos humanos, sobretudo daqueles previstos no artigo 19 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, interpretando-se sua extensão aos atos
relacionados à internet, “Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e
expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de
procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e
independentemente de fronteiras” (RUE, 2011, p.01, tradução nossa).
Percebe-se, na atuação de governos, a aplicação de um denominado ‘poder
potencial’, que consiste “[...] naquele que tem a capacidade de modificar o
comportamento do outro, sendo, portanto, relação entre atitudes de quem tem a
possibilidade de exercer o poder e as do sujeito passivo” (MORAES FILHO, 2009, p.
641).
A tese de sustentada por Balkin (2008) e denunciada por Assange (2013),
evidenciada no exemplo de uso da Deep Packet Inspection pelo governo chinês,
ganhou mais força e repercussão, em junho de 2013, quando o jornal britânico The
Guardian noticiou, com exclusividade, a primeira matéria de uma série organizada e
assinada pelo jornalista Glenn Greenwald sobre os programas de espionagem
mantidos pela NSA – National Security Agency, a Agência Nacional de Segurança
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dos Estados Unidos. Ela realizava a coleta de dados de ligações telefônicas de
cidadãos americanos e de fotos, e-mails e videoconferências de usuários vinculados
aos serviços de internet fornecidos por empresas americanas, como Google,
Facebook e Microsoft/Skype. Na sequência de reportagens, o jornal divulgou ao
mundo que o colaborador das matérias era Edward Snowden, um ex-funcionário de
uma empresa que prestava serviços à NSA. As informações entregues por Snowden
possibilitaram detectar a existência de um sistema de vigilância secreto, denominado
XKeyscore, o qual permitiria aos órgãos de inteligência dos EUA supervisionar
ações de rotina comuns à maior parte dos usuários de internet no mundo
(GREENWALD, 2013).
Não bastasse tal revelação, em outubro, o jornal Washington Post noticiou
que a NSA teria realizado uma invasão secreta aos links de conexão aos data
centers11 das empresas de tecnologia Yahoo e Google, em diversos países, tendo
acesso a dados de expressivo número de contas de usuários, e também que os
órgãos de inteligência estadunidenses fariam o monitoramento diário da localização
geográfica de centenas de milhões de celulares no mundo todo (GELLMAN;
SOLTANI, 2013).
O jornal brasileiro “O Globo” publicou, em julho de 2013, uma matéria
intitulada “EUA espionaram de e-mails e ligações de brasileiros”12, referindo que
brasileiros usuários de internet, membros do governo, empresas de segmentoschave tinham sido vítimas do monitoramento proposto pelos programas da NSA
(GREENWALD; KAZ; CASADO, 2013).
O caso em questão é um exemplo típico de formação de um backlash em
âmbito mundial, adstrito à constatação da existência de um Estado de vigilância, por
conta da evidente violação constitucional, seja no contexto do direito constitucional
brasileiro, seja no da jurisdição norte-americana. A resposta para conflitos e
violações de direitos dessa natureza costuma ser uma resposta constitucional, já
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Correspondem aos centros de processamento de dados, onde geralmente estão situados os
servidores que armazenam dados e informações.
12
A questão envolvendo a NSA e a coleta de dados e informações pessoais singulares e de
governos, inevitavelmente, adentra o tema da soberania dos Estados. Contudo, esta pesquisa não
tem como pretensão aprofundar o tema vinculado à teoria do Estado, visto que o objeto da pesquisa
concentra-se na proposta de um sistema de proteção de dados na internet, no âmbito do direito
brasileiro. Assim, ao tratar do tema da vigilância em massa e da surveillance, a pesquisa pretende
apenas sinalizar as respostas institucionais já apresentadas como modos de solução dos episódios
de vigilância realizados pela NSA, convergindo para a tratativa do tema da proteção dos dados
pessoais e não para a crise conceitual da soberania dos Estados.
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que, nas palavras de Oliveira e Oliveira (2011, p. 105), “o caso fica por conta da
compreensão da Constituição, da disputa entre direitos nela sempre abrigados
(expressa ou implicitamente), o que não levaria ao ônus mais severo, drástico, de
romper com ela, ou seja, romper com a tradição, com a história constitucional”.
O caso NSA versus Edward Snowden provocou o estabelecimento do que
Oliveira e Oliveira (2011) definem como diálogos institucionais, por meio das
interações entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, e como diálogos
sociais, intermediados pela reação de atores sociais sob uma estrutura
multistakeholder

(usuários

de

internet,

ativistas,

empresas,

pesquisadores,

organizações não governamentais).
Em conformidade com Post e Siegel (2007), a expressão backlash
representa a concepção de reação contrária a uma medida ou decisão estatal,
significando expressiva resistência, oposição jurídico-política de considerável
intensidade sobre o caso em si, como se observa em NSA versus Edward Snowden.
De acordo com Oliveira e Oliveira (2011, p. 124), um backlash se forma por
três elementos: a decisão ou medida estatal levanta uma questão controversa; a
decisão ou medida estatal levanta um sentimento de desconforto, irresignação,
resultante da interferência externa; a decisão ou medida estatal levanta uma
subversão da ordem natural/política da mudança/afirmação da sociedade pelo
envolvimento determinante do judiciário.
No contexto norte-americano, muitas foram as reações vinculadas ao caso
NSA versus Edward Snowden. Inicialmente os atores sociais, por meio de diversas
organizações não governamentais de defesa de direitos e liberdades civis, como a
Eletronic Frontier Foundation, a Global Network Initiative e a American Civil Liberties
Union, manifestaram-se em repúdio às medidas adotadas pelos órgãos de
espionagem vinculados à NSA.
Após a grande repercussão relacionada ao caso, as maiores empresas de
tecnologia do mundo – AOL, Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter e
Yahoo – apresentaram um manifesto denominado Global Government Surveillance
Reform, no qual sugerem um novo modelo de coleta e tratamento das informações
dos usuários de internet. Em síntese, são propostos cinco princípios fundamentais:
limitação da coleta de informações dos

usuários pelos governos; fiscalização e

prestação de contas; transparência sobre as exigências de governos; respeito ao
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fluxo

de

informações;

evitar

conflitos

entre

governos.

(REFORM

GOVERNMENT SURVEILLANCE, 2013).
Além dessas manifestações, foi constituída, nos EUA, a coalizão de policy
makers OFF NOW, com o objetivo de promover a criação legislativa nos Estados
americanos, bloqueando (ou até mesmo ‘anulando’) o prosseguimento das ações da
NSA, tais como denunciadas por Edward Snowden. Até a data de 10 de janeiro de
2014, cinco Estados americanos (Califórnia, Arizona, Missouri, Kansas e Oklahoma)
já haviam recebido propostas introduzidas por senadores do que a coalizão
denomina de “Fourth Amendment Protection Act” (OFF NOW, 2014).
Na prática, a proposta legislativa tem como objetivos proibir as agências
estaduais e locais de prestar qualquer apoio material à NSA sob sua jurisdição,
inclusive através de utilitários de propriedade do governo, de fornecimento de água e
de eletricidade; fornecer informações recolhidas sem mandado pela NSA e
compartilhados com a aplicação da lei inadmissível em um tribunal estadual; impedir
universidades públicas de servirem como centros de pesquisa ou meio de
recrutamento da NSA; aplicar sanções contra empresas que tentam preencher
necessidades não atendidas na ausência de cooperação do Estado (MAHARREY,
2014).
Como efeito das iniciativas dos atores sociais, dois cidadãos norteamericanos propuseram a ação civil nº 13-0851 (caso Klayman et al. versus Obama
et al.), perante a Corte do Distrito de Columbia, com o objetivo de impedir a coleta
de dados e informações pessoais dos usuários pelos programas da NSA, bem como
de solicitar a destruição de todos os dados coletados até então. Em 16 de dezembro
de 2013, o juiz federal Richard Leon deferiu a liminar pleiteada pelos requerentes
afirmando, dentre outros fatores indicados na extensa decisão, que o programa de
vigilância do governo dos Estados Unidos, a partir de metadados, constitui uma
violação dos direitos de privacidade, ferindo a quarta emenda da Constituição. O juiz
diz, em sua decisão, ter “dúvidas sobre a eficácia do programa de coleta de
metadados como um meio de conduzir investigações sensíveis em casos que
envolvam ameaças iminentes de terrorismo” (DISTRITO DE COLÚMBIA, 2013).
Com objetivos similares à ação anteriormente mencionada, foi proposta a
ação civil n.º 13-3994 (caso American Civil Liberties Union et al. versus James R.
Clapper et al.) perante a Corte do Distrito de Nova York. Entretanto, diferentemente
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da decisão do juiz Leon, o despacho liminar do juiz federal William Pauley, publicado
em 27 de dezembro de 2013, concluiu que a coleta de metadados pelos programas
de vigilância da NSA está dentro da lei e não viola o direito de privacidade dos
cidadãos norte-americanos, pois não haveria provas de que a agência teria utilizado
esses dados para outras finalidades que não a investigação de ataques terroristas.
Para o julgador, trata-se da aplicação da razoabilidade na interpretação da Quarta
Emenda à Constituição estadunidense (DISTRITO DE NOVA YORK, 2013).
Após as decisões dos dois casos, as partes sucumbentes interpuseram
recurso e os casos devem, em breve, estar na Suprema Corte dos EUA, que
conferirá a ‘resposta constitucional’. É indispensável considerar a afirmação de
Bateup (2006) de que, quando realizado o exercício do poder de revisão judicial, os
juízes se envolvem em um diálogo interativo, interconectado e dialético sobre os
significados constitucionais. Assim, os julgamentos constitucionais são, ou deveriam
ser, produzidos por meio de um processo de elaboração compartilhada entre o
judiciário e outros atores constitucionais (BATEUP, 2006). Indubitavelmente, no caso
NSA versus Edward Snowden há uma reação diversificada no amplo exercício dos
diálogos institucionais e sociais para a formação de um backlash.
Observa-se,

contudo,

que

as

reações

aos

diálogos

institucionais

identificados por essa pesquisa vão de encontro à solução proposta por Assange.
Ele sugere que o único caminho para superar o Estado de vigilância sustentado por
Balkin é o uso da criptografia, ou seja, da mais alta tecnologia para uso anônimo de
recursos, dados, informações e conteúdos que trafegam na internet. Trata-se,
portanto, de uma resposta não institucional típica do movimento hacker em uma
geração mais recente representada pelos cypherpunks.
Conforme a visão dos autores referenciados nessa pesquisa, o Estado de
vigilância representa uma nova formatação da organização de Estado. Ele adota
parâmetros e tecnologias que utilizam as redes, em especial a internet no modelo
vigente de protocolo Web, para promover o monitoramento e a coleta de dados,
informações, comunicações e conteúdos, para atingir diferentes fins, em especial, o
de estabelecer estratégias de segurança nacional. A conceituação de Estado de
vigilância não se confunde com os conceitos de internet, Web, rede, ciberespaço,
sociedade em rede e sociedade da informação, visto que essa nova formatação de
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Estado corresponde à reformatação do modelo anterior com o aproveitamento dos
insumos trazidos por diferentes conceitos.
De modo diverso, o conceito de meio ambiente digital, amplamente difundido
e reproduzido na atualidade pela doutrina e pela pesquisa jurídica brasileiras,
confunde-se com o conceito de ciberespaço, revestindo esse conceito com
fundamentos da Constituição Federal do Brasil. A presente investigação identificou
que a maior parte das pesquisas jurídicas que se reportam ao conceito de meio
ambiente digital sustentam-se nos textos publicados por Fiorillo (2007 e 2013),
especialmente o artigo intitulado “Fundamentos constitucionais do meio ambiente
digital na sociedade da informação”, sendo, ao que tudo indica, quem formulou as
primeiras composições conceituais para definir meio ambiente digital ou virtual,
como apresentado por algumas dessas pesquisas jurídicas.
Para Fiorillo (2013), a tutela jurídica do meio ambiente digital está
intimamente ligada à interpretação dos artigos 220 a 224 da Constituição Federal
brasileira, à luz da cultura digital, que estabelece novas formas de expressão e de
criação nas artes, nas ciências, nas novas tecnologias e nas comunicações. Nesse
contexto, o meio ambiente digital, por consequência, determina a fixação, no direito
positivo brasileiro, de direitos, deveres, obrigações e responsabilidades vinculados à
manifestação de novos modos de pensar, criar, expressar e informar por meio de
computadores, como um exercício dos direitos culturais, assegurados pela
Constituição Federal brasileira, nos artigos 215 e 5º. Assim, o conceito de meio
ambiente digital é acoplado pelo autor ao conceito de meio ambiente cultural,
previsto no artigo 21613 da Constituição Federal do Brasil. De acordo com o autor,
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988)
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O meio ambiente cultural por via de consequência se revela no século XXI
em nosso Pais exatamente em face de uma cultura que passa por diversos
veículos reveladores de um novo processo civilizatório adaptado
necessariamente à sociedade da informação, a saber, de uma nova forma
de se viver relacionada a uma cultura de convergência em que as
emissoras de rádio, televisão, o cinema, os videogames, a Internet, as
comunicações através de ligações de telefones fixos e celulares etc.
moldam uma ‘nova vida’ reveladora de uma nova faceta do meio ambiente
cultural, a saber: o meio ambiente digital (FIORILLO, 2013, p. 03).

Resguardado o devido respeito à construção teórica que Fiorillo (2007 e
2013) trouxe ao direito brasileiro, particularmente na área do direito ambiental, a
interpretação conceitual de que a tutela jurídica do meio ambiente cultural deve ser
estendida ao ciberespaço, sendo este espaço concebido como uma espécie de meio
ambiente, aparenta ser forçada, em uma tentativa de acoplamento conceitual ‘à
brasileira’. O próprio Fiorillo (2007) sustentou, em obra pretérita, que

A divisão do meio ambiente em aspectos que o compõem busca facilitar a
identificação da atividade degradante e do bem imediatamente agredido.
Não se pode perder de vista que o direito ambiental tem como objeto maior
tutelar a vida saudável, de modo que a classificação apenas identifica o
aspecto do meio ambiente em que valores maiores foram aviltados. E com
isso encontramos pelo menos quatro significativos aspectos: meio ambiente
natural, artificial, cultural e do trabalho (FIORILLO, 2007, p. 22).

O espaço virtual – constituído pelas redes, em especial pela internet, por
meio do protocolo WWW, formador da denominada Web, que compõe um conjunto
de características capazes de formar uma sociedade em rede, vivenciando todos os
processos complexos de uma sociedade da informação inserida em um ciberespaço
– não pode ser confundido com uma tentativa de nova divisão conceitual

da

definição de meio ambiente para o campo da tecnologia da informação e
comunicação, sobretudo pela amplitude, ainda desconhecida, de direitos, deveres,
obrigações e responsabilidades vinculados à manifestação de novos modos de
pensar, criar, expressar.
Assim, a partir de uma compreensão contextual da internet e as suas
variações conceituais, constituídas a partir das transformações da rede ao longo da
cronologia observada, é possível identificar o quão necessária é a intervenção do
Direito, especialmente na construção da regulamentação da proteção de dados
pessoais, no Brasil, a partir da incorporação conceitual dos direitos de privacidade
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na internet. Para tanto, esta tese prosseguirá revisando fundamentos elementares
para a efetivação dos objetivos geral e específicos, como os conceitos de
privacidade, vida privada, intimidade e inviolabilidade dos dados pessoais, que serão
aprofundados a seguir.
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4 O DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE NA INTERNET: A VIDA
PRIVADA, A INTIMIDADE E A INVIOLABILIDADE DOS DADOS PESSOAIS

Conforme os conceitos estabelecidos nos capítulos anteriores, na seção que
ora se apresenta, são tratadas questões vinculadas à internet enfatizando sobretudo
o tema da proteção do direito fundamental à privacidade e a construção de bases
conceituais para a regulamentação da proteção de dados pessoais, na internet no
Brasil.
Neste capítulo serão revisados os fundamentos históricos e a natureza
jurídica do instituto da privacidade; os fundamentos históricos e a natureza jurídica
do instituto da proteção dos dados pessoais; bem como a confrontação conceitual
entre os termos ‘privacidade’, ‘vida privada’ e ‘intimidade’.

4.1 Fundamentos da proteção jurídica da privacidade, da vida privada, da
intimidade e dos dados pessoais
A privacidade e a inviolabilidade dos dados pessoais, em sentido amplo,
configuram-se

direitos

fundamentais,

inclusive

universalizados

sob

o

reconhecimento de direitos humanos, como visto no título 2 desta tese. Destarte, a
pesquisa apresenta os fundamentos conceituais do direito à privacidade e do direito
à proteção dos dados pessoais, imprescindíveis para o desvelamento do objeto de
pesquisa, qual seja a proposição final de uma incorporação conceitual dos ‘direitos
de privacidade na internet’ na regulamentação brasileira da proteção de dados na
internet.

4.1.1 Origens históricas do conceito de privacidade
Se, por um lado, há o reconhecimento, no âmbito do direito positivo, da
proteção da vida privada e dos dados pessoais como um direito fundamental, em um
outro prisma, há o reconhecimento histórico e conceitual de tais direitos.
Anterior

ao

reconhecimento

do

direito

propriamente

dito,

há

o

reconhecimento da existência da privacidade como uma necessidade na vida animal
e, posteriormente, na vida humana. Como bem descreve Westin (1967), o ser
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humano gosta de pensar que seu desejo por privacidade é distintivamente humano,
uma função peculiar de sua própria necessidade ética, intelectual e artística.
Contudo, estudos do comportamento e da organização social animal já sugeriam
que a necessidade humana de privacidade pode ter advindo de sua origem animal,
compartilhando, homens e animais, os mesmos mecanismos de reivindicação de
privacidade em relação a outros indivíduos da mesma espécie (WESTIN, 1967).
Um desses indícios foi encontrado em estudo publicado na década de 1960,
o qual revelou que todos os animais buscam períodos de isolamento individual ou de
intimidade em pequenos grupos. Estudos anteriores relacionavam esse tipo de
comportamento ao domínio territorial de um membro do grupo em relação aos
demais, todavia ele se relaciona com a construção de um espaço individual, privado,
contra a intrusão dos demais membros da mesma espécie. Nesse ponto, há mais
convergências entre animais e seres humanos, sobretudo em relação aos
mecanismos de distanciamento entre indivíduos, em um espaço compartilhado entre
membros da mesma espécie, como fazem os pássaros, ao se distanciarem uns dos
outros sobre um cabo de telefone, por exemplo, o que pode ser denominado
‘distanciamento pessoal’ (WESTIN, 1967).
Os estudos referidos por Westin (1967) mostram que todos os animais
virtualmente têm necessidade de isolamento temporário ou de pequenos momentos
de intimidade, o que constitui dois dos principais aspectos da privacidade. Além
disso, os animais precisam do estímulo dos encontros sociais entre os membros da
própria espécie. Como resultado, o esforço animal para buscar o equilíbrio entre a
privacidade e a participação gera um dos processos básicos da vida animal. A busca
por privacidade não é, portanto, restrita ao ser humano, mas atinge todos os
processos sociais e biológicos da vida (WESTIN, 1967).
Com efeito, a necessidade de privacidade individual ou em grupo, resultando
em normas sociais, está virtualmente presente em todas as sociedades. Em uma
gama de atividades, essas necessidades afetam basicamente três áreas da vida do
ser humano: a privacidade individual, a intimidade do grupo familiar, a comunidade
como um todo. As normas de privacidade para a sociedade são estabelecidas em
cada uma dessas três áreas. Na primeira área, o indivíduo busca privacidade assim
como busca companhia em suas interações diárias com outros indivíduos. Os limites
são definidos para manter algum grau de distância, em momentos cruciais da vida.
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No ambiente familiar, também são instituídas normas para os membros da família e
do ambiente externo, de modo a proteger as atividades dentro do lar. Na terceira
área, cerimônias e rituais significativos na sociedade são protegidos por regras de
privacidade dentro de cada grupo (WESTIN, 1967).
Os modos como os seres humanos percebem suas situações quando estão
sozinhos, em estado de privacidade, constituem outra importante área de
comparação entre os aspectos modernos e primitivos da privacidade. Os dados
sugerem que o medo de isolamento conduziu os indivíduos, nas sociedades
humanas, a acreditarem que eles nunca permaneciam completamente sozinhos,
principalmente quando estavam fisicamente solitários, por razões relacionadas às
crenças em forças sobrenaturais (WESTIN, 1967).
Curiosidade e vigilância constituem outros elementos que tornam a
privacidade algo universal. Há tendência, por parte dos indivíduos, de invadir a
privacidade dos outros, e da sociedade de engajar-se na vigilância se proteger de
uma conduta antissocial. Em âmbito individual, isso se baseia na propensão para a
curiosidade que habita dentro de cada indivíduo, desde a infância, quando explora o
ambiente à sua volta, até a vida adulta, quando se manifesta a necessidade de
saber e aprender mais sobre o que acontece na vida das outras pessoas (WESTIN,
1967).
Sob o prisma antropológico, há um movimento que transita das sociedades
primitivas às modernas e provoca o aumento de oportunidades de privacidade nas
dimensões física e psicológica, em âmbito individual, familiar e social, convertendo
essas oportunidades em escolhas de valores no campo sociopolítico (WESTIN,
1967).
Entretanto, as sociedades modernas também desenvolveram aspectos que
trabalham contra o alcance da privacidade: o crescimento da densidade
populacional, associado à organização burocrática da vida social; o perfil de
indivíduos alienados e inseguros que tratam desejos como relações absolutamente
novas; os novos instrumentos físicos, psicológicos e de vigilância de dados; o
Estado moderno com suas capacidades militar, tecnológica e publicitária para criar e
sustentar o controle de vida ‘orwelliano’. Significa dizer que o alcance da privacidade
para indivíduos, famílias e grupos sociais, na sociedade moderna, tornou-se um
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tema mais associado à liberdade do que um produto das necessidades humanas,
conforme observado nas sociedades primitivas (WESTIN, 1967).
A privacidade como valor é de difícil definição, embora seja importante traçar
brevemente seu desenvolvimento. Em sentido diverso ao defendido por Westin
(1967), há quem afirme que a estrutura de privacidade cresceu com o passar dos
anos. Desde a Revolução Industrial, que deixou os principais serviços nas próprias
casas, tornou-se possível a criação de ambientes isolados e separados,
possibilitando uma privacidade absolutamente física. Pela revolução política, os
princípios de democracia passaram a revestir cada indivíduo, separadamente, com
méritos pessoais e expressão social. A influência judaico-cristã, na maior parte das
sociedades ocidentais, enfatiza a importância da dignidade de cada pessoa como
uma criação singular. Como resultado, a sociedade assume que cada cidadão tem
direito a algum grau de privacidade. A revolução tecnológica, desencadeada pelos
computadores, poderia ter causado a destruição disso tudo, devido ao retorno da
propriedade corporativa sobre as informações pessoais, em velocidade e escala
inimagináveis (WARNER; STONE, 1970).
Em uma delimitação histórica relevante para o tema, Valverde (2002) explica
que, diferentemente da Idade Média, na qual se expandiu o conhecimento da cultura
cristã, o Renascimento buscou a constituição de um conhecimento do homem que
vislumbrasse as situações sociais de exposição pública e o resguardo da
privacidade.
Com o passar do tempo, as circunstâncias de exposição pública e de busca
pela proteção da vida privada passaram a ter uma dimensão diversa daquela
descrita por Valverde (2002). A evolução dos recursos tecnológicos e dos meios de
difusão da informação contribuiu significativamente para o retorno do debate sobre a
vida privada, em especial no âmbito jurídico, conforme, a seguir, se discorre.

4.1.2 A proteção jurídica da privacidade, da vida privada ou da intimidade?
Delimitações conceituais para a pesquisa
A Constituição Federal brasileira, ao tratar do tema que se relaciona com a
presente tese, é objetiva ao apresentar a proteção da vida privada, da intimidade, da
honra e da imagem como direito fundamental, nos termos do artigo 5º, inciso X
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(BRASIL, 1988). Por essa razão, antes mesmo de prosseguir com os fundamentos
conceituais que permeiam essa pesquisa, é relevante delimitar conceitualmente as
palavras e expressões-chave: privacidade, vida privada e intimidade.
Ainda que exista, na doutrina brasileira e estrangeira, uma série de
conceitos para definir o que é privacidade, vida privada e intimidade, esta pesquisa
filia-se ao entendimento de Doneda (2006, p. 101), que pondera:

Ao se tratar da privacidade, há de se fazer antes de tudo um esclarecimento
inicial sobre a terminologia utilizada. A profusão de termos utilizados pela
doutrina brasileira para representa-la , propriamente ou não, é considerável;
além de ‘privacidade’ propriamente dito, podem ser lembrados os termos:
vida privada, intimidade, segredo, sigilo, recato, reserva, intimidade da vida
privada, e outros menos utilizados, como ‘privatividade’ e ‘privaticidade’, por
exemplo. O fato da doutrina estrangeira apontar igualmente para uma
multiplicidade de alternativas certamente contribui, induzindo juristas
brasileiros a experimentar diversas destas.

De acordo com Limberger (2007, p. 116), a intimidade como direito
fundamental tem sua gênese na “[…] dignidade humana e está vinculado à própria
personalidade, sendo seu núcleo central. Como direito que é da expressão da
própria pessoa, desfruta da mais alta proteção constitucional”. Para a autora, “[…]
As exigências do mundo tecnológico atual fizeram com que o direito tutelasse essa
nova face da intimidade. A intimidade deriva da dignidade humana, é um direito
fundamental que integra a personalidade. Das relações da informática e a intimidade
se desenvolve a autodeterminação informativa. […]” (LIMBERGER, 2007, p. 119).
Cabe referir, ainda, o conceito formulado por De Cupis (2008, p. 141), que
compreende a proteção da intimidade como a materialização de um direito ao
resguardo. Nesse sentido, “[…] todo indivíduo desenvolve parcialmente a sua vida
em circunstâncias e em ambientes subtraídos ao exame de terceiros, e esta é a
esfera íntima da sua vida privada. […]”, e nesse âmbito, tem o indivíduo o direito de
resguardar-se, restando protegida a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem.
Nesse prisma, é possível afirmar que o conceito de intimidade volta-se “[…]
à proteção de um âmbito de vida confortável, a resguardo de intromissões de
estranhos. Por isso, a intimidade é aquela parte de sua existência não comunicável,
ou de reserva” (LORENZETTI, 1998, p. 492).
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Em que pese seja a terminologia desenvolvida De Cupis (2008) e Lorenzetti
(1998), e especialmente por Limberger (2007), fruto de um estudo específico sobre o
direito à intimidade, na era da informática, o que confere especificidade e identidade
singulares a esta tese, Doneda (2006, p. 109) refere que, apesar da Constituição
Federal brasileira trazer conceitos apartados, “[…] não é frutífero insistir em uma
conceitualística que intensifique as conotações e diferenças semânticas dos dois
termos”.
Para o autor, “[…] Cada um deles possui um campo semântico próprio: na
‘vida privada’ encontramos o discurso que proclama a distinção entre as coisas da
vida pública e as da vida privada, no estabelecimento de limites, numa lógica que
também é de exclusão. […]”. Por outro lado, o conceito de intimidade “[…] aparenta
referir-se a eventos mais particulares e pessoais, a uma atmosfera de confiança.
[…]”, aproximando-se consideravelmente do que se entende pelo direito de ser
deixado em paz, cuja gênese está no reconhecimento norte-americano do right to be
let alone (DONEDA, 2006, p. 109).
Nesse sentido, é oportuno destacar a definição de Rodotà (1995, p. 122),
que afirma ser a privacidade “[…] o direito de manter o controle sobre as próprias
informações e de determinar as modalidades de construção da própria esfera
privada […]”. Para Rodotà (2008, p. 92), “[…] Na sociedade da informação tendem a
prevalecer definições funcionais da privacidade que, de diversas formas, fazem
referência à possibilidade de um sujeito conhecer, controlar, endereçar, interromper
o fluxo das informações a ele relacionadas”. Nesse sentido, é possível afirmar que a
privacidade corresponde ao direito de controlar as próprias informações. Com base
nisso, a ‘esfera privada’ pode ser definida como um

[…] conjunto de ações, comportamentos, opiniões, preferências,
informações pessoais, sobre os quais o interessado pretende manter um
controle exclusivo. Em consequência, a privacidade pode ser identificada
como ‘a tutela das escolhas da vida contra toda forma de controle público e
de estigmatização social’ (RODOTÀ, 2008, p. 92)

Diante

da

diversidade

conceitual

evidenciada,

esta

tese

adota

o

entendimento da palavra ‘privacidade’ como conceito amplo para determinar a
proteção do direito fundamental à proteção da vida privada e da intimidade, bem
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como a inviolabilidade dos dados pessoais, a partir da incorporação conceitual dos
direitos de privacidade na internet, que serão aprofundados no capítulo 6.

4.2 A proteção jurídica do direito fundamental à privacidade e dos dados
pessoais no contexto normativo brasileiro em vigência
Conforme mencionado nesta pesquisa, a Constituição Federal de 198814 é
cristalina ao reconhecer, como direitos fundamentais, a inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e a imagem das pessoas, restando assegurado o direito à
reparação pelos danos materiais ou morais decorrentes de sua violação. Nesse
mister, também é sabido que o artigo 5º, inciso XII, inclui, no rol de direitos
fundamentais, a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, excetuando as hipóteses
vinculadas à produção de provas em investigação criminal ou instrução processual
penal.
Destarte, vale analisar o panorama normativo brasileiro diante de dois
contextos distintos: o primeiro, sem a internalização de uma compreensão jurídica
da internet como fenômeno social e tecnológico; o segundo constituído a partir de
uma compreensão jurídica da internet.

4.2.1 A tutela da privacidade e dos dados pessoais em um contexto destituído de
uma compreensão jurídica da internet
Em um contexto anterior à difusão da internet como meio para a
disseminação da informação e da comunicação, a norma constitucional brasileira, ao

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
14

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[…]
X - 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;
[…]
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações 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; […] (BRASIL, 1988)
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contrário do que outras constituições realizaram15, não reconhece expressamente a
proteção da privacidade em relação aos bancos de dados informáticos. De acordo
com Limberger (2007), o instituto mais próximo dessa proteção específica é o
habeas data, previsto no artigo 5º, inciso LXXII 16 , da Constituição brasileira,
regulamentado pela Lei 9.507/97.
Para a referida autora, a amplitude de alcance do direito ao habeas data é
muito restrita, pois assegura tão somente o conhecimento de informações por parte
de indivíduos em relação aos bancos de dados de órgãos governamentais ou de
caráter público 17 , ficando prejudicada tal pretensão em relação a instituições
privadas ou no âmbito das relações de consumo (LIMBERGER, 2007).
Apesar disso, a Lei n.º 8.070/90, que instituiu o Código de Defesa do
Consumidor (CDC), equiparou os registros de dados de consumidores de qualquer
gênero às entidades de caráter público, conforme se observa no artigo 43, parágrafo
4º18. Além disso, o CDC tornou expressa a proteção do acesso do consumidor a
informações e dados seus existentes em cadastros, fichas, registros pessoais e de
consumo, nas mais diversas fontes de registro. Outro aspecto relevante apresentado
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A exemplo disso, a Constituição espanhola prevê, no artigo 18.4: “[…] la Ley limitará el uso de la
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno
ejercicio de sus derechos” (LÓPEZ JIMÉNEZ, 2013).
16
Art. 5º […]
LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo; […] (BRASIL, 1988)
17
Conforme a previsão do parágrafo único do artigo 1º, da Lei 9.507/97: “[…] Considera-se de caráter
público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser
transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou
depositária das informações” (BRASIL, 1997).
18
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.
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem
de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a
cinco anos.
§ 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 (BRASIL, 1997).
§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua
imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos
eventuais destinatários das informações incorretas.
§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e
congêneres são considerados entidades de caráter público.
§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas,
pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou
dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores (BRASIL, 1990).
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pela norma consumerista diz respeito à obrigatoriedade de comunicação, por escrito,
ao consumidor, quando da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais
sem ele tenha solicitado.
Na esfera do direito processual penal, a legislação brasileira faz uma tímida
aproximação com a tutela das comunicações telemáticas e informáticas, contudo
não incluindo expressamente as limitações sobre a tutela dos dados pessoais
transmitidos por meio de tais comunicações. A Lei n.º 9.296/96, que regulamentou o
inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, ficou popularmente conhecida como
‘lei da interceptação telefônica’19.
Cabe ainda

referir a Lei Complementar n.105/2001, que inseriu, no

ordenamento jurídico brasileiro, dispositivos que conferem tratamento específico
para o sigilo sobre operações de instituições financeiras. De acordo com a norma,
informações bancárias como depósitos de valores, pagamentos, aplicação em
fundos de investimento, operações em moeda estrangeira e operações com cartão
de crédito estão no bojo das operações que devem estar sob sigilo, guardadas as
exceções previstas na referida lei (BRASIL, 2001).
Dentro do campo normativo do direito civil brasileiro, menciona-se a
compreensão dos direitos de personalidade recepcionada na Lei n. 0.406/2002, que
instituiu o Código Civil Brasileiro (CCB). De acordo com o diploma civilista, os
direitos de personalidade são irrenunciáveis 20 , não sendo admissível qualquer
limitação voluntária sobre o exercício desses direitos, exceto nos casos previstos em
lei. No rol de direitos de personalidade referidos pelo CCB, esta a inviolabilidade da
vida privada da pessoa natural21, inclusive com as possibilidades de impedimento e
cessação de violações por determinação judicial.
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Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em
investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá
de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em
sistemas de informática e telemática. […] (BRASIL, 1990)
Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou
telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados
em lei. (BRASIL, 1996)
Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
20
Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis
e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. (BRASIL, 2002)
21
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado,
adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.
(BRASIL, 2002)
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Nesse ponto, destaca-se a visão de Ferrajoli (2011) sobre o que denomina
‘bens personalíssimos’. De acordo com o autor, os direitos fundamentais estão
acompanhados de bens fundamentais e, dentre estes, se inserem os bens
personalíssimos, que têm o condão de tutelar direitos universais que não podem ser
admitidos como meros direitos patrimoniais, em que pese se tratem de direitos do
‘próprio’ sujeito em questão. Destarte, a privacidade e a consequente proteção dos
dados pessoais, por serem personalíssimos e não admitirem a alienação, merecem
a proteção sob a receptividade conceitual dos direitos fundamentais, de modo
indubitável.
Diante do contexto apresentado, as mencionadas normas jurídicas
brasileiras mantêm distanciamento de situações vinculadas aos novos fenômenos
proporcionados pela internet, na sociedade da informação. Apenas a título
exemplificativo e de modo a estabelecer uma relação entre as normas constitucional,
consumerista, processual penal, bancária e civilista, respectivamente, cita-se o caso
observado em recente estudo desenvolvido no Instituto de Tecnologia de
Massachussets, publicado por De Montjoye et al. (2015) na revista Science.
O estudo intitulado “Unique in the shopping mall: On the reidentifiability of
credit card metadata” apresentou o desenvolvimento de um algoritmo matemático
que, instalado dentro do sistema informacional de uma instituição financeira, foi
capaz de coletar metadados anônimos, armazenados sob sigilo, obtidos a partir de
compras realizadas com cartões de crédito, em estabelecimentos comerciais. De
acordo com os resultados da pesquisa, foi possível identificar um consumidor pela
coleta de dados de, em média, quatro operações financeiras com cartão de crédito
(DE MONTJOYE et al., 2015).
Destarte, metadados anônimos e até mesmo protegidos por normas de sigilo
bancário, tal como prevê a lei brasileira, tornam-se dados pessoais vulneráveis, eis
que passíveis de identificação da pessoa em questão, ainda que sujeitos às
proteções legais, especialmente as relacionadas com a tutela constitucional e
civilista da vida privada. Abrem-se, com isso, diversas possibilidades de registro e
tratamento dos dados, inclusive de maneira ilícita, por governos, empresas e
indivíduos. Apesar da tutela constitucional e infraconstitucional mencionada,
acredita-se na necessidade de melhor compreensão da internet no âmbito jurídico,
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de modo a conferir maior eficácia à proteção dos direitos fundamentais, conforme se
vê a seguir.

4.2.2 A tutela da privacidade e dos dados pessoais em um contexto constituído a
partir de uma compreensão jurídica da internet
Diferentemente das normas jurídicas mencionadas no título anterior, o
ordenamento jurídico brasileiro recepcionou, recentemente, três legislações que
passaram a tutelar direitos, considerando a internet como um ambiente merecedor
de reconhecimento normativo, com a vigência da Lei de Acesso à Informação, em
2011; da Lei de Crimes Informáticos, em 2012; do Marco Civil da internet, em 2014.
Além dos referidos diplomas legais, é relevante considerar, no contexto desta tese, o
anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais em discussão no Brasil.

4.2.2.1 A Lei de Acesso à Informação
A partir da vigência da Lei n. 12.527/2011, popularmente conhecida como
Lei de Acesso à Informação, foi regulamentado o acesso a informações, previsto nos
artigos 5º, inciso XXXIII, e 37, parágrafo 3º, inciso II, e 216, parágrafo 2º da
Constituição Federal. Estão subordinados à referida lei os órgãos públicos que
fazem parte da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário,
incluindo-se os Tribunais de Contas e o Ministério Público, bem como autarquias,
fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais
instituições sob o controle direto ou indireto da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios22, com aplicação estendida às instituições privadas sem
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Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art.
5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo,
incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. (BRASIL, 2011b)
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fins lucrativos que desenvolvam ações de interesse público e recebam recursos
públicos23 (BRASIL, 2011b).
Salienta-se que a Lei de Acesso à Informação destina-se a assegurar o
direito fundamental de acesso à informação24 , observando princípios básicos da
administração pública, tais como observância da publicidade como preceito geral,
sendo o sigilo uma exceção; divulgação de informações de interesse público;
utilização de meios de comunicação facilitados pela tecnologia da informação; entre
outros (BRASIL, 2011b).
O direito ao acesso à informação, assegurado pela norma jurídica em
questão, é um mecanismo de fortalecimento da democracia e da participação
política. Assim, o acesso à informação é um requisito prévio para a plena
democracia, uma vez que é indispensável que os cidadãos estejam informados ou
que tenham conhecimento suficiente sobre o seu objeto de participação no sistema
democrático (GALINDO AYUDA, 2012).
Sob o prisma conceitual, a Lei de Acesso à Informação representa
significativo avanço para o ordenamento jurídico brasileiro, já que apresenta um rol
de definições25 que se mostra atual e contemporâneo. Destacam-se as definições
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Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins
lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente
do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios,
acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.
Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à
parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a
que estejam legalmente obrigadas. (BRASIL, 2011b)
24
Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da
administração pública e com as seguintes diretrizes:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
V - desenvolvimento do controle social da administração pública. (BRASIL, 2011b)
25
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de
conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;
III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão
de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;
IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;
V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;
VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos,
equipamentos ou sistemas autorizados;
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conferidas aos termos ‘informação’, ‘informação pessoal’ e ‘tratamento da
informação’, por estarem diretamente vinculadas ao tema desta pesquisa. No âmbito
dessa lei, compreende-se por ‘informação’ os “[…] dados, processados ou não, que
podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em
qualquer meio, suporte ou formato”. A definição para ‘informação privada’
corresponde àquela “[…] relacionada à pessoa natural identificada ou identificável”.
O conceito de ‘tratamento da informação’ identifica “[…] conjunto de ações
referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação, destinação ou controle da informação” (BRASIL, 2011b).
A Lei de Acesso à Informação determina que o tratamento das informações
pessoais26 detidas por entidades e instituições nela abrangidas seja realizado de
modo transparente, respeitando o direito fundamental à proteção da intimidade, da
vida privada, da honra e da

imagem das pessoas, o que, nos fundamentos

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou
modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e
destino;
IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento
possível, sem modificações. (BRASIL, 2011b)
26
Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com
respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e
garantias individuais.
§ 1o As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra
e imagem:
I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de
100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à
pessoa a que elas se referirem; e
II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou
consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.
§ 2o Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por
seu uso indevido.
§ 3o O consentimento referido no inciso II do § 1o não será exigido quando as informações forem
necessárias:
I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para
utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;
II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral,
previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;
III - ao cumprimento de ordem judicial;
IV - à defesa de direitos humanos; ou
V - à proteção do interesse público e geral preponderante.
§ 4o A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não
poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o
titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos
históricos de maior relevância.
§ 5o Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação
pessoal. (BRASIL, 2011b)
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defendidos nesta tese, corresponde à proteção do direito fundamental à privacidade.
A lei impõe restrições substanciais de acesso a informações pessoais, como o
acesso restrito às informações, pelo prazo máximo de cem anos,

a

agentes

públicos autorizados, bem como a possibilidade de acesso ou divulgação a terceiros,
mediante prévio consentimento do titular das informações, exceto nos casos
previstos no regulamento27.

4.2.2.2 A Lei de Crimes Informáticos
A segunda norma jurídica brasileira contemporânea a recepcionar o contexto
da internet é a Lei n. 12.737/2012, conhecida também como Lei de Crimes
Informáticos, que alterou e incluiu dispositivos no Código Penal brasileiro. Em que
pese a norma e a matéria não tenham relação direta com o tema de pesquisa
desenvolvido nesta tese, destaca-se o emprego de terminologias afins, as quais são
tratadas de modo especial neste capítulo. Exemplo disso é o artigo 154-A28, incluído
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Art. 57. O consentimento referido no inciso II do caput do art. 55 não será exigido quando o acesso
à informação pessoal for necessário:
I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para
utilização exclusivamente para o tratamento médico;
II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral,
previstos em lei, vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir;
III - ao cumprimento de decisão judicial;
IV - à defesa de direitos humanos de terceiros; ou
V - à proteção do interesse público geral e preponderante. (BRASIL, 2012c)
28
Invasão de dispositivo informático
Art. 154-A. 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.
§ 1o Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou
programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput.
§ 2o Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo econômico.
§ 3o Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas,
segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle
remoto não autorizado do dispositivo invadido:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais
grave.
§ 4o Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver divulgação,
comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos.
§ 5o Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra:
I - Presidente da República, governadores e prefeitos;
II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;
III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado,
da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal; ou
IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal (BRASIL, 2012a).
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no texto do Código Penal, que tipificou o crime de invasão de dispositivo informático
como o ato de “[…] 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” (BRASIL, 2012a).
Depreende-se do diploma legal, que tutela os crimes informáticos, a
preocupação do legislador em conferir maior proteção na seara penal aos dados,
estendendo a compreensão do crime de invasão de dispositivo informático à
obtenção, à adulteração, ou à destruição de dados e informações do titular do
dispositivo, sem seu consentimento expresso ou tácito. Contudo, o legislador
imprimiu à Lei de Crimes Informáticos uma economia textual desnecessária, não
expressando questões relacionadas aos conceitos e às definições fundamentais
para a aplicação da norma.

4.2.2.3 O Marco Civil da Internet
O terceiro diploma legal advindo de um cenário normativo contemporâneo,
no Brasil, é a Lei n. 12.965/2014, popularmente denominada Marco Civil da Internet.
Esta norma jurídica foi constituída após amplo debate colaborativo, em um processo
pioneiro em âmbito global, instituindo uma carta de direitos para a internet no Brasil.
No que diz respeito ao tema desta pesquisa, assinala-se a importância do
Marco Civil da Internet. Conforme observado no rol normativo – anterior à
compreensão jurídica da internet até o advento do Marco Civil – o acesso aos dados
e o registro da conduta de seus usuários eram plenamente destituídos de regulação
específica, o que também permitiu que a internet se tornasse um ambiente hostil e
de cometimento de abusos e violações de direitos. Um exemplo disso está na coleta
deliberada de dados sigilosos, tanto em relação às informações quanto ao histórico
de navegação em sites da internet, bem como a frequente solicitação de tempo e
conteúdo por autoridades públicas sem submissão à prévia análise judicial (LEMOS,
2014).
Nesse ponto específico, o Marco Civil representa o maior avanço normativo
diretamente vinculado ao uso da internet na vida civil brasileira. Ele trouxe consigo
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algumas das respostas legislativas que contribuem para o fortalecimento do Estado
Democrático de Direito e, principalmente, do reconhecimento de direitos e de sua
extensão para a internet.
Inevitavelmente, a instituição do Marco Civil da Internet também trouxe ao
meio jurídico o debate sobre a necessidade de uma norma jurídica que
recepcionasse e reconhecesse direitos, dentro do contexto da internet no Brasil.
Nesse ponto, a visão de Streck (2014, p. 335), sobretudo sob o viés da Crítica
Hermenêutica do Direito, é esclarecedora:

[…] concordo que, em muitos casos, as novas leis são desnecessárias e
não contribuem para uma configuração sistemática do nosso direito. No
entanto, entendemos que isso não se aplica ao Marco Civil da Internet, se
compreendermos a sua importância a partir da necessidade de se
regulamentar o uso da internet no contexto brasileiro. Isso porque a Lei
Geral de Telecomunicações, Lei 9.472/97, tem-se mostrado insuficiente,
uma vez que regulava uma realidade em que a internet não estava tão
presente no cotidiano dos brasileiros como hoje, de forma que uma série de
novos problemas surgiram, acompanhando o desenvolvimento tecnológico.
Assim, é evidente que o estabelecimento de alguns parâmetros para a
regulamentação do uso da internet no Brasil é um importante avanço para o
devido tratamento jurídico das mais diversas relações sociais dela
decorrentes no país.

Para melhor compreensão da proposta de incorporação conceitual que
constitui o objetivo desta pesquisa, é apresentada, no quadro abaixo, a matriz de
conteúdo29 do Marco Civil da Internet.
Quadro 1: Matriz de conteúdo do Marco Civil da Internet no Brasil

Capítulo I –
Disposições
gerais

Marco Civil da Internet
Artigo 1º - Do objeto da lei
Artigo 2º - Dos fundamentos da disciplina do uso da
internet no Brasil
Artigo 3º - Dos princípios da disciplina do uso da
internet no Brasil
Artigo 4º - Dos objetivos de promoção com a
disciplina do uso da internet no Brasil
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A partir do mapeamento normativo realizado, esta pesquisa fez a opção em apresentar, por meio
de quadros denominados matrizes de conteúdo, a integralidade dos índices de conteúdo de algumas
das normas jurídicas, brasileiras e estrangeiras, diretamente vinculadas ao tema do direito à
privacidade e à proteção dos dados pessoais. Em relação às normas brasileiras, optou-se em
apresentar exclusivamente as matrizes de conteúdo do Marco Civil da Internet e do anteprojeto de lei
de proteção de dados pessoais, por conta da análise específica realizada no capítulo 6. No que tange
às normas estrangeiras, que serão abordadas no capítulo 5, são apresentadas matrizes de conteúdo
nos apêndices do trabalho em virtude do volume de informações, exclusivamente das normas
diretamente relacionadas com o tema investigado.
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Artigo 5º - Das definições
Artigo 6º - Da interpretação da lei
Artigo 7º - Do rol de direitos assegurados ao
usuário de internet no Brasil
Artigo 8º - Da privacidade e liberdade de expressão
como condições para o acesso à internet
Artigo 9º - Do tratamento de pacotes de dados de
forma isonômica

Capítulo II –
Dos direitos
e garantias
dos usuários
Seção I – Da
neutralidade
de rede

Seção II –
Da proteção
aos registros,
aos dados
pessoais e
às
comunicaçõe
s privadas
Capítulo III –
Da provisão
de conexão e
aplicações
de Internet

Seção III –
Da
responsabilid
ade por
danos
decorrentes
de conteúdo
gerado por
terceiros

Seção IV –
Da
requisição
judicial de
registros
Capítulo IV –

Subseção I –
Da
guarda
de registros
de conexão
Subseção II
– Da guarda
de registros
de acesso a
aplicações
de
internet
na provisão
de conexão
Subseção III
– Da guarda
de registros
de acesso a
aplicações
de
internet
na provisão
de
aplicações

Artigo 10º – Da preservação da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem no âmbito de
aplicação da lei
Artigo 11 – Da proteção aos direitos à privacidade,
à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das
comunicações privadas e dos registros na
operações de internet ocorridas em território
brasileiro
Artigo 12 – Das sanções por descumprimento da lei
Artigo 13 – Da obrigatoriedade de guarda, sob
sigilo, de registros por provedores de conexão à
internet
Artigo 14 – Da vedação de guarda de registros de
acesso a aplicações de internet por provedores de
conexão

Artigo 15 - Da obrigatoriedade de guarda, sob
sigilo, de registros por provedores de aplicações de
internet
Artigo 16 – Das vedações de guarda de registros
por provedores de aplicações de internet
Artigo 17 – Da responsabilidade por danos
decorrentes do uso de serviços de aplicações de
internet por terceiros
Artigo 18 – Da isenção de responsabilidade dos
provedores de conexão por danos decorrentes de
conteúdo gerados por terceiros
Artigo 19 - Da responsabilidade dos provedores de
aplicações de internet por danos decorrentes de
conteúdo gerados por terceiros
Artigo 20 – Da comunicação do provedor de
aplicações de internet com o usuário em caso de
indisponibilização de conteúdo, com a possibilidade
de contraditório e ampla defesa
Artigo 21 – Da responsabilidade subsidiária dos
provedores de aplicações de internet
Artigo 22 – Da requisição judicial de registros de
conexão ou de acesso a aplicações de internet
Artigo 23 – Das providências judiciais para a
garantia do sigilo e preservação da intimidade, da
vida privada, da honra e da imagem do usuário de
internet
Artigo 24 – Das diretrizes da atuação da União, dos
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Da atuação
do poder
público

Capítulo V –
Disposições
finais

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no
desenvolvimento da internet no Brasil
Artigo 25 – Do propósito das aplicações de internet
do poder público
Artigo 26 – Da inclusão da capacitação para o uso
seguro, consciente e responsável da internet nas
práticas educacionais no cumprimento do dever
constitucional da prestação da educação
Artigo 27 – Das iniciativas públicas de fomento à
cultura digital e de promoção da internet como
ferramenta social
Artigo 28 – Da formulação e fomento de estudos
periódicos do Estado para o desenvolvimento da
internet no Brasil
Artigo 29 – Do exercício de controle parental de
conteúdo impróprio a menores
Artigo 30 – Da defesa dos direitos e interesses
previstos na lei
Artigo 31 – Da disposição transitória de aplicação
da responsabilidade dos danos decorrentes de
conteúdo gerado por terceiros
Artigo 32 – Do período de vacância e vigência da
lei.
Fonte: Adaptado de Brasil (2014).

Conforme se observa na matriz de conteúdos apresentada no quadro acima,
o Marco Civil da Internet representou um significativo avanço no panorama
normativo brasileiro, particularmente por recepcionar a compreensão jurídica da
internet. Mais do que estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso
da internet no Brasil, estabeleceu que a disciplina do uso da internet no Brasil tem
como fundamentos o respeito à liberdade de expressão; o reconhecimento da escala
mundial da rede; os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o
exercício da cidadania em meios digitais; a pluralidade e a diversidade; a abertura e
a colaboração; a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; a
finalidade social da rede (BRASIL, 2014).
O Marco Civil da Internet consagrou princípios elementares para a
regulamentação civil do uso da internet no Brasil. Assim, a disciplina de seu uso no
país deve seguir os princípios da garantia da liberdade de expressão, comunicação
e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; da proteção da
privacidade; da proteção dos dados pessoais, na forma da lei; da preservação e
garantia da neutralidade de rede; da preservação da estabilidade, segurança e
funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões
internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; da responsabilização dos
agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; da preservação da
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natureza participativa da rede; da liberdade dos modelos de negócios promovidos na
internet, desde que não conflitem com os demais princípios previstos na lei (BRASIL,
2014).
Outra contribuição relevante da Lei n. 12.965/2014 relaciona-se à
apresentação de definições técnicas que operam como facilitadores interpretativos
da norma. Apresenta-se, no quadro abaixo, o que se considera para os efeitos do
Marco Civil.
Quadro 2: Definições técnicas apresentadas no artigo 5º do Marco Civil da Internet
no Brasil
Palavra ou expressão

Definição
o sistema constituído do conjunto de protocolos
lógicos, estruturado em escala mundial para uso
público e irrestrito, com a finalidade de
possibilitar a comunicação de dados entre
terminais por meio de diferentes redes.
o computador ou qualquer dispositivo que se
conecte à internet.
o código atribuído a um terminal de uma rede
para permitir sua identificação, definido segundo
parâmetros internacionais.
a pessoa física ou jurídica que administra blocos
de endereço IP específicos e o respectivo
sistema autônomo de roteamento, devidamente
cadastrada no ente nacional responsável pelo
registro e distribuição de endereços IP
geograficamente referentes ao país.
a habilitação de um terminal para envio e
recebimento de pacotes de dados pela internet,
mediante a atribuição ou autenticação de um
endereço IP.
o conjunto de informações referentes à data e à
hora de início e término de uma conexão à
internet, sua duração e o endereço IP utilizado
pelo terminal para envio e recebimento de
pacotes de dados.
o conjunto de funcionalidades que podem ser
acessadas por meio de um terminal conectado à
internet.
o conjunto de informações referentes à data e à
hora de uso de determinada aplicação de
internet, a partir de determinado endereço IP.

Internet

Terminal
Endereço de Protocolo de Internet (endereço
de IP)

Administrador de sistema autônomo

Conexão à internet

Registro de conexão

Aplicações de internet
Registros de acesso a aplicações de internet

Fonte: Adaptado de Brasil (2014).

O rol de direitos e garantias aos usuários de internet no Brasil é um dos
pontos fortes do Marco Civil da Internet, pois confere maior eficácia a direitos
fundamentais já consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, antes mesmo do
advento da internet.

	
  

	
  

114

A carta de direitos da internet brasileira assegura aos usuários o acesso a
ela como um elemento essencial ao exercício da cidadania, adotando a garantia do
direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações como uma
condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. A norma jurídica
também assegura a inviolabilidade e a proteção da intimidade e da vida privada,
bem como a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; a
inviolabilidade e o sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo
determinação contrária por ordem judicial; a inviolabilidade e o sigilo das
comunicações privadas armazenadas, salvo determinação contrária por ordem
judicial; o não fornecimento a terceiros de dados pessoais, inclusive de registros de
conexão e de acesso a aplicações de internet, exceto mediante consentimento livre,
expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei (BRASIL, 2014).
Observa-se, portanto, que o Marco Civil da Internet adianta-se no tratamento
do tema da proteção dos dados na internet, exigindo que as informações sobre
coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais sejam claras
e completas; sejam limitadas a finalidades que justifiquem a coleta; não sejam
vedadas pela legislação; estejam especificadas nos contratos de prestação de
serviços ou em termos de uso de aplicações de internet (BRASIL, 2014).
No tocante à tutela da proteção dos dados pessoais na internet, o Marco
Civil recepciona a exigência do consentimento expresso sobre a coleta, o uso, o
armazenamento e o tratamento de dados pessoais, deve isto ocorrer de forma
destacada das demais cláusulas contratuais. Abre também a possibilidade de
exclusão definitiva dos dados pessoais que tiverem sido fornecidos para
determinada aplicação de internet, a requerimento do interessado, ao término da
relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros
elencadas na lei (BRASIL, 2014).
Ainda, no que tange à inviolabilidade de dados pessoais na internet como
uma garantia do direito fundamental à privacidade, o Marco Civil determina que a
guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de
internet, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas
devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
das partes direta ou indiretamente envolvidas (BRASIL, 2014).
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Nesse sentido, o provedor responsável pela guarda somente será obrigado
a disponibilizar os registros, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou
a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do
terminal, mediante ordem judicial, devendo proceder do mesmo modo em relação ao
conteúdo das comunicações privadas (BRASIL, 2014).
Há outro ponto que representa evolução normativa para a tutela de direitos
na internet e que responde, parcialmente, os frequentes questionamentos sobre a
eficácia normativa de uma lei nacional, quando estão em xeque a soberania dos
Estados e a característica transnacional da rede. Ele diz respeito à determinação de
que, em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de
registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de
aplicações de internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em território
nacional, devem ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos
à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas
e dos registros, considerando que pelo menos um dos terminais esteja localizado no
Brasil, mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no
exterior (BRASIL, 2014).
Contudo, há diversos dispositivos do Marco Civil da Internet que deverão ser
submetidos a regulamento próprio, por meio de decreto. Dentre estes estão as
medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo que devem ser informados, de
modo claro, pelo responsável pela provisão de serviços, em atendimento aos
padrões definidos em regulamento, respeitado o direito de confidencialidade quanto
a segredos empresariais; a prestação de informações pelos provedores de conexão
e de aplicações de internet, de modo a permitir a verificação quanto ao cumprimento
da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao
tratamento de dados, bem como ao respeito à privacidade e ao sigilo de
comunicações; o procedimento para a apuração de infrações e a aplicação das
penalidades previstas no Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014).
A discussão no entorno do tema do direito fundamental à proteção da
privacidade e da inviolabilidade dos dados pessoais na internet não se encerra com
o Marco Civil da Internet, nem com os decretos que regulamentarão os mencionados
pontos. Este é um debate em construção a partir do levantamento de contribuições

	
  

	
  

116

no portal “Pensando o Direito” 30 , vinculado ao website do Ministério da Justiça
brasileiro. Ademais, conforme se vê a seguir, no mesmo sentido foi desencadeado o
processo de recepção de contribuições para um anteprojeto de lei de proteção de
dados pessoais para o Brasil.
	
  
4.2.2.4 O anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais no Brasil
Ainda que não apresente aspectos explícitos relacionados à proteção da
privacidade na internet, o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais no Brasil
representa significativo avanço rumo à regulamentação da tutela dos dados. Do
mesmo modo como vem ocorrendo com a regulamentação dos aspectos
relacionados à privacidade e à proteção dos dados pessoais, previstos no Marco
Civil da Internet, o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais também foi
submetido a um debate a partir do levantamento de contribuições no portal
“Pensando o Direito”31, vinculado ao website do Ministério da Justiça brasileiro.
Como muito bem refere Doneda (2006, p. 326), “[…] a proteção de dados
pessoais é uma garantia de caráter instrumental, derivada da tutela da privacidade,
porém não limitada a esta, e que faz referência a um leque de garantias
fundamentais que se encontram no ordenamento jurídico brasileiro”, especialmente
no que diz respeito às normas jurídicas formuladas antes da compreensão jurídica
da internet.
Conforme se depreende da matriz de conteúdos evidenciada no quadro
abaixo, identifica-se a ampla abrangência da tutela dos dados pessoais dentro do
anteprojeto apresentado pelo Ministério da Justiça.

	
  

Quadro 3: Matriz de conteúdo do anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais
no Brasil	
  
Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais, Brasil
Artigo 1º - Do objetivo da lei
Capítulo I –
Artigo 2º - Dos limites de aplicação da lei
Disposições
Artigo 3º - Da aplicação da lei em relação às
preliminares
empresas públicas e sociedades de economia
mista em regime de concorrência
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O debate sobre a regulamentação do Marco Civil da Internet recebeu contribuições até o dia 30 de
abril de 2015, na plataforma Pensando o Direito (http://participacao.mj.gov.br/marcocivil/).
31
O debate sobre a regulamentação do Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais recebeu
contribuições até o dia 30 de abril de 2015, na plataforma Pensando o Direito
(http://participacao.mj.gov.br/dadospessoais/).
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Artigo 4º - Da limitação do tratamento dos dados
pessoais para fins exclusivos de segurança pública
Artigo 5º - Das definições
Artigo 6º - Dos princípios gerais

Seção I –
Consentimento
Capítulo II –
Requisitos para o
tratamento de dados
pessoais

Seção II – Dados
pessoais sensíveis

Seção III – Término
do tratamento

Capítulo III – Direitos
do titular

Capítulo IV –
Comunicação e
interconexão

Capítulo V –
Transferência
internacional de
dados

Artigo 7º - Da condição do consentimento para o
tratamento de dados pessoais
Artigo 8º - Do consentimento pelo titular de dados
pessoais com idade entre doze e dezoito anos
Artigo 9º - Do consentimento pelo titular de dados
pessoais com idade até doze anos incompletos
Artigo 10º – Das informações sobre o tratamento
de dados pessoais no momento do consentimento
Artigo 11 – Das circunstâncias que dispensam a
necessidade do consentimento
Artigo 12 – Das vedação e limitações do tratamento
de dados pessoais sensíveis
Artigo 13 – Das medidas adicionais de segurança
no tratamento de dados sensíveis
Artigo 14 – Das hipóteses de término do tratamento
de dados pessoais
Artigo 15 – Do cancelamento e das limitações para
a conservação de dados pessoais após o
tratamento
Artigo 16 – Do titular e seus direitos
Artigo 17 – Dos direitos do titular sobre os dados e
o tratamento a estes conferido
Artigo 18 – Da confirmação de existência ou
acesso a dados
Artigo 19 – Do direito do titular em requisitar a
revisão de decisões tomadas com base no
tratamento automatizado de dados pessoais
Artigo 20 – Do uso de dados pessoais no exercício
regular de um direito
Artigo 21 – Da defesa dos interesses e direitos dos
titulares de dados em caráter individual ou coletivo
Artigo 22 – Da responsabilidade de cedentes e
cessionários sobre os dados nos casos de
comunicação e interconexão
Artigo 23 – Das condições para comunicação e
interconexão entre pessoas de direito privado
Artigo 24 - Das condições para comunicação e
interconexão entre pessoas de direito público e de
direito privado
Artigo 25 – Da necessidade de publicidade quando
da comunicação e interconexão entre órgãos e
entidades de direito público
Artigo 26 – Da possibilidade de requisição aos
órgãos e entidades de direito público de
informações sobre o âmbito, natureza dos dados e
demais detalhes do tratamento realizado
Artigo 27 – Da possibilidade de normatização
complementar sobre comunicação e interconexão
pelo órgão competente
Artigo 28 – Da permissão e limitações da
transferência internacional de dados pessoais
Artigo 29 – Do consentimento especial na
transferência internacional de dados pessoais
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Seção I – Agentes
do tratamento e
ressarcimento de
danos

Seção II –
Responsável e
operador
Seção III –
Encarregado pelo
tratamento de dados
pessoais
Capítulo VI –
Responsabilidade
dos agentes

Seção IV –
Segurança e sigilo
dos dados

Seção V – Boas
práticas

Capítulo VII –
Sanções
administrativas

Artigo 30 – Das condições para a autorização
especial concedida pelo órgão competente para a
transferência internacional de dados pessoais
Artigo 31 – Da responsabilidade de cedentes e
cessionários
nos
casos
de
transferência
internacional de dados
Artigo 32 – Das condições para o tratamento de
dados estrangeiros em território nacional
Artigo 33 - Da possibilidade de normatização
complementar sobre transferência internacional de
dados pessoais
Artigo 34 – Da determinação da condição de
responsável e operador de dados pessoais
Artigo 35 – Do ressarcimento de danos causados a
partir do tratamento de dados pessoais
Artigo 36 – Da responsabilidade por danos
causados nos casos de isenção do consentimento
para tratamento de dados pessoais
Artigo 37 – Das punições cabíveis no âmbito da lei
Artigo 38 – Das responsabilidades análogas em
órgãos e entidades de direito público
Artigo 39 – Da responsabilidade pelo tratamento de
dados realizado pelo operador
Artigo 40 – Da obrigação de manter o registro das
operações de tratamento de dados
Artigo 41 – Da indicação de um encarregado pelo
tratamento de dados pessoais
Artigo 42 – Das medidas de segurança a serem
adotadas pelo operador no tratamento de dados
pessoais
Artigo 43 – Do dever de sigilo em relação aos
dados pessoais tratados ou em tratamento
Artigo 44 – Do dever do responsável em comunicar
incidentes de segurança e risco aos titulares dos
dados
Artigo 45 – Da possibilidade de determinação de
providências pelo órgão competente em casos de
incidentes de segurança
Artigo 46 – Da estrutura dos sistemas de
tratamento de dados baseada nos requisitos de
segurança e princípios gerais da lei
Artigo 47 - Da possibilidade de normatização
complementar sobre critérios e padrões de
segurança
Artigo 48 – Da possibilidade da formulação de
regras de boas práticas pelos responsáveis pelo
tratamento de dados
Artigo 49 – Do estímulo do órgão competente para
a adoção de padrões técnicos para softwares e
aplicações de internet que facilitem a disposição
dos titulares sobre seus dados pessoais, incluindo
o direito ao não rastreamento
Artigo 50 – Das sanções administrativas cabíveis e
aplicáveis pelo órgão competente

	
  

	
  

119

Artigo 51 – Do estabelecimento de regras de
adequação progressiva de bancos de dados
constituídos até a entrada em vigor da lei.
Artigo 52 - Do período de vacância e vigência da
lei.

Capítulo VIII –
Disposições
transitórias e finais

Fonte: Adaptado de Brasil (2015).

Na forma como foi apresentado para consulta e contribuição pública, o
anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais tem como objetivo a aplicação da
norma a qualquer operação de tratamento realizada por meio total ou parcialmente
automatizado, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou
privado, independente do país de sua sede e do país onde esteja localizado o banco
de dados, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional;
ou os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território
nacional, excetuando-se os casos em que o tratamento dos dados foi realizado por
pessoa natural para fins exclusivamente pessoais; ou realizados para fins
exclusivamente jornalísticos (BRASIL, 2015).
Do mesmo que o Marco Civil da Internet, o referido anteprojeto propõe
dezoito definições técnicas a serem consideradas na aplicação da normativa:
Quadro 4: Definições técnicas apresentadas no artigo 5º do Marco Civil da Internet
no Brasil
Palavra ou expressão

Definição
dado relacionado à pessoa natural identificada
ou identificável, inclusive através de números
identificativos,
dados
locacionais
ou
identificadores eletrônicos.
conjunto de ações referentes a coleta, produção,
recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução,
transmissão,
distribuição,
transporte,
processamento,
arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou
controle da informação, modificação, bloqueio ou
fornecimento a terceiros de dados pessoais, por
comunicação,
interconexão,
transferência,
difusão ou extração.
dados pessoais que revelem a origem racial ou
étnica, as convicções religiosas, filosóficas ou
morais, as opiniões políticas, a filiação a
sindicatos ou organizações de caráter religioso,
filosófico ou político, dados referentes à saúde
ou à vida sexual, bem como dados genéticos.
dados relativos a um titular que não possa ser
identificado nem pelo responsável pelo
tratamento, nem por qualquer outra pessoa,
tendo em conta o conjunto de meios suscetíveis
de serem razoavelmente utilizados para
identificar o referido titular.

Dado pessoal

Tratamento

Dados sensíveis

Dados anônimos
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conjunto estruturado de dados pessoais,
localizado em um ou em vários locais, em
suporte eletrônico ou físico.
a pessoa natural a quem se referem os dados
pessoais objeto de tratamento.
manifestação livre, expressa, específica e
informada pela qual o titular concorda com o
tratamento de seus dados pessoais para uma
finalidade determinada.
a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, a quem competem as decisões
referentes ao tratamento de dados pessoais.
a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, que realiza o tratamento de dados
pessoais em nome do responsável.
transferência de dados pessoais a um ou mais
sujeitos determinados, diversos de seu titular,
sob qualquer forma.
transferência de dados pessoais de um banco a
outro, mantido ou não pelo mesmo proprietário,
com finalidade semelhante ou distinta.
transferência de dados pessoais a um ou mais
sujeitos indeterminados, diversos de seu titular,
sob qualquer forma.
transferência de dados pessoais para um país
estrangeiro
ato de modificar o dado pessoal de modo que ele
não
possa
ser
associado,
direta
ou
indiretamente, com um indivíduo identificado ou
identificável.
guarda do dado pessoal ou do banco de dados
com a suspensão temporária de qualquer
operação de tratamento.
eliminação de dados ou conjunto de dados
armazenados em banco de dados, seja qual for
o procedimento empregado.
comunicação,
difusão,
transferência
internacional, interconexão de dados pessoais
ou tratamento compartilhado de bancos de
dados pessoais por
entidades e órgãos
públicos, no cumprimento de suas competências
legais, ou entre entidades e órgãos públicos e
entes privados, com autorização específica, para
uma ou mais modalidades de tratamento,
delegados por esses entes públicos.
pessoa natural, indicada pelo responsável, que
atua como canal de comunicação perante os
titulares e o órgão competente.

Banco de dados
Titular
Consentimento

Responsável
Operador
Comunicação de dados
Interconexão
Difusão
Transferência internacional de dados
Dissociação

Bloqueio
Cancelamento

Uso compartilhado de dados

Encarregado

Fonte: Adaptado de Brasil (2015).

Por análise comparativa das diretivas europeias, verifica-se que o rol de
definições do anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais é significativo e
consistente para abranger diversas hipóteses fáticas, relacionadas ao que o
anteprojeto define como tratamento de dados. Observa-se também que o
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anteprojeto brasileiro recepciona o conceito do consentimento como um dos
elementos de tutela dos dados pessoais.
De acordo com Doneda (2006, p. 375), a “[…] reflexão sobre o papel do
consentimento para o tratamento de dados pessoais é necessária para retirá-lo de
uma posição na qual, escorado na tecnicidade, ele poderia neutralizar a atuação dos
direitos fundamentais”. Assim,

[…] O consentimento para o tratamento dos dados pessoais toca
diretamente elementos da própria personalidade, porém não dispõe destes
elementos. Ele assume mais propriamente as vestes de um ato unilateral,
cujo efeito é o de autorizar um determinado tratamento para os dados
pessoais (DONEDA, 2006, p. 377-378).

Os princípios da finalidade estão diretamente vinculados ao conceito de
tratamento de dados, o qual assegura que estes devem ser tratados com finalidades
legítimas, específicas, explícitas e conhecidas pelo titular, indo ao encontro do
princípio da transparência, que garante

aos titulares informações claras e

adequadas sobre a realização do tratamento. Complementarmente, o princípio da
adequação sugere que o tratamento deve ser compatível com essas finalidades e
com as legítimas expectativas do titular, de acordo com o contexto do tratamento
(BRASIL, 2015).
O princípio da necessidade ressalta que o tratamento deve se limitar ao
mínimo necessário para a realização das finalidades almejadas, abrangendo dados
pertinentes, proporcionais e não excessivos, na mesma proporção em que o
princípio da segurança determina que devem ser utilizadas medidas técnicas e
administrativas

constantemente

atualizadas,

proporcionais

à

natureza

das

informações tratadas e aptas a proteger os dados pessoais de acessos não
autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicação ou difusão. Nesse sentido, é fundamental a aplicação do princípio da
prevenção, que determina a necessidade de serem adotadas medidas capazes de
prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais,
considerando os riscos existentes (BRASIL, 2015).
Destarte, o princípio do livre acesso garante a consulta facilitada e gratuita
pelos titulares sobre as modalidades de tratamento e sobre a integralidade de seus
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dados pessoais. Isto permite a aplicação do princípio da qualidade dos dados, que
assegura a exigência de exatidão, clareza e atualização dos dados, de acordo com a
periodicidade necessária para o cumprimento da finalidade de seu tratamento, e a
observância do princípio da não discriminação, que assegura a neutralidade no
tratamento dos dados, o qual não pode ser realizado para fins discriminatórios,
vinculando-se integralmente à preocupação manifestada no núcleo do anteprojeto,
no que diz respeito aos dados sensíveis (BRASIL, 2015).
Conforme observa-se a seguir, o anteprojeto de lei brasileiro foi
consideravelmente influenciado pelas normas internacionais que tutelam a proteção
dos dados pessoais em sentido amplo. O aprofundamento comparativo dos
conteúdos analisados neste capítulo ocorre na seção 6, à luz da incorporação
conceitual dos direitos de privacidade na internet como fundamento para a
regulamentação da proteção dos dados pessoais no Brasil.
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5 A PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE E DOS DADOS PESSOAIS NA INTERNET
NA LEGISLAÇÃO COMPARADA

Até aqui, esta pesquisa apresentou um retrospecto histórico-conceitual
sobre dos direitos fundamentais, da internet, do ciberespaço, da rede, e da
sociedade. Também elucidou definições fundamentais para o reconhecimento de
direitos fundamentais no contexto da internet, especialmente os voltados à proteção
da privacidade e da inviolabilidade dos dados pessoais nesse ambiente.
A partir do capítulo em curso, pretende-se estabelecer uma análise
normativa relacionada ao tema de pesquisa, por meio de um mapeamento da
legislação comparada, de modo a observar aspectos que possam ser aproveitados
no contexto brasileiro, na regulamentação da proteção de dados pessoais na
internet. A regulação da internet bem como a regulamentação de direitos
fundamentais em seu âmbito são temas relativamente recentes, nos ambientes de
pesquisa jurídica brasileiros, razão que impõe responsabilidade ainda maior à
pesquisa. Assim, de modo cauteloso, este estudo utiliza-se da legislação comparada
como fonte, não correspondendo necessariamente à adoção de modelos normativos
como referência absoluta a esta tese e às proposições conclusivas decorrentes dela.
Ratifica-se que esta tese se utiliza da legislação comparada para mapear os
diferentes meios de regulamentação da proteção dos dados pessoais, incluindo os
dados dos usuários da internet, perpassando pelos modelos anglo-saxão
(delimitando-se à análise dos Estados Unidos e do Reino Unido) e romanogermânico, limitando-se à análise da União Europeia.

5.1 A produção normativa sobre o tema da privacidade e da proteção dos
dados pessoais no sistema jurídico anglo-saxão
Antes de apresentar o mapeamento realizado no contexto do Reino Unido e
dos Estados Unidos, se destaca e esclarece que a opção da pesquisa em
apresentar esses contextos leva em consideração o fato de a matriz normativa
anglo-saxônica ser absolutamente diferente da matriz romano-germânica. Todavia,
dentro do tema investigado, é de alta relevância a apresentação das questões
normativas que permeiam a temática, no contexto dos países que adotam o sistema
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jurídico anglo-saxão. Logo, a razão que conduz à apresentação dessa matriz
normativa, nesta pesquisa, reside no pioneirismo da produção normativa e nos
reflexos e repercussões que tais normas representam em âmbito internacional.

5.1.1 A regulamentação da proteção dos dados e da liberdade de informação no
Reino Unido
Para uma melhor compreensão da evolução histórica da regulamentação da
proteção de dados no Reino Unido, é relevante observar o Relatório do Comitê de
Proteção de Dados do Parlamento Britânico, apresentado em 1978, com a finalidade
de expor um estudo aprofundado sobre a implantação de uma autoridade de
proteção de dados, estabelecendo distinções fundamentais para a constituição de
marcos regulatórios que tutelassem a proteção de ditos direitos, com as
correspondentes peculiaridades.
Para a elaboração do referido relatório, o comitê temático do Parlamento
Britânico conduziu uma série de estudos, examinando a relação entre a privacidade
e a proteção dos dados pessoais, e concluiu que a função do direito de proteção de
dados deveria ser diferente do direito à privacidade. Em vez de estabelecer direitos,
deveria fornecer parâmetros para buscar o equilíbrio entre os interesses dos
indivíduos, dos usuários dos dados e da sociedade em geral (LINDOP, 1978).
O estudo desenvolvido identificou que há conexões imediatas da privacidade
com a manipulação de dados pessoais por sistemas de informação, assim como
invasões domiciliares, poderes para entrar e buscar, bem como a publicidade
embaraçosa causada pela mídia. Contudo, há aspectos da proteção de dados que
não possuem qualquer relação com a garantia de privacidade. Por exemplo, o uso
de informações imprecisas ou incompletas para a tomada de decisões sobre
pessoas é um assunto exclusivamente de proteção de dados, mas, nem sempre,
terá relação com questões envolvendo a privacidade de alguém (LINDOP, 1978).
Com base nisso, o relatório propôs a sobreposição das duas áreas
(privacidade e proteção de dados), constituindo o conceito de ‘privacidade dos
dados’ (originalmente denominado ‘data privacy’) ou ‘privacidade das informações’
(originalmente denominado ‘information privacy”’. Assim, o critério utilizado ao longo
do relatório, para reportar-se ao conceito de ‘privacidade dos dados’, diz respeito à
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reivindicação do indivíduo para controlar a circulação de dados sobre si mesmo
(LINDOP, 1978).
É fundamental atentar para não ‘privatizar’, de modo absoluto, todo e
qualquer dado ou informação, visto que alguns dados podem ser privados em um
contexto e em outro não. Exemplo disso são os dados fornecidos por um indivíduo,
destinados a determinado fim, para o qual não são privados, porém, para que sejam
utilizados para outros objetivos, se constituem privados, especialmente se não
houver o consentimento de acesso dado por quem os forneceu originalmente.
Por tal motivo, o relatório britânico propôs o alcance de um equilíbrio de
interesses, a partir da análise do uso de dados e informações de caráter pessoal,
devido à existência eventual de conflitos de interesse entre o indivíduo e a
sociedade, quanto ao uso de tais informações. Pondera o relatório que um dos
modos de equilibrar os interesses ocorre do mesmo modo que o equilíbrio das
relações envolvendo as liberdades individuais. Nesse sentido, o equilíbrio no campo
da proteção dos dados deve considerar os interesses do indivíduo, os interesses da
sociedade como um todo, incluindo, nesse último grupo, a conduta eficiente da
indústria, do comércio e da administração pública (LINDOP, 1978).
De acordo com a visão exposta no relatório britânico, se de um lado é
fundamental o respeito às crenças religiosas e políticas, bem como às liberdades
que permitem escolher tais crenças, em outro extremo, há os interesses de
manutenção da segurança nacional, da lei e da ordem na sociedade, que acabam
por conferir, em determinadas situações, valores mais representativos à sociedade
sobre as liberdades individuais em si. Entre esses extremos, há um espectro largo
que, na busca pelo equilíbrio no tratamento dos dados pessoais, pressupõe o
estabelecimento de diferentes soluções em diferentes circunstâncias. Isso significa
dizer que a configuração de um sistema normativo de proteção de dados será
diferente em diferentes sociedades, e poderão ser ajustados, dentro da mesma
sociedade, devido a mudanças no clima político ou na estrutura institucional do
Estado (LINDOP, 1978).
Uma importante reflexão proposta pelo relatório do parlamento britânico
contribui, significativamente, para a incorporação conceitual proposta pela presente
pesquisa: deveriam os dados pessoais serem protegidos em todos os sistemas de
informação?
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Logicamente, o relatório não apresenta uma resposta conclusiva. Entretanto,
a conclusão evidenciada no estudo é relevante para a reflexão de tais fenômenos na
contemporaneidade, principalmente ao se considerar a época da emissão do
relatório (ano de 1978). De acordo com o documento do parlamento britânico, o
método pelo qual os dados são coletados, classificados, manipulados e distribuídos
é incidental e, com base nisso, os princípios da proteção dos dados devem se
aplicar independentemente do método utilizado em sua coleta (LINDOP, 1978).
Compreende-se que o questionamento apresentado no relatório bem como
a ponderação identificada na conclusão são reflexos diretos das circunstâncias
temporais em que foi produzido o estudo nele apresentado, o que é evidenciado
com facilidade em outros estudos a ele contemporâneos.
Tapper (1973) assevera que, indubitavelmente, o desenvolvimento de
computadores e sistemas de informação como processadores de dados acentuaria o
problema da preservação da privacidade pessoal. Todavia, há que se considerar,
novamente, a época da publicação, quando se ventilava inclusive o fato de a
tecnologia futura (o que poderia corresponder ao presente, hodiernamente) ter
maiores possibilidades de constituir ferramentas de preservação da privacidade,
com a restrição do acesso a dados privados.
Nos dias de hoje, tecnologias como o TOR - The Onion Router32 possibilitam
o estabelecimento de conexões criptografadas, permitindo o uso de sistemas
informacionais de modo privado e até mesmo anônimo. Isto colide com o paradigma
tecnológico genericamente utilizado pela grande massa de usuários de internet, a
qual acaba por utilizar sistemas de informação e comunicação que admitem, com
facilidade, a coleta de dados e informações privados.
A utilização de aplicações computacionais como o TOR expressam a mais
absoluta utilização da premissa de Lessig (2006) de que ‘o código é a lei’, visto que
a arquitetura do software é que determina a preservação dos dados e da privacidade
do usuário da rede. Ademais, o uso de aplicações cujo ‘código’ determina a ‘lei’ vai
ao encontro das pretensões do movimento ‘Cypherpunk’, o qual estimula o uso da
criptografia para a proteção contra a vigilância em massa e a coleta deliberada dos
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O TOR é um software livre e uma rede aberta que tem como objetivo auxiliar o usuário a se
defender contra a análise de tráfego de dados e comunicações na internet que, de acordo com o
projeto, constitui uma forma de vigilância que ameaça a liberdade, a privacidade, os negócios
confidenciais, os relacionamentos e a segurança do Estado (TOR PROJECT, 2015).
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dados pessoais por empresas ou governos. Além disso, o TOR é o mais popular
exemplo da garantia da privacidade por design (originalmente denominada privacy
by design).
A partir dessa construção conceitual desenvolvida no continente europeu,
diversos foram os instrumentos normativos que passaram a tratar, especificamente,
da inviolabilidade dos dados pessoais como um modo de preservação da
privacidade.
No contexto britânico, a pesquisa identificou três instrumentos normativos:
Data Protection Act (DPA), de 1998; Freedom of Information Act, de 2000; Privacy
and Electronic Communications (EC Directive) Regulations. Apresentam-se, a
seguir, informações sobre as referidas normas, cujas matrizes de conteúdo estão
dispostas nos apêndices desta tese, para, ao final, elucidar os pontos convergentes,
divergentes e contributivos para a construção normas jurídicas de proteção de dados
pessoais, na internet no Brasil, a partir da proposta de incorporação conceitual dos
direitos de privacidade na internet, objetivo geral desta investigação.
O primeiro diploma legal britânico, o DPA, consiste em uma norma emitida
pelo parlamento do Reino Unido e da Irlanda do Norte com o objetivo de processar
os dados dos cidadãos, simbolizando a legislação mais representativa em termos de
proteção dos dados pessoais no Reino Unido. Apesar de não constar de seu texto o
conceito explícito de privacidade, o DPA significou a conexão do direito britânico
com a Diretiva 95/46/CE, que instituiu um sistema normativo de proteção de dados
pessoais entre os países-membros da União Europeia.
Conforme se pode observar na matriz de conteúdo disposta no Apêndice A,
o DPA contemplou elementos importantes para a normatização da proteção de
dados pessoais, como os direitos sobre os dados subjetivos, a necessidade de
notificação pelos controladores de dados e a instituição de uma autoridade
competente, denominada comissário de proteção de dados, para fiscalizar o
cumprimento da lei.
O Freedom of Information Act 2000 é uma norma oriunda do Parlamento do
Reino Unido, que cria um ‘direito de acesso’ às informações detidas pelas
autoridades públicas. Trata-se da aplicação da legislação de liberdade de
informação no Reino Unido em âmbito nacional. A norma conduziu à mudança de
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nome do Comissário de Proteção de Dados (anteriormente constituída para
administrar o Data Protection Act), passando a ser denominado Comissário de
Informação, supervisionando o cumprimento da lei. Essa norma jurídica cumpre, em
território britânico, funções similares à Lei de Acesso à Informação brasileira, visto
que tem por objeto a tutela de dados retidos e tratados pelas autoridades públicas.
Para efeitos da análise comparativa que se desenvolverá no capítulo seguinte,
observa-se, no Apêndice B, a matriz de conteúdos da norma em questão.
A terceira norma instituída pelo Reino Unido, em 2003, o Privacy and
Electronic Communications (EC Directive) Regulations, constitui um regulamento
que trata da privacidade nas comunicações eletrônicas com base na Diretiva
europeia 58/2002/CE. Um dos aspectos-chave desta norma concentra-se na
ilegalidade da prática do denominado marketing direto sem o consentimento do
sujeito.
Esse diploma legal cumpre função complementar ao Data Protection Act
1998, instituindo regras para a confidencialidade das comunicações eletrônicas, para
a restrição no tratamento de determinados dados de tráfego, conferindo especial
atenção ao processo de identificação de chamadas telefônicas realizadas e
recebidas.

Além

disso,

aponta

mecanismos

de

proteção

de

dados

nas

comunicações realizadas por meio de fax e correio eletrônico. Do mesmo modo
como as leis britânicas anteriormente apresentadas, este diploma legal esta sujeito à
fiscalização do comissário de informação do Reino Unido. Para efeitos de análise
comparativa, evidencia-se, no Apêndice C, a matriz de conteúdo da norma em
questão.
A

partir

das

normas

jurídicas

britânicas,

apresentadas

de

forma

pormenorizada por meio das matrizes de conteúdo (Apêndices A, B e C), que fazem
referência à proteção da privacidade e dos dados pessoais, identificam-se pontos de
convergência muito relevantes para a discussão do tema proposto nessa pesquisa
e, especialmente, para a regulamentação da proteção dos dados pessoais na
internet no Brasil, especialmente a partir da incorporação conceitual dos direitos de
privacidade na internet.
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5.1.2 A regulamentação da proteção dos dados e da liberdade de informação nos
Estados Unidos
No contexto estadunidense, a pesquisa identificou oito instrumentos
normativos que tratam da proteção dos dados pessoais. Os quatro primeiros
relacionam-se com a proteção de dados em sentido mais genérico, os três últimos
incluem as comunicações eletrônicas, inclusive a internet, como contexto de
proteção desses dados e informações.
No primeiro instrumento, denominado Health Insurance Portability and
Accountability Act of 1996, está inserida uma regra de privacidade que regula o uso
e a divulgação de informações de saúde protegidas, sobretudo por planos de saúde,
seguradoras e prestadores de serviço (ESTADOS UNIDOS, 1968).
O segundo, denominado Gramm-Leach-Bliley Act ou Financial Services
Modernization Act of 1999, como ficou popularmente conhecido, exige que as
instituições financeiras – empresas que oferecem aos consumidores produtos ou
serviços financeiros, como empréstimos, assessoria financeira ou de investimento,
ou de seguro – expliquem a seus clientes suas práticas de compartilhamento de
informações e de proteção dos dados confidenciais e sensíveis (ESTADOS
UNIDOS, 1999).
A terceira norma é o Fair Credit Reporting Act (FCRA), uma lei federal dos
Estados Unidos que regula a coleta, a divulgação e o uso de informações do
consumidor, incluindo informações de crédito ao consumidor. Juntamente com a
quarta norma, o Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA), forma a base dos
direitos de crédito ao consumidor nos Estados Unidos, originalmente aprovada em
1970 (ESTADOS UNIDOS, 2012).
A quinta norma, denominada FOIA – Freedom of Information Act of 1966,
constitui a Lei de Liberdade de Informação dos Estados Unidos. Assim como a
legislação britânica mencionada anteriormente, a lei estadunidense também permite
a divulgação total ou parcial das informações inéditas e de documentos controlados
pelo governo dos Estados Unidos. Como o próprio preâmbulo normativo define, a lei
regulamenta o acesso a opiniões, informação pública, pedidos, registros e
processos, bem como o funcionamento da autoridade competente. Essa lei define a
agência que registra o objeto de divulgação, descreve os procedimentos de
divulgação obrigatória e concede nove isenções sobre informações de Estado:
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dados classificados como defesa nacional e informações de relações exteriores;
regras e práticas internas de pessoal da agência; informação com divulgação
proibida por outra lei; segredos comerciais e outras informações comerciais
confidenciais; comunicações entre agências ou dentro de agências que estão
protegidas por privilégios legais; informações que possam invadir a privacidade
pessoal de alguém; certas informações compiladas para efeitos de aplicação da lei;
informações relativas à supervisão das instituições financeiras; e informações
geológicas de poços (ESTADOS UNIDOS, 2011).
As normas, a seguir apresentadas, são analisadas a partir de suas matrizes
de conteúdo, integralmente apresentadas nos Apêndices D, E e F desta pesquisa,
de modo a elucidar os pontos convergentes, divergentes e contributivos para o
alcance do objetivo geral desta investigação, qual seja a incorporação, explícita e
expressa, do conceito de direitos de privacidade na internet como um dos pilares
para assegurar maior amplitude na eficácia do direito fundamental à privacidade, em
especial no processo de criação normativa no Brasil, relacionada à proteção dos
dados pessoais na internet.
A sexta norma, intitulada Privacy Act 1974 (Apêndice D), estabelece uma
relação próxima com o FOIA, em que pese tenha finalidade distinta. O Privacy Act
1974 consiste em um código de práticas leais de informação que regulamenta a
coleta, manutenção, utilização e divulgação de informações sobre indivíduos,
mantidas em sistemas de registros por agências federais.
Para efeitos de diferenciação de finalidades entre as duas últimas
mencionadas leis, ressalta-se que o Privacy Act fornece aos indivíduos um meio de
buscar acesso a seus registros e de alterá-los, refere-se, porém, apenas aos
registros sobre cidadãos norte-americanos individuais e sobre estrangeiros
residentes permanentes, legalmente admitidos. O FOIA abrange praticamente todos
os registros de posse e no controle das agências do Poder Executivo Federal
(ESTADOS UNIDOS, 2011).
A

sétima

norma

apresenta-se

sob

a

denominação

de

Electronic

Communications Privacy Act (ECPA) (Apêndice E). Ela atualizou o Federal Wiretap
Act 1968, que abordava a interceptação de conversas usando linhas telefônicas,
mas não se aplicava à intercepção de comunicações via computador e outros meios
de comunicação eletrônicos e digitais. Outras legislações subsequentes, incluindo o
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USA Patriot Act, clarificaram e atualizaram o ECPA, de modo a acompanhar a
evolução das novas tecnologias e os novos métodos de comunicação, incluindo a
flexibilização das restrições sobre o acesso, em alguns casos, à aplicação da lei
para as comunicações armazenadas. Além do USA Patriot Act (em 2001 e a reautorização de 2006), o Communications Assistance for Law Enforcement Act
(CALEA) 1994 e o Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) Amendments Act
2008 também impactaram mudanças e atualizações sobre o ECPA. (ESTADOS
UNIDOS, 1986).
O ECPA vigente protege as comunicações realizadas oralmente, ou por fio,
ou por outros meios eletrônicos, enquanto elas estão sendo feitas, quando estão em
trânsito e quando armazenadas em computadores. Assim, a norma aplica-se às
comunicações realizadas por e-mails, às conversas telefônicas e aos dados
armazenados eletronicamente (ESTADOS UNIDOS, 1986).
A estrutura da referida lei reflete uma série de classificações que indicam
julgamentos dos legisladores sobre quais tipos de informação implicam maior ou
menor interesse sobre a privacidade. Por exemplo, os legisladores viram maior
interesse na privacidade do conteúdo de e-mails armazenados do que em
informações da conta do assinante desses serviços. Da mesma forma, os
legisladores acreditam que os serviços computacionais disponíveis ‘ao público’
exigem regulação mais restrita do que os serviços não públicos (ESTADOS
UNIDOS, 1986).
Com a finalidade de proteger o conjunto de interesses de privacidade
identificado por seus legisladores, após uma sequência de atualizações, a lei
oferece diferentes graus de proteção legal, dependendo da importância percebida
sobre o interesse na privacidade dos envolvidos. Desse modo, algumas informações
podem ser obtidas com fornecedores a partir de uma intimação, outras requerem
uma ordem do tribunal especial, e ainda outras demandam um mandado de busca.
A lei determina alguns tipos de processo legal para requisitar informações com aviso
prévio, em quais circunstâncias e sob quais condições (ESTADOS UNIDOS, 1986).
A oitava norma, USA Patriot Act of 2001 (Apêndice F), assim denominada
em razão do acrônimo Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate
Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act, representa um decreto
assinado pelo então Presidente George W. Bush, com a finalidade de reagir aos
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atentados de 11 de setembro de 2001. No ano 2011, o Presidente Barack Obama
estendeu o período de vigência dessa norma até julho de 2015, incluindo novas
previsões relacionadas ao combate ao terrorismo.
Essencialmente, o USA Patriot Act facilitou o compartilhamento de
informações e a cooperação entre as agências governamentais para que pudessem
‘ligar os pontos’ de informações. De acordo com o Departamento de Justiça dos
Estados Unidos, essa normativa atualizou a legislação, de modo a refletir as novas
tecnologias e as novas ameaças, permitindo, inclusive, que as vítimas de hackers
possam solicitar assistência à aplicação da lei na investigação dos ‘invasores’ em
seus computadores (ESTADOS UNIDOS, 2001).
A partir das matrizes de conteúdo das normas britânicas e estadunidenses,
que fazem referência à proteção da vida privada e dos dados pessoais, embora
fundamentados em aspectos diretamente ligados ao contexto social e às
peculiaridades desses sistemas jurídicos, observam-se pontos de convergência
relevantes para o aprofundamento do tema proposto nessa pesquisa e,
especialmente, para a construção de uma tese propositiva, com a inserção, explícita
e expressa, do conceito de direitos de privacidade na internet como um dos pilares
para assegurar maior amplitude na eficácia do direito fundamental à privacidade, em
especial no processo de criação normativa no Brasil, relacionada à proteção dos
dados pessoais na internet.

5.2 A produção normativa sobre o tema da privacidade e da proteção dos
dados pessoais dentro do sistema jurídico europeu e a autodeterminação
informativa
Do mesmo modo como foram apresentadas as normas de origem anglosaxã, são demonstradas, a seguir, os dispositivos da Constituição Europeia, bem
como as diretivas 95/46/CE e 2002/58/CE, e o Regulamento n.º 54/2001.
Um dos pontos interessantes sobre a experiência europeia concebida
originalmente em países como a Alemanha e a Suécia, que desde a década de 1970
já instituíam regramentos próprios para a proteção dos dados pessoais, consiste na
adoção de uma autoridade administrativa independente de proteção desses dados e
informações (DONEDA, 2006).
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Apesar de a experiência europeia ser referência nesse ponto, há que se
ressaltar o fato de não ser um fenômeno limitado ao território europeu. Além de
Estados Unidos e Reino Unido, conforme evidenciado nas normas apresentadas
anteriormente, autoridades administrativas independentes também são identificadas
dentro de um sistema de proteção de dados na Argentina, na Austrália, no Canadá,
no Japão, em Israel, em Hong Kong, na Nova Zelândia e em Taiwan (DONEDA,
2006).
Ao contrário do que ocorre nos sistemas jurídicos da common law, nos quais
uma autoridade independente de proteção de dados pode ser dispensada, tamanha
a concentração do controle judicial sobre o cumprimento das normas relacionadas
ao tema, na Europa, tais estruturas são fundamentais e indispensáveis, sobretudo
pelo poder concedido em diretivas, regulamentos e cartas europeias (DONEDA,
2006).
Assim, ao tratar da proteção jurídica conferida aos dados pessoais, é
indispensável mencionar o pioneirismo alemão. Em 1970, o Estado de Hesse criou a
primeira Lei de Proteção de Dados Pessoais do mundo, o que impulsionou a
constituição do primeiro projeto de lei nacional, o qual foi submetido, em 1971, com
o propósito de instituir uma Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais
(originalmente denominada Bundesdatenschutzgesetz ou simplesmente BDSG). Em
1º de janeiro de 1979, entrou em vigor, em território alemão, a primeira Lei Federal
de Proteção de Dados Pessoais em um momento histórico no qual o
desenvolvimento tecnológico avançava rapidamente, sobretudo com o uso de
computadores nos mais diversos segmentos da sociedade (BURKERT, 2000).
Em 1983, a partir de um histórico julgamento, no Tribunal Constitucional
Federal, do caso envolvendo a ‘Lei do Censo’ (originalmente denominado
Volkszählungsurteil), em que foi julgada inconstitucional a lei que determinava o
recenseamento geral da população, o qual tinha por objeto a coleta de dados para
confrontá-los com os existentes no registro civil e repassá-los a autoridades
públicas. Houve o reconhecimento do direito fundamental à autodeterminação
informativa sobre os dados de caráter pessoal (originalmente denominado Recht auf
informationelle Selbstbestimmung), estabelecendo um corolário do direito geral de
personalidade e dignidade humana. Este julgamento é considerado um marco para a
proteção jurídica de dados pessoais, visto que significou o direito que os indivíduos
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passaram a ter de decidir quando e em que medida a informação pessoal pode ser
publicada (GUERRA, 2014).
Ressalta-se a fundamental importância do conceito de autodeterminação
informacional, instituído na vanguarda normativa alemã, e que constitui a gênese
normativa da proteção de dados pessoais no continente europeu, que pode ser
evidenciado na Constituição Europeia, nas Diretivas e Regulamentos, conforme se
observará a seguir.
O Tratado que propôs a criação de uma constituição com jurisdição nos
países-membros da União Europeia traz no artigo I-51, capitulado na seção da “Vida
democrática da União”, a primeira previsão deste instituto legal quanto à tutela da
proteção dos dados de caráter pessoal:

Artigo I-51 - Proteção de dados pessoais
1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de carácter pessoal
que lhes digam respeito.
2. A lei ou lei-quadro europeia estabelece as normas relativas à proteção
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais pelas instituições, órgãos e organismos da União, bem como pelos
Estados-Membros no exercício de atividades relativas à aplicação do direito
da União, e à livre circulação desses dados. A observância dessas normas
fica sujeita ao controlo de autoridades independentes (UNIÃO EUROPEIA,
2004).

Além da citada previsão constitucional, a Carta Constitucional europeia
apresenta o artigo II-68, capitulado na seção das “Liberdades”,

Artigo II-68 - Proteção de dados pessoais
1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de carácter pessoal
que lhes digam respeito.
2. Esses dados devem ser objeto de um tratamento leal, para fins
específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro
fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de
aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva
retificação.
3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte de uma
autoridade independente (UNIÃO EUROPEIA, 2004).
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Em que pese ser a redação dos artigos muito semelhante, guardando
especial singularidade ao estabelecer que todos os indivíduos têm direito à proteção
dos dados pessoais que lhes digam respeito, bem como determinar que o
cumprimento das regras está sujeito à fiscalização de uma autoridade competente e
independente, há algumas distinções representativas no parágrafo segundo de cada
um dos artigos.
No artigo I-51, por estar inserido no capítulo à vida democrática da União
Europeia, identifica-se maior preocupação com a proteção dos dados pessoais em
relação a instituições, órgãos e organismos da União Europeia e seus paísesmembros. O artigo II-68, por estar inserido no capítulo das liberdades, expressa
maior cuidado em relação ao ato de consentimento no fornecimento dos dados, bem
como ao livre acesso a tais dados, inclusive com a possibilidade de requisitar a
retificação a qualquer tempo.
Ademais, o que confere especial peculiaridade ao contexto normativo
europeu de proteção de dados pessoais concentra-se na existência de um sistema
de diretivas e regulamentos específicos para tratar do tema entre os Estadosmembros da União Europeia. Curiosamente, uma das declarações anexas ao
Tratado que instituiu a Constituição Europeia, disposta no artigo 10 das
Declarações, atesta que os fundamentos previstos no artigo I-51 quanto às regras
sobre proteção de dados pessoais que possam ter implicações diretas para a
segurança nacional, deverão ser devidamente ponderadas em acordo com a Diretiva
95/46/CE, que prevê derrogações específicas do tema (UNIÃO EUROPEIA, 2004).
A Diretiva 95/46/CE (Apêndice G) é taxativa no considerando nº 62, ao
afirmar que a criação, nos Estados-membros, de autoridades de controle com
funções absolutamente independentes consiste em elemento fundamental para a
proteção das pessoas e o tratamento dos dados pessoais (PARLAMENTO
EUROPEU E CONSELHO, 2014).

A Carta de Direitos Fundamentais da União

Europeia reforça esse entendimento, referindo que as autoridades são essenciais
ao sistema de proteção de dados pessoais, particularmente pela fiscalização com
autonomia e independência (UNIÃO EUROPEIA, 2010).
A Diretiva 95/46/CE institui regras de proteção das pessoas singulares no
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados
no continente europeu. A referida diretiva leva em consideração a necessidade de
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os sistemas de tratamento de dados respeitarem as liberdades e os direitos
fundamentais das pessoas, singularmente consideradas, de modo a assegurar a
proteção à vida privada, bem como contribuir para o progresso econômico e social
dos indivíduos. Outro fundamento apresentado, preambularmente, na mencionada
diretiva, é o fato de que o tratamento de dados pessoais, nas diversas atividades
econômicas e sociais, é cada vez mais frequente entre os países-membros,
sobretudo após o rápido progresso das tecnologias da informação e comunicação,
que facilitou consideravelmente o tratamento e a troca de dados de caráter pessoal.
(PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO, 2014).
Significativa também a intenção expressa no artigo 2º da Diretiva, que
elenca uma gama de definições importantes para a interpretação normativa, sendo
absolutamente interessante por se tratar de um instrumento jurídico que mescla
questões técnicas concernentes à tecnologia da informação e comunicação. Assim,
para efeitos da Diretiva 95/46/CE, os termos elencados são definidos como mostra o
quadro abaixo:
Quadro 5: Definições da Diretiva 95/46/CE
Palavra ou expressão

Definição

Dados pessoais

qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou
identificável (‘pessoa em causa’). É considerado identificável todo
aquele que possa ser identificado, direta ou indiretamente,
nomeadamente por referência a um número de identificação ou a um
ou mais elementos específicos de sua identidade física, fisiológica,
psíquica, econômica, cultural ou social.

Tratamento de dados
pessoais ou
simplesmente tratamento

qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas sobre dados
pessoais, com ou sem meios automatizados, tais como a recolha,
registro, organização, conservação, adaptação ou alteração,
recuperação, consulta, utilização, comunicação por transmissão,
difusão ou qualquer outra forma de colocação à disposição, com
comparação ou interconexão, bem como o bloqueio, apagamento ou
destruição.

Ficheiro de dados
pessoais ou
simplesmente ficheiro
(ou ainda, pasta de
dados pessoais)

qualquer conjunto estruturado de dados pessoais, acessível segundo
critérios determinados, quer seja centralizado, descentralizado ou
repartido de modo funcional ou geográfico.

Responsável pelo
tratamento

a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, o serviço ou
qualquer outro organismo que, individualmente ou em conjunto com
outrem, determine as finalidades e os meios de tratamento dos dados
pessoais. Sempre que as finalidades e os meios de tratamento sejam
determinados por disposições legislativas ou regulamentares nacionais
ou comunitárias, o responsável pelo tratamento ou os critérios
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específicos para sua nomeação podem ser indicados pelo direito
nacional ou comunitário.

Subcontratante

a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, o serviço ou
qualquer outro organismo que trata os dados pessoais por conta do
responsável pelo tratamento.

Terceiro

a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, o serviço ou
qualquer outro organismo que não a pessoa em causa, o responsável
pelo tratamento, o subcontratante e as pessoas que, sob a autoridade
direta do responsável pelo tratamento ou do subcontratante, estão
habilitadas a tratar dos dados.

Destinatário

a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, o serviço ou
qualquer outro organismo que receba comunicações de dados,
independentemente de se tratar ou não de um terceiro. Todavia, as
autoridades suscetíveis de receberem comunicações de dados, no
âmbito de uma missão de inquérito específica, não são consideradas
destinatários.

Consentimento da
pessoa em causa

qualquer manifestação de vontade, livre, específica e informada, pela
qual a pessoa em causa aceita que dados pessoais que lhe dizem
respeito sejam objeto de tratamento.

Fonte: Adaptado de Parlamento Europeu e Conselho (2014).

A Diretiva considerou, ainda, as diferenças existentes entre os Estadosmembros, sobretudo em relação ao nível de proteção de direitos e liberdades das
pessoas, especialmente do direito à privacidade e ao tratamento de dados pessoais,
que poderiam impedir a transmissão dos dados entre diferentes Estados-membros,
constituindo eventual óbice a atividades econômicas e geração de disparidades em
âmbito comunitário. A Diretiva buscou, de forma propositiva, a adoção de diretrizes
uniformes entre os países-membros, de modo a evitar a ocorrência de disparidades
no fluxo de dados e em sua proteção (PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO,
2014).
Ressalta-se que a normativa europeia delimitou que os princípios de
proteção devem ser aplicados a qualquer informação relativa a uma pessoa
identificada ou identificável, considerando o conjunto dos meios utilizados, seja pelo
responsável pelo tratamento, seja por qualquer outra pessoa, para identificar o
referido indivíduo. Tais princípios não se aplicam a dados tornados anônimos, o que
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corrobora a tendência normativa de proibição do anonimato, como ocorre na
Constituição Federal brasileira, artigo 5º, inciso IV33.
Outro aspecto identificado na Diretiva 95/46/CE (PARLAMENTO EUROPEU
E CONSELHO, 2014) e que vai ao encontro do Relatório do Comitê Britânico de
Proteção de Dados, citado anteriormente nesta pesquisa, diz respeito à aplicação
das regras tanto sobre o tratamento automatizado de dados como quanto ao
tratamento manual, já que que o âmbito desta proteção não deve, na prática,
depender das técnicas utilizadas, sob pena conferir licitude a violações de direito
pela existência de lacunas.
Outro aspecto convergente às teorias de Warren e Brandeis (1890), Warner
e Stone (1970) e Westin (1967) diz respeito à imprescindibilidade de qualquer
tratamento ser realizado de forma lícita e leal com a pessoa da qual se originam os
dados, os quais devem, necessariamente, incidir sobre dados adequados,
pertinentes e não excessivos em relação às finalidades outorgadas pelo sujeito em
questão. É indispensável que tais finalidades sejam explícitas, legítimas e
determinadas quando da coleta dos dados, considerando-se incompatíveis as
finalidades definidas posteriormente ou em termos diversos aos apresentados na
coleta inicial desses dados e informações (PARLAMENTO EUROPEU E
CONSELHO, 2014).
Os dados que, por sua natureza, representarem qualquer risco às liberdades
fundamentais ou ao direito à privacidade devem ser tratados apenas com o
consentimento expresso do indivíduo a quem se referem ; assegurando, com isso, o
exercício das liberdades fundamentais. (PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO,
2014).
Essencial também é a previsão do direito fundamental ao acesso a dados e
informações que, em última análise, constituem o reconhecimento positivado do
habeas data. Este, na Diretiva europeia, é determinado como um modo de beneficiar
o direito de acesso aos dados que dizem respeito ao indivíduo, ainda que estejam

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
33

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; [...] (BRASIL, 1988)
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em fase de tratamento, a fim de assegurar sua fidedignidade e a licitude do
tratamento.
Diante

do

reconhecimento

da

Diretiva

de

existência,

evolução

e

desenvolvimento da sociedade da informação no continente europeu, a normativa
considera o contexto da transmissão de dados em mensagens que se utilizem de
um serviço de telecomunicações ou de correio eletrônico. É conferida à pessoa de
quem emana a mensagem e não a quem propõe o serviço de transmissão a
responsabilidade pelo tratamento dos dados pessoais, contidos na mensagem.
O destaque conferido por esta pesquisa às normativas europeias
relacionadas à proteção do direito à privacidade e à inviolabilidade dos dados
pessoais se justifica na proximidade matricial entre os sistemas jurídicos europeu e
brasileiro. O modelo de regulação por diretivas, acompanhado dos relatórios,
comunicados e regulamentos emitidos pelo Parlamento Europeu e Conselho,
representa avanço significativo e exemplar para a constituição de normas jurídicas
voltadas à proteção de dados, sobretudo à luz dos direitos de privacidade na
internet, conforme analisado no último capítulo desta investigação.
Confirmando a vanguarda de iniciativas de regulação e criação de diretrizes
vinculadas ao tema da privacidade e dos dados pessoais, após a edição da Diretiva
95/46/CE, no ano 2001, foi editado o Regulamento 45/2001 (Apêndice H), com o
objetivo de assegurar a proteção das liberdades e dos direitos fundamentais das
pessoas singulares, sobretudo em relação à privacidade dos indivíduos no
tratamento de dados pessoais, sem limitar ou proibir a livre circulação de dados
pessoais, conforme estabelecido pela Diretiva 95/46/CE. O principal avanço
oportunizado pelo referido regulamento foi a criação de uma autoridade
independente de controle, denominada AEPD - Autoridade Europeia para a Proteção
de Dados (ou originalmente EDPS – European Data Protection Supervisor), com o
fim de controlar a aplicação do regulamento e das diretivas em todas as operações
de tratamento de dados, realizadas por instituições e órgãos, no âmbito da União
Europeia (PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO, 2001).
A terceira norma da União Europeia a tratar do tema, em caráter
complementar às anteriores – a Diretiva 2002/58/CE (Apêndice I) – foi editada, no
ano 2002. Seu objeto concentra-se na harmonização das relações entre os paísesmembros e na garantia da proteção do direito à privacidade e ao tratamento
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adequado

de

dados

pessoais,

no

âmbito

das

comunicações

eletrônicas,

assegurando a livre circulação desses dados e de equipamentos e serviços de
comunicações eletrônicas na circunscrição europeia (PARLAMENTO EUROPEU E
CONSELHO, 2002).
Associadas às normas elencadas também estão decisões de setores
técnicos e normativos da União Europeia. A Decisão 2012/C 308/07, proferida no
âmbito da Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a
Política de Segurança, constitui a figura do Responsável pela Proteção dos Dados
(RPD), que tem como função garantir que os responsáveis pelo tratamento, os
coordenadores da proteção de dados e as pessoas em causa sejam informados de
seus direitos e deveres nos termos do Regulamento 45/2001. O RPD responde aos
pedidos da Autoridade Europeia de Proteção de Dados (AEPD), cooperando com
ela de modo a assegurar a aplicação das disposições regulamentares e normativas,
inclusive notificando a AEPD das operações de tratamento suscetíveis de apresentar
riscos específicos, referidas no Regulamento (UNIÃO EUROPEIA, 2012).
A Decisão 2013/504/UE, proferida no âmbito da Autoridade Europeia de
Proteção de Dados, institui um regulamento interno para o exercício de suas
funções, no cumprimento do Regulamento 45/2001. Tal decisão tem como essência
a definição de regras administrativas e de gestão da AEPD e do modo como
operacionaliza cotidianamente o cumprimento das diretivas e do regulamento
relacionados ao tema da proteção de dados pessoais (UNIÃO EUROPEIA, 2013).
Essa decisão expressa o compromisso da AEPD no acompanhamento da
tecnologia, procurando identificar tendências emergentes com potencial impacto na
proteção

de

dados,

estabelecendo

contatos

com

partes

interessadas,

acompanhando questões vinculadas ao tema da proteção de dados em projetos
importantes, desde o desenvolvimento de tecnologias de proteção à privacidade
(privacy by design) bem como da privacidade por padrão (privacy by default),
apontando, inclusive, adaptações às metodologias de supervisão à evolução
tecnológica (UNIÃO EUROPEIA, 2013).
Outra demonstração de maturidade do sistema implementado na União
Europeia é identificada nos Relatórios e Comunicações de acompanhamento da
implantação e eficiência das normativas. O primeiro relatório sobre a implementação
da Diretiva 95/46/CE, emitido em 15 de maio de 2003, apresentou os resultados das
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consultas conduzidas pela Comissão sobre a avaliação da referida diretiva junto a
governos, instituições, associações de empresas e de consumidores e cidadãos.
A partir desse relatório, a Comissão identificou que poucos participantes
requisitaram a imediata revisão da diretiva, visto que, apesar das lacunas e dos
atrasos observados pela Comissão, a normativa cumpriu seu objetivo principal de
suprimir qualquer óbice à livre circulação de dados pessoais entre os paísesmembros. Ademais, o relatório expressa que o objetivo de assegurar, com rigor, a
proteção no âmbito da União Europeia foi atingido, sobretudo por ter estabelecido
um dos níveis mais elevados de proteção de dados em escala global (COMISSÃO
DO PARLAMENTO EUROPEU, 2003).
O relatório também atingiu o objetivo de auditar e indicar falhas ou
ineficiências no cumprimento da norma europeia destinada à proteção de dados
pessoais. Ele evidenciou que alguns dos objetivos relacionados à política do
mercado interno não foram plenamente exitosos e que a legislação em matéria de
proteção de dados apresentava consideráveis divergências entre os paísesmembros, inviabilizando a definição, por organizações multinacionais, de políticas
transnacionais para o tratamento e a transferência de dados (COMISSÃO DO
PARLAMENTO EUROPEU, 2003).
Destaca-se, ainda, a identificação de três dificuldades no cumprimento da
Diretiva 95/46/CE: os recursos de controle do cumprimento normativo eram
insuficientes; havia grandes disparidades no cumprimento das regras por parte dos
responsáveis pelo tratamento dos dados; aparentemente, era baixo o nível de
conhecimento dos direitos de proteção dos dados entre os titulares dos dados
(COMISSÃO DO PARLAMENTO EUROPEU, 2003).
De modo propositivo, através da identificação de pontos positivos e
negativos no cumprimento da normativa, e com o objetivo de aprimorar o
cumprimento e a execução da previsão diretiva, a Comissão elencou uma série de
ações, compreendendo: a otimização do diálogo com os Estados-membros e as
autoridades responsáveis pela proteção de dados sobre as alterações necessárias,
nas respectivas legislações nacionais, para torná-las absolutamente sincrônicas à
diretiva da União Europeia; o estímulo à maior participação dos países candidatos
na obtenção de melhor e maior uniformidade na implementação da diretiva; a
melhoria dos mecanismos de notificação dos atos jurídicos de descumprimento da
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norma; a simplificação dos requisitos para as transferências internacionais de dados;
a promoção de tecnologias que protejam a privacidade de modo mais rigoroso; a
promoção de iniciativas de autorregulação e de fortalecimento dos códigos de
conduta no âmbito da União Europeia (COMISSÃO DO PARLAMENTO EUROPEU,
2003).
O segundo relatório, desenvolvido dentro de um programa de trabalho para
a melhor aplicação da Diretiva 95/46/CE, foi emitido em 07 de março de 2007, com o
fim de acompanhar o cumprimento da norma e a implantação das melhorias
propostas no primeiro relatório. No comunicado emitido, a Comissão indicou que a
aplicação da diretiva recebera melhoras representativas e que todos os Estadosmembros já haviam realizado os ajustes para a implantação plena da norma
(COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2007).
Assim como o primeiro relatório, este indicou ser dispensável qualquer
alteração na Diretiva 95/46/CE, acrescentando que a Comissão acompanharia
permanentemente

os

Estados-membros

e,

se

necessário,

configuraria

o

cometimento de infrações; elaboraria uma comunicação sobre a interpretação de
certas disposições da diretiva, de modo a facilitar a interpretação normativa;
prosseguiria na aplicação permanente do programa de trabalho; apresentaria, no
caso de uma evolução tecnológica importante, em um domínio específico, legislação
setorial no âmbito da União Europeia; prosseguiria sua cooperação com os parceiros
externos, em especial com os Estados Unidos (COMISSÃO DAS COMUNIDADES
EUROPEIAS, 2007).
Além disso, no ano de 2011, através de uma requisição conjunta da Direção
Geral de Justiça, Sociedade da Informação, Mídia e Centro Comum de Pesquisas da
União Europeia, foi exposto o considerado como maior estudo já realizado sobre
comportamentos e atitudes dos cidadãos europeus em matéria de gestão de
identidade, proteção de dados e privacidade. A pesquisa intitulada “Atitudes sobre
Proteção de Dados e de Identidade Eletrônica na União Europeia” apresentou
diversas conclusões relevantes para repensar o tema da proteção dos dados
pessoais e da garantia do direito fundamental à privacidade, especialmente devido à
rápida evolução das tecnologias da informação e comunicação e à maior interação
entre pessoas, empresas, organizações e governos na internet.
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De acordo com a pesquisa, 74% dos europeus consideram a divulgação de
informações pessoais como uma parte da evolução da vida moderna. Para a maior
parte dos entrevistados, são consideradas pessoais as informações financeiras
(75%), as informações médicas (74%), e os números de identidade nacional, de
passaportes ou de cartões (73%) (DIREÇÃO-GERAL DE JUSTIÇA, SOCIEDADE
DA INFORMAÇÃO, 2011).
O estudo revelou que, ao utilizarem sites e redes de compartilhamento
social, 79% dos entrevistados estão propensos a revelar seu nome; 51%, suas fotos;
47%, sua nacionalidade. Em relação aos usuários de plataformas de comércio
eletrônico, 90% dos entrevistados revelam seu nome; 89%, seu endereço
residencial; 46%, o número do telefone celular. De acordo com os entrevistados, a
principal razão para o fornecimento desses dados é possibilitar o acesso a serviços
online (DIREÇÃO-GERAL DE JUSTIÇA, SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, 2011).
Nesse sentido, 43% dos usuários de internet afirmaram ter sido convidados
a fornecer mais informações pessoais do que o necessário, quando se propuseram
a obter o acesso ou usar um serviço online. A pesquisa evidenciou que 54% dos
entrevistados estão preocupados com a gravação de seu comportamento a partir do
histórico de consumo de seus cartões de crédito; 49%, a partir dos dados de
telefones celulares; 40% a partir de dados de internet móvel (DIREÇÃO-GERAL DE
JUSTIÇA, SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, 2011).
O estudo identificou que 58% dos entrevistados costumam ler as
declarações de privacidade e que, após essa leitura, 70% adaptam seu
comportamento na internet. A investigação mostrou que 54% dos usuários são
informados sobre as condições de coleta de dados e outras utilizações de seus
dados, quando acessam um site de rede social ou realizam o registro de um serviço
online (DIREÇÃO-GERAL DE JUSTIÇA, SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, 2011).
Há dados alarmantes concernentes ao conhecimento dos usuários sobre os
direitos de proteção dos dados pessoais e a existência de um sistema normativo de
proteção no âmbito da União Europeia. De acordo com o estudo, apenas um terço
dos europeus têm conhecimento da existência de uma autoridade pública nacional,
responsável por proteger seus direitos em relação aos dados pessoais. Mais de
quatro em cada dez entrevistados preferem o nível europeu de administração para
impor regulação (44%) e um número um pouco menor preferiria o nível nacional

	
  

	
  

144

(40%). Em consequência, 62% dos europeus participantes da pesquisa revelaram
que, na dúvida sobre a segurança das informações, fornecem a informação mínima
necessária, quando lhes são requisitados dados pessoais (DIREÇÃO-GERAL DE
JUSTIÇA, SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, 2011).
Outrossim, restou evidenciado pelo estudo que, para proteger a identidade
na internet, as estratégias mais comuns utilizadas pelos europeus são de ordem
técnica ou processual. Foi verificado que 42% utilizam ferramentas e estratégias
para limitar e-mails indesejados – como o spam; 40% verificam se a transação está
protegida ou o site apresenta algum logotipo ou certificado de segurança; 39%
utilizam software antiespionagem. Há preocupação de 70% dos europeus que seus
dados pessoais, coletados por empresas, possam ser utilizados para finalidades
diversas daquelas para as quais foram solicitados (DIREÇÃO-GERAL DE JUSTIÇA,
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, 2011).
Sobre a possibilidade de apagar informações pessoais coletadas por um
site, no exercício de um ‘direito ao esquecimento’ (termo originalmente empregado
como ‘right to be forgotten’, cuja distinção em relação ao já mencionado ‘right to be
let alone’ é tratada, em seção específica, nesta tese doutoral), 75% dos europeus
apagariam algum dado sempre que fosse possível fazê-lo (DIREÇÃO-GERAL DE
JUSTIÇA, SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, 2011).
Outro grupo de dados obtidos pelo estudo realizado pela Direção Geral de
Justiça, Sociedade da Informação e Mídia diz respeito à percepção dos europeus
quanto às diretrizes regulatórias da proteção dos dados pessoais e da privacidade.
Mostra o estudo que a maioria dos usuários de internet da União Europeia se
sentem responsáveis pelo manuseio seguro de seus dados pessoais e, em razão
disso, são favoráveis à igualdade de direitos de proteção em toda a União Europeia
(90%) (DIREÇÃO-GERAL DE JUSTIÇA, SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, 2011).
Quando questionados sobre o tipo de regulamentação ideal para impedir
que as empresas utilizem os dados pessoais sem prévio conhecimento e
consentimento, a maioria dos entrevistados pensa que essas empresas deveriam
ser multadas (51%), proibidas de utilizar esses dados no futuro (40%), ou
compelidas a compensar as vítimas da violação de direitos (39%). Em complemento
a isso, a maioria da população entrevistada acredita que os dados pessoais estariam
mais protegidos, em grandes empresas, se elas fossem obrigadas a ter um
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responsável pela proteção de dados (88%) (DIREÇÃO-GERAL DE JUSTIÇA,
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, 2011).
A opinião dos europeus se divide em relação às circunstâncias em que a
polícia deveria ter acesso a dados pessoais. Em contrapartida, quase todos
concordaram que os menores devem ser protegidos contra a divulgação de dados
pessoais (95%), bem como advertidos sobre a divulgação de informações pessoais
(96%); a grande maioria é a favor da proteção especial dos bancos de dados
genéticos (88%) (DIREÇÃO-GERAL DE JUSTIÇA, SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO,
2011).
Indubitavelmente, a expansão da internet como ambiente de interação entre
pessoas, organizações e governos, bem como as diversas possibilidades de
intercâmbio de dados e informações acabam por transformar o contexto sobre o qual
incidem as normativas europeias de proteção de dados e garantia do direito à
privacidade. Nesse sentido, a partir da composição de temas e conteúdos tratados
dentro das normas comunitárias europeias é possível identificar convergências e
divergências relevantes para a regulamentação da proteção de dados pessoais no
Brasil, sobretudo no contexto da Internet. Assim, a pesquisa passará a tratar de
modo específico o reconhecimento conceitual dos direitos de privacidade na internet
como pilares essenciais à tutela da privacidade e dos dados pessoais no Brasil.
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No capítulo que se inicia, apresenta-se o resultado final da pesquisa, qual
seja uma proposta de incorporação conceitual para a construção normativa brasileira
em relação ao tema da garantia do direito fundamental à privacidade, em especial
na proteção dos dados pessoais na internet.
Cabe ratificar que esta tese não tem a pretensão de solucionar a
integralidade de gaps existentes na construção normativa brasileira em relação ao
tema, inclusive pela compreensão do pesquisador de que o Direito, enquanto
ciência, não dispõe de mecanismos de controle e regulação suficientes à
neutralização da problemática jurídica identificada diuturnamente na internet. Nesse
sentido, é o Direito um dos elementos que, juntamente com o desenvolvimento
tecnológico, poderá contribuir com o fortalecimento do direito fundamental à
privacidade.
Outro destaque relevante desta etapa da pesquisa reside na proposição
conceitual para a construção normativa no Brasil. Esclarece-se que, ainda que a
pesquisa tenha desenvolvido um estudo na legislação comparada, a partir de um
mapeamento desenvolvido e justificado anteriormente, e mesmo que a internet
represente a transcendência das fronteiras geográficas e, por conta disso, estejam
as situações envolvendo a internet em um âmbito transnacional, o objetivo geral
desta investigação concentra-se na incorporação do conceito de direitos de
privacidade na internet na produção normativa com o viés de regulamentação da
proteção da privacidade e da inviolabilidade dos dados pessoais na internet, dentro
do território brasileiro.
Ademais, superado o debate sobre a necessidade de regulamentação do
uso da internet no Brasil, com a vigência do Marco Civil da Internet, o objetivo geral
desta pesquisa decorre diretamente da necessária reflexão sobre o modo como
essa regulamentação será aplicada, e como serão regulamentados os dispositivos
específicos relacionados à privacidade e à proteção de dados pessoais.
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Se, por um lado, o Marco Civil da Internet representa um avanço na
construção normativa relacionada às demandas da sociedade da informação,
recepcionando terminologias adequadas ao contexto da internet, por outro lado,
trouxe a necessidade de regulamentação de dispositivos específicos, como é o caso
da seção que trata da proteção da privacidade e dos dados pessoais na rede. Além
disso, cabe salientar que, no Brasil, também evolui o debate sobre a criação de uma
lei de proteção de dados pessoais, com a finalidade de tutelar o uso de dados
pessoais em sentido amplo, abrangendo inclusive os dados obtidos, armazenados e
tratados a partir de aplicações de internet. Assim, os resultados desta pesquisa
conectam-se diretamente com a iminente e necessária regulamentação do Marco
Civil da Internet, conforme previsto nos artigos 10, parágrafo quarto 34 , e 11,
parágrafo quarto35 bem como contribuirá com a discussão do tema da proteção dos
dados pessoais no âmbito da construção normativa de uma lei geral brasileira.
Diante disso, esta seção apresenta dados recentes sobre o contexto do uso
da internet no Brasil, de modo a elucidar as vulnerabilidades de direitos nesse
espaço, demonstrando, com isso, a necessidade latente do estabelecimento de
marcos regulatórios específicos, apresentando o conceito de ‘direitos de privacidade
na internet’, e analisando as perspectivas do tema da proteção da privacidade e dos
dados pessoais no Brasil, especialmente a partir da revisão normativa e conceitual
realizada nos capítulos anteriores, evidenciando-se a proposta de incorporação
conceitual para uma construção normativa relacionada ao tema, de modo a
responder o problema de pesquisa e cumprir o objetivo geral.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
34

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de
internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações
privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das
partes direta ou indiretamente envolvidas. […]
º
§ 4 As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável
pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado
seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais. (BRASIL, 2014)
35
Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de
dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que
pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a
legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das
comunicações privadas e dos registros.
º
[…] § 4 Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo.
(BRASIL, 2014)
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6.1 O uso da internet no Brasil e a vulnerabilidade de direitos como
fundamentos para a incorporação conceitual dos ‘direitos de privacidade na
internet’
Ainda que já elucidado na pesquisa, destaca-se novamente um dos
elementos que fundamentaram a propositura do projeto de lei que tinha como
objetivo instituir o Marco Civil da Internet. A Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios, realizada no ano 2009 pelo IBGE, sinalizou a existência de 68 milhões
de usuários de internet no Brasil, com taxa de crescimento de, aproximadamente,
um milhão a cada três meses (BRASIL, 2011a).
Os dados apresentados poderiam ser interpretados como um sinal positivo
de oportunidades, mas também observados como possibilidades de riscos e
vulnerabilidades advindas da ausência de reconhecimento expresso dos direitos
fundamentais, no contexto da internet. Ademais, a própria exposição de motivos do
referido projeto de lei indicava que a ausência de normatização específica conferia
ao Brasil o convívio com o risco da aprovação desarticulada de propostas
normativas especializadas, que gerariam divergências e prejudicariam o tratamento
harmônico da matéria. Igualmente poderia representar prejuízos judiciais sensíveis,
até que a jurisprudência se adequasse às realidades da sociedade da informação,
bem como desencontros ou mesmo omissões nas políticas públicas e,
especialmente, o risco de violação progressiva de direitos dos usuários de internet
por práticas e contratos livremente firmados com os provedores de serviços de
internet, em sentido amplo (BRASIL, 2011a).
Nesse contexto, torna-se relevante considerar o crescimento do uso da
internet nos ambientes domiciliares brasileiros. O CETIC.br (Centro Regional de
Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), mantido dentro da
estrutura do CGI.br, desenvolve, desde 2005, a pesquisa intitulada “TIC Domicílios”,
com a finalidade de “[…] medir a posse, o uso e os hábitos de uso de computador,
internet e dispositivos móveis da população brasileira a partir de 10 anos de idade
[…]” (BARBOSA, 2014, p. 162).
A recente pesquisa realizada pelo CETIC.br, referente ao ano 2013 e
apresentada em 2014, mostra resultados que se dividem em quatro categorias: o
acesso domiciliar à tecnologia, abordando a presença de equipamentos de
tecnologia da informação e comunicação e de conexão à internet nos domicílios
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brasileiros; o uso da internet; as atividades realizadas na internet; e os indicadores
de uso e posse de telefone celular, incluindo o uso da internet por meio desse
equipamento (BARBOSA, 2014).
Nesta edição, a pesquisa expõe o crescimento da presença de
computadores nos domicílios brasileiros, evidenciando que 49% dos domicílios
possuíam computador e 43% tinham acesso à internet. Todavia, observa-se uma
disparidade entre classes sociais, no que diz respeito ao acesso domiciliar à internet.
De acordo com o estudo, 98% da população da classe A têm acesso à rede; na
classe B, a proporção cai para 80%; na classe C, para 39%; nas classes D e E, para
8%. De modo positivo, a pesquisa demonstra aumento na proporção de usuários de
internet, sendo a primeira vez que ela ultrapassa a metade da população. Foi
também observado o crescimento do número de usuários de internet pelo telefone
celular, que atingiu, em 2013, a proporção de 31% da população (BARBOSA, 2014).
Ao encontro desses dados, o recente relatório dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio36 demonstrou que, mesmo em espaços onde o acesso
a recursos materiais e tecnológico é restrito, como é o caso do continente africano, o
número de usuários de internet quase dobrou nos últimos quatro anos. Além disso, o
relatório aponta que aproximadamente 30% dos jovens do mundo são nativos
digitais, ou seja, são indivíduos que cresceram imersos na tecnologia digital, e que
mantem atividades online pelo menos há cinco anos (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 2014).
O desenvolvimento, a partir da propriedade industrial, pode ser considerado
um direito fundamental, sobretudo pelo fomento à proteção da inovação tecnológica
e pela relevância que a tecnologia assume no mundo, auxiliando, inclusive, no
combate à desigualdade social e às diferenças (FLORES, 2009), que constitui o
escopo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, especialmente vinculados ao
tema desta tese com a meta 8-F.
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Na Declaração do Milênio, há 14 anos, uma visão ousada foi moldada para definir metas
específicas para melhorar a vida das pessoas e para salvar as vidas das pessoas afetadas pela
doença e pela fome. Foram identificados progressos significativos em todas as frentes e, em alguns
casos os objetivos foram alcançados bem antes do prazo de 2015. O oitavo objetivo, qual seja o de
fomentar uma aliança mundial para o desenvolvimento, contempla a meta 8-F, que corresponde à
cooperação com o setor privado, para tornar acessíveis os benefícios das novas tecnologias, em
particular os das tecnologias da informação e comunicação (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS, 2014).
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Evidentemente, o aumento considerável da presença de computadores e do
acesso à internet nos domicílios possibilita o potencial aumento do número de
indivíduos sujeitos a transgressões de direitos na internet, especialmente do direito
fundamental à privacidade através da violação dos dados pessoais. Além dos riscos
relacionados à mineração de dados por empresas privadas, especializadas na coleta
de dados privados para fins comerciais, os usuários de serviços de internet e
telefonia móvel estiveram (e possivelmente estejam e ainda estarão no futuro)
sujeitos a práticas de vigilância em massa pelo governo dos EUA, pelos programas
da NSA (GREENWALD; KAZ; CASADO, 2013).
De modo complementar às reações institucionais globais já referidas nessa
tese, a partir da Resolução n.º 69/166, de 18 de dezembro de 2014, emitida pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, em especial após propostas apresentadas
pelo Brasil em conjunto com a Alemanha, foi aprovada, no mês de março do ano
2015, a constituição de uma relatoria especial do Conselho de Direitos Humanos
para acompanhamento das questões relacionadas às violações ao direito humano à
privacidade em âmbito global (ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS,
2014).
Salienta a mencionada Resolução da Assembleia Geral da ONU o
reconhecimento da discussão e análise dos assuntos vinculados à promoção e
proteção do direito à privacidade e a outros direitos humanos na era digital, à luz do
direito internacional dos direitos humanos, além de avaliar o impacto dos atos de
vigilância em massa. A Resolução registra que a internet é uma tecnologia de
natureza global e aberta, a qual, associada ao ritmo acelerado de desenvolvimento
de tecnologias da informação e comunicação, amplia consideravelmente a
capacidade de governos, organizações empresariais e indivíduos realizarem
vigilância, interceptação e coleta de dados, tendo como consequência direta a
ocorrência de abusos de direitos humanos, em especial do direito à privacidade,
protegido pelo artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos37 e pelo
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Artigo 12.º - Ninguém deverá ser submetido a interferências arbitrárias na sua vida privada, família,
domicílio ou correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou
ataques todas as pessoas têm o direito à proteção da lei (ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES
UNIDAS, 1948b).
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artigo 17 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos38 (CONSELHO DE
DIREITOS HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015).
A Resolução pondera que, diante da ampla possibilidade da utilização de
metadados como forma de revelar informações pessoais, tais como comportamento
individual, relações sociais, preferências privadas e identidade do usuário de
internet, tratar da proteção da privacidade como direito humano é imprescindível.
Outro ponto de relevância da Resolução diz respeito à preocupação da comunidade
internacional com o impacto negativo gerado pelas denúncias públicas dos atos de
vigilância e/ou interceptação de comunicações, inclusive extraterritoriais, bem como
da coleta de dados pessoais em grande escala, o que reforça a constatação do
desrespeito ao direito humano à proteção da privacidade e à garantia da
inviolabilidade dos dados pessoais (CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS DAS
NAÇÕES UNIDAS, 2015).
Considerando tais elementos, a criação proposta pela Resolução das
Nações Unidas pretende cumprir alguns objetivos distintos, dos quais se destacam:

- Coletar informações relevante sobre estruturas nacionais e internacionais,
práticas
e
experiências
nacionais,
para
estudar
tendências,
desdobramentos e desafios em relação ao direito à privacidade e fazer
recomendações para assegurar sua promoção e proteção, incluindo em
conexão com os desafios decorrentes das novas tecnologias;
- Identificar possíveis obstáculos à promoção e proteção do direito à
privacidade, identificar, intercambiar e promover princípios e boas práticas
nos níveis nacional, regional e internacional, e submeter propostas e
recomendações ao Conselho de Direitos Humanos nesse sentido, inclusive
com relação a desafios específicos que surjam na era digital;
- Promover conscientização quanto à importância de promover e proteger o
direito à privacidade, inclusive com relação a desafios específicos que
surjam na era digital, assim como quanto à importância de prover, a
indivíduos cujo direito à privacidade tenha sido violado, acesso a
reparações efetivas, consistentes com as obrigações internacionais de
direitos humanos;
- Relatar alegadas violações, onde quer que ocorram, do direito à
privacidade, conforme estabelecido no artigo 12 da Declaração Universal de
Direitos Humanos e artigo 17 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos, inclusive em conexão com os desafios que surjam a partir de
novas tecnologias, e chamar a atenção do Conselho e do Alto Comissário
das Nações Unidas para os Direitos Humanos para situações de particular
preocupação; (CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS DAS NAÇÕES
UNIDAS, 2015)
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Artigo 17 - 1. Ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada,
em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais às suas honra
e reputação. 2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas.
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Não há dúvidas de que a problemática envolvendo a tutela jurídica do direito
fundamental à privacidade, de modo a assegurar a inviolabilidade dos dados
pessoais na internet, transcende as fronteiras geográficas. Nesse particular, Varella
(2013, p. 41-42) explana que

A internet, de forma específica, e a revolução tecnológica, de forma ampla,
possibilitam um acoplamento entre espaços e tempos diferentes no campo
do direito e da política. Cada Estado ou comunidade tem tempos próprios
neste processo. A relação entre eles não é de maior ou menor evolução,
porque trilham seus próprios caminhos. Ocorre um processo de influência
mútua, ou irritação mútua, como preferem alguns autores, numa lógica de
ampliação do contrato entre os sistemas sociais. Economia, política, ciência
e direito possuem discursos comunicativos próprios que não
são antagônicos, mas se complementam. Com a internet, ampliam-se as
influências entre outras esferas de construção dos sistemas sociais, antes
tipicamente nacionais e estrangeiros, fazendo interagir mais fortemente
ideias nacionais, estrangeiras, internacionais, a partir do contato direto e
imediato dos atores envolvidos interna e externamente

Assim, a questão envolvendo a NSA e a coleta de dados e informações de
pessoas singulares e de governos, inevitavelmente, adentra o tema da soberania
dos Estados. Contudo, renova-se a observação de que esta tese não tem por objeto
o tema vinculado à teoria do Estado, visto que concentra-se na proposta de
incorporação conceitual para a construção normativa brasileira, voltada à proteção
da privacidade e dos dados pessoais na internet. Apesar disso, ao tratar do tema da
vigilância em massa e da surveillance 39 , a pesquisa sugere uma proposta de
incorporação conceitual como uma das respostas institucionais de solução parcial, e
restrita ao âmbito nacional, dos episódios de vigilância realizados por governos,
empresas e indivíduos, convergindo para a tratativa do tema da privacidade e da
proteção dos dados pessoais e não para a contradição conceitual da soberania dos
Estados frente à natureza transnacional da rede.
Assim, a incorporação conceitual dos direitos de privacidade na internet
poderá contribuir com a normatização do tema da privacidade e da proteção de
dados pessoais na internet, principalmente frente à iminente regulamentação do
Marco Civil da Internet e do avanço na discussão do anteprojeto de lei de proteção
dos dados pessoais no Brasil.
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Ver categoria desenvolvida por Morais e Neto, (2014), apresentadas no capítulo 3.
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6.2 A privacidade e a proteção dos dados pessoais na Internet à luz do
conceito de ‘direitos de privacidade na internet’ proposto por Paul Bernal
Ao dar início a esta seção, é relevante esclarecer que essa pesquisa filia-se
à categoria de direitos construída por Bernal (2014), que consiste não apenas ao
reconhecimento do direito à privacidade na internet, mas na definição de um
conjunto de ‘direitos de privacidade na internet’.
A discussão no entorno do tema da privacidade não é recente, como visto
nos capítulos anteriores, e a preocupação geral da sociedade com os assuntos
relacionados à proteção da privacidade é significativa e crescente. Tanto é que nos
recentes anúncios das empresas de tecnologia da informação e comunicação, como
a Google e o Facebook, sempre são mencionadas questões vinculadas à
manutenção, à melhoria ou ao comprometimento das ferramentas por eles
desenvolvidas relativas à privacidade do usuário. As autoridades também têm
levado a sério o tema da privacidade. Nos Estados Unidos, Google e Facebook
serão auditados por 20 anos e o Twitter, por 10 anos, pela FTC - Federal Trade
Comission, o órgão responsável pela fiscalização e proteção dos direitos do
consumidor, de modo que, nesse período, as empresas venham a promover uma
série de adequações relacionadas à privacidade dos usuários dos serviços por elas
disponibilizado na internet (BERNAL, 2014).
Observa-se que uma das principais razões por existir uma grande
preocupação com a temática da privacidade por parte de todos os envolvidos no uso
da internet (ou seja, por uma cadeia de usuários multistakeholder40), é o fato de
todos se importarem com a privacidade, como muito bem evidenciou a mencionada
pesquisa, requisitada conjuntamente, em 2011, pela Direção Geral de Justiça,
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“O modelo multistakeholder, ou de múltiplas partes interessadas, permite a participação e a
consideração de todos os atores que importam em um sistema – quer representem governos, setores
da iniciativa privada ou da sociedade civil, incluindo setores técnicos e acadêmicos – em bases
igualitárias e por meio de um processo inclusivo. Esse modelo é justamente o utilizado pelo IGF
[Internet Governance Forum], órgão criado oficialmente pelo secretário-geral das Nações Unidas em
julho de 2006 e que, desde então, se reúne anualmente, sempre em outubro-novembro. É também a
forma de administração utilizada pela ICANN. A entidade de governança internacional da internet é
composta por diferentes stakeholders em todo o mundo e pratica uma política de desenvolvimento
multiconsensual para administrar a rede. Esse modelo foi desenvolvido com base nas colaborações
globais recebidas pelo White Paper que detalhou a política patrocinada pelos Estados Unidos para o
gerenciamento dos nomes e endereços da internet – e que levou à criação da ICANN em 1998”
(BRASIL, 2013b).
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Sociedade da Informação, Mídia e pelo Centro Comum de Pesquisas da União
Europeia (resultados expostos parcialmente no capítulo 5 desta tese).
A relação existente entre a proteção jurídica da privacidade e dos dados
pessoais e a sociedade em rede é absolutamente próxima, visto que a internet
oferece ampla gama de oportunidades de coleta, análise, uso e armazenamento de
dados pessoais, que são revertidos para múltiplas finalidades. Nesse ponto, o
modelo sugerido pela Web simbiótica tem forte influência sobre a geração dessas
oportunidades de coleta, análise, uso e armazenamento de dados e informações
pessoais.
Torna-se incrivelmente difícil, nos dias atuais, separar dados e informações
online e off-line. Desde que a internet se tornou mais integrada com o ‘mundo real’,
dados online e off-line se misturam facilmente. Um típico exemplo de que alguns
dados gerados no ‘mundo real’ são aproveitados dentro do ciberespaço pode ser
observado no caso da rede britânica de supermercados Tesco. A partir do Tesco
Clubcard, um programa de fidelidade criado pela rede, é possível coletar dados de
compras realizadas no ‘mundo real’ que são mapeados e cruzados com compras
realizadas na internet (BERNAL, 2014).
Desta forma, a rede passou a armazenar detalhes de cada consumidor no
Reino Unido, desde o domicílio até uma gama de características demográficas,
socioeconômicas e de estilo de vida. Por meio de um sistema de inteligência
artificial, denominado Zodiac, foi possível criar perfis inteligentes e de segmentação
dos dados dos clientes. Assim o perfil do cliente pode ser classificado conforme seu
entusiasmo por promoções, sua fidelidade às marcas e outros hábitos de compra
(LEITH, 2009).
Não bastasse isso, a companhia passou a vender o acesso à base de dados
denominada Crucible a empresas de diferentes segmentos, como Sky (televisão por
assinatura), Gillette (barbeadores e produtos cosméticos) e Orange (provedora de
televisão e internet por assinatura). Juntos, a base de dados Crucible e o sistema
Zodiac podem gerar um mapa de como um indivíduo pensa, trabalha e quais lojas
frequenta. Ademais, o mapa é capaz de classificar os consumidores em 10
categorias: riqueza; promoções; viagens; caridade; consumo ‘verde’; dificuldades
financeiras; crédito; estilo de vida; hábitos; aventuras (“Tesco stocks up on inside
knowledge of shoppers’ lives”, 2005).
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Conforme evidenciado, a internet introduziu novos níveis de vulnerabilidade
a novas formas de coleta dos dados pessoais, os quais antes eram coletados,
“roubados” ou obtidos de outras formas, adequada ou inadequadamente: eles agora
podem se perder pelo mundo para as mais diversas finalidades. É, pois,
fundamental aproximar o estudo dos direitos fundamentais às transgressões, cada
vez mais frequentes, desses direitos na internet, sobretudo em relação à proteção
da privacidade e dos dados pessoais.
Nesse prisma, esta pesquisa defende a necessidade do reconhecimento de
direitos-base para a efetiva proteção jurídica da privacidade e dos dados pessoais
na internet, em especial na incorporação do conceito de ‘direitos de privacidade na
internet’ como um dos pilares para a regulamentação da proteção dos dados
pessoais no Brasil, buscando, assim, maior eficácia do direito fundamental à
privacidade. Todavia, para que seja possível pontuar, de maneira propositiva, é
relevante observar quais os direitos-base identificados pela doutrina, para que os
ajustes contextuais ao direito brasileiro sejam realizados de maneira adequada.
Nesse intuito, são apresentados quatro direitos-base os quais transcendem
a acepção de direitos legais, já que representam desejos reais compreendidos e
considerados pelas pessoas como um direito seu, sobretudo a partir da proteção da
autonomia de cada indivíduo. Nesse mister, são considerados os quatro direitosbase que constituem os direitos de privacidade na internet ou, como denominados
originalmente, Internet Privacy Rights: o direito de navegar pela internet com
privacidade; o direito de monitorar quem monitora; o direito de deletar os dados
pessoais; o direito a uma identidade online (BERNAL, 2014).
O primeiro direito, vincula-se à possibilidade de navegação por páginas da
internet – seja na busca de informações, seja na busca de dados, seja na compra de
produtos em plataformas de comércio eletrônico – com a expectativa razoável de
fazê-lo com privacidade, não como um padrão absoluto, mas como uma regra geral
(BERNAL, 2014).
Evidentemente, sugerir isso significa colocar em xeque todos os modelos de
negócio que se utilizam integralmente da internet para interagir com os usuários
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(serviços web-based 41 , portanto), e que estão absolutamente fundamentados na
Web simbiótica. A maior parte dos motores de busca, como o Google, foram
desenvolvidos para trabalhar em simbiose com os usuários, ou seja, em troca de
serviços gratuitos, o usuário fornece seus dados pessoais e consente, ao iniciar o
uso dos serviços, que suas informações pessoais de navegação sejam coletadas,
armazenadas e utilizadas para diversos fins, inclusive comerciais.
Além disso, há o componente argumentativo, utilizado, com frequência,
pelas empresas de tecnologia da informação e comunicação, o qual esbarra
fortemente no reconhecimento desse direito. De acordo com essas empresas, o
fornecimento de dados e informações pessoais de navegação na internet são úteis
para diversos fins e, principalmente, para otimização e melhoria da experiência do
usuário na Web, tornando a internet mais interessante, como preconiza a Phorm
(empresa mencionada na seção 3 desta tese, associada ao uso de tecnologias de
inspeção profunda de pacotes).
Todavia, o direito de navegar pela internet com privacidade deveria se
estender para além dos motores de busca, alcançando também qualquer outro
serviço de navegação, como os provedores de acesso (originalmente denominados
ISPs – Internet Service Providers) (BERNAL, 2014). O reconhecimento formal do
direito de navegar pela internet com privacidade poderia gerar conflitos inevitáveis
com práticas governamentais, especialmente com as de vigilância, surveillance
(MORAIS; NETO, 2014) e retenção de dados. Todavia, essa inevitável tensão é
fundamental, de modo que o argumento da segurança nacional ultrapasse,
automaticamente e sempre, os fundamentos da proteção da privacidade.
Logo, o reconhecimento do direito à navegar na internet com privacidade
não significa uma ‘carta branca’ para operar sem equilíbrio, sem a devida
accountability ou sem as devidas consequências para cada ato cometido na rede
(BERNAL, 2014), o que conecta com o segundo direito-base que compõe o núcleo
dos ‘direitos de privacidade na internet’.
O segundo direito, complementar ao anterior, diz respeito ao direito de saber
quem monitora, o quê monitora, quando monitora e para quais fins o faz. Assim
como há circunstâncias vinculadas ao direito de ter uma navegação com
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Corresponde a uma aplicação de internet, ou seja, um sistema informático que depende do acesso
à internet para a sua plena utilização.
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privacidade, há situações em que os indivíduos desejam ser monitorados, por
alguma razão benéfica. Sob a ótica da proteção da privacidade, a coleta de dados e
o monitoramento constantes são atos absolutamente negativos. Entretanto, sob o
prisma da Web simbiótica, são atos absolutamente benéficos à usabilidade da rede
pelo usuário (BERNAL, 2014).
Diante desse impasse conceitual e antagônico, os usuários têm o direito de
saber quando, por quem, para que e o quê está sendo precisamente rastreado,
registrado, armazenado e analisado. Monitorar os monitores significa mais do que o
simples conhecimento de quais dados estão sendo coletados. Trata-se de o
indivíduo saber se está sendo monitorado, eventualmente até sem retenção de
dados e informações, e para qual finalidade tal ato se destina. Trata-se de
estabelecer um princípio de consentimento colaborativo, com o consentimento
considerado de modo imediato, interativo, dinâmico e binário, dentro dos processos
de interação na internet (BERNAL, 2014).
O terceiro direito, o de deletar os dados pessoais, merece aqui
diferenciações importantes. Anteriormente, essa pesquisa trouxe a lume a
expressão ‘right to be let alone’, empregada por Cooley e reproduzida por Warren e
Brandeis (1890), para configurar o direito de ser deixado em paz, conferindo o início
do reconhecimento do direito à privacidade (BERNAL, 2014).
Todavia, tal expressão é frequentemente entendida como sinônimo de um
direito já reconhecido, inclusive no direito brasileiro, qual seja o direito ao
esquecimento. Entretanto, o direito ao esquecimento, tal como se aborda nesse
tópico, está adequado à conceituação utilizada por

Bernal (2014), ou seja, ao

denominado ‘right to be forgotten’, visto que vai além da simples proteção da vida
privada, conferindo a possibilidade de um usuário deletar dados e informações
pessoais da internet.
Um exemplo dessa confusão conceitual pode ser observado em Rulli Júnior
e Rulli Neto (2012), que explicam que o direito ao esquecimento é denominado, no
direito norte-americano, ‘the right to be let alone’. Ele significa a garantia de que os
dados sobre um indivíduo somente serão conservados para possibilitar a
identificação de um sujeito conectado aos acontecimentos e apenas pelo tempo
necessário ao alcance de suas finalidades. O direito aqui tratado, o do
esquecimento, corresponde ao ‘right to be forgotten’, ora aprofundado.
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Em conferência na New York University, o CEO da Google, Eric Schmidt
referiu que um dos grandes desafios do futuro da internet é a criação de um ‘botão
delete’, para que as pessoas tenham a oportunidade de apagar publicações
relacionadas a atos realizados no passado, para os quais não desejam mais exibir
resultados de busca ou de páginas indexadas na Web (TIBKEN, 2013).
A discussão sobre a possibilidade de ter ‘um’42 direito ao esquecimento é
antiga. Ela advém do conflito de indivíduos com a imprensa e com a mídia, em
publicações não autorizadas ou cujo conteúdo não corresponderia à integralidade
dos fatos e à verdade.

Há alguns anos, a preocupação residia na retirada de

circulação de revistas e jornais das prateleiras das bancas, para que a informação
supostamente equivocada não circulasse entre os leitores, evitando-se, com isso, a
deflagração de supostas inverdades. Nesse contexto, a questão vinculava-se mais
ao conceito de ‘right to be let alone’.
Todavia, em tempos de internet e com a consolidação do ciberespaço,
mostra-se inevitável o debate sobre a possibilidade de se instituir um ‘botão delete’,
capaz de excluir dos registros da Web informações não desejadas por algum dos
sujeitos envolvidos.
A questão da aplicação de ‘um’ direito ao esquecimento foi submetida à
análise do Tribunal de Justiça da União Europeia, demandado pelo judiciário
espanhol. A partir de uma ação judicial movida pelo advogado espanhol Mario
Costeja contra a Google, com o objetivo de deletar um artigo do jornal La
Vanguardia, datado de 1998, o qual fazia referência a um leilão de imóveis e a uma
penhora por dívidas com a previdência social. Nessa circunstância, o advogadogeral da União Europeia manifestou-se, em parecer, pela não aplicação do direito ao
esquecimento em casos dessa natureza.
Assim, de acordo com o advogado-geral da União Europeia, os motores de
busca, no caso o Google, não devem ser responsabilizados pelo tratamento das
páginas indexadas, logo não podem ser responsabilizados pelas buscas e, portanto,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
42

Nessa seção, e dentro do contexto brasileiro, este estudo não adota a denominação ‘do’ direito ao
esquecimento, pois na percepção do pesquisador, trata-se de ‘um’ direito ao esquecimento, visto que
ainda representa uma proposta interpretativa sobre o direito à privacidade e ao princípio da dignidade
da pessoa humana, a partir da ponderação e de enunciados, sem a existência de norma prévia que
autorize sua aplicação no contexto em análise.
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não podem ser obrigados a excluir determinados resultados de busca. Além disso, a
determinação do Poder Judiciário direcionada ao motor de busca para o bloqueio de
sites significaria a autorização judicial da censura, eis que interferiria na liberdade de
expressão no ciberespaço. Ainda, a Diretiva 95/46/CE, que regulamentou o
tratamento dos dados pessoais na União Europeia, possibilita a exclusão de
informações inverídicas, incorretas ou incompletas. Todavia, para as informações
verdadeiras, não há que se falar em ‘esquecimento’ (JÄÄSKINEN, 2013).
Devido a esse tipo de demanda, a

Google constituiu o que denominou

“Conselho Consultivo do Google para o Direito de ser Esquecido”, formado por
experts no tema. Após uma agenda de trabalho que contemplou reuniões e
audiências com partes interessadas, o Conselho Consultivo emitiu, no dia 06 de
fevereiro de 2015, um relatório de 44 páginas, com recomendações sobre o que a
empresa de tecnologia da informação e comunicação pode fazer nos casos de
requisição do direito ao esquecimento (GOOGLE, 2015).
O relatório propõe a categorização dos usuários dos serviços da Google,
para fins de análise de pedidos que reivindiquem o direito ao esquecimento. De
acordo com o relatório, os usuários podem ser agrupados em três diferentes
categorias, conforme a sua relevância social, como mostra o quadro abaixo:
Quadro 6: Papel dos dados do sujeito na vida pública – categorias
Categorias de grupos

Tratamento à requisição de direito ao
esquecimento

(a) Os indivíduos que desempenham papel na
vida pública, indubitavelmente, tais como
políticos,
CEOs,
celebridades,
líderes
religiosos, ‘estrelas’ do esportes, artistas):

pedidos de tais indivíduos são menos prováveis
para justificar a exclusão de dados, uma vez que
o público em geral têm interesse primordial na
busca de informações sobre eles, através de
uma pesquisa baseada em seus nomes.

(b) Indivíduos com nenhum papel perceptível
na vida pública:

pedidos de exclusão de dados para esses
indivíduos são mais propensos a justificar a
exclusão.

(c) Indivíduos com um papel limitado ou
específico no contexto da vida pública, tais
como
diretores
de
escola,
algumas
categorias de funcionários públicos, ou
indivíduos que podem desempenhar um
papel público, dentro de uma comunidade,
por causa de sua profissão:

pedidos de exclusão de dados de tais indivíduos
não são nem mais nem menos prováveis para
justificar,
dependem
especificamente
do
conteúdo
das
informações,
a
serem
consideradas para fins de decisão de exclusão.

Fonte: Adaptado de Google (2015).
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Nesse ponto, é relevante refletir sobre os limites que uma organização
empresarial como a Google, que é detentora de uma parte significativa das
informações organizadas dentro da internet, de definir categorias de grupos para os
quais deve ser aplicável, e sob quais circunstâncias e condições, o direito de deletar
dados pessoais deverá ocorrer. A simples possibilidade de determinar ditas
categorias já aponta uma fragilidade sobre as normas jurídicas que tutelam,
implicitamente, o direito ao esquecimento.
Diante da liberdade de criação de limites e critérios próprios, sem qualquer
intervenção do Direito sobre estes, os experts da Google categorizaram, conforme a
natureza das informações, os tipos de informações que tornam o interesse em
proteção da privacidade maior ou menor, como se observa nos quadros abaixo:

Quadro 7: Tipos de informações sob o viés do forte interesse de um indivíduo sobre
a privacidade
Tipo de informação

Natureza das Informações

Informações relacionadas à vida
íntima ou ao sexo de um indivíduo

Em geral, estas informações aumentam o interesse sobre
os direitos de privacidade e o critério de equilíbrio, em
face do interesse público. As exceções são geralmente
para os indivíduos que desempenham um papel na vida
pública, existindo interesse público no acesso a esta
informação.
Detalhes específicos, tais como informações de conta
bancária, são suscetíveis de privacidade e, na maioria dos
casos, garantem a exclusão das informações.
Informações gerais sobre a riqueza e a renda podem ser
de interesse público. Por exemplo, em alguns países, os
salários e as propriedades dos funcionários públicos são
tratados como informação pública; a participação
acionária em empresas públicas pode ser de interesse
público; pode haver preocupações jornalísticas sobre a
renda, incluindo investigações sobre corrupção.

Informações financeiras pessoais

informações
de
contato
identificação privadas

ou

Informações considerados sensíveis
pela Lei de Proteção de Dados da

Informações como números de telefone, endereços
privados, informações de contato similares, números de
identificação do governo, PINs, senhas, números de
cartões de crédito aumentam o interesse sobre os direitos
de privacidade, no critério de equilíbrio em face do
interesse público.
Informações que revelem a origem racial ou étnica,
opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas, filiação
sindical, dados sobre a saúde ou a vida sexual são
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União Europeia

suscetíveis, na Europa, de proteção de privacidade
específica.
No entanto, quando esses dados se referem a uma
pessoa que desempenha papel na vida pública, pode
haver forte interesse público no acesso a links para obter
informações através de uma pesquisa baseada no nome.

Informações privadas sobre menores

Há uma consideração especial à privacidade de crianças
e adolescentes, de acordo com a Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança.

Informações
falsas,
com
associações imprecisas ou que
coloquem pessoas em risco ou
causem danos

Informações falsas ou informações que coloquem a
pessoa em causa em risco de danos, tais como roubo de
identidade ou perseguição, pesa fortemente a favor da
exclusão dos dados.

Informações em forma de imagem ou
vídeo

Essas informações podem aumentar o interesse de
privacidade da pessoa em causa, conforme o conteúdo
da imagem ou do vídeo.

Fonte: Adaptado de Google (2015).

Diante da categorização das informações ‘tipo’ e ‘natureza’, associada à
categoria de indivíduos potencialmente interessados em sua própria privacidade, de
acordo com os critérios adotados pela Google, é cabível retomar a discussão
proposta no segundo capítulo da pesquisa, quando

se

tratou da definição de

ciberespaço. Qual a dimensão pública e/ou privada da internet nos dias de hoje?
Deveria a internet, ou parte significativa dela, ser considerada um ‘espaço público’ e,
se deveria, quais seriam as implicações disso?
Se a resposta for sim, as implicações são consideráveis, não apenas para
os direitos dos indivíduos e o modo como navegam pela Web ou como utilizam
serviços web-based (ou seja, que dependem integralmente da internet para que
sejam fornecidos e acessados), mas também para as obrigações daqueles que
fornecem ou hospedam sites ou oferecem esses serviços web-based (BERNAL,
2014).
Mensurar o quão pública é a internet mostra-se absolutamente complexo.
Responder esse questionamento não é algo simples, especialmente sob o ponto de
vista

da

produção

normativa

clássica,

e

perpassa

necessariamente

pelo

questionamento sobre o que é o ciberespaço e o que é a internet. Seriam uma
simples coleção de espaços privados, conectados, cada qual com seu proprietário,
suas regras e sua própria maneira de gerenciá-los? (BERNAL, 2014)
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A maior parte da internet é, na prática, de propriedade privada e se
desenvolve como tal. Deveria a internet ser considerada algo efetivamente privado,
com usuários tendo de seguir quaisquer regras definidas pelo proprietário,
particularmente em termos de privacidade? Seria a internet um espaço público,
administrado por regras e normas públicas, com expectativas de que os usuários
deveriam ter certos direitos, e que esses direitos deveriam ser respeitados
independente do modo como navegam na Web? (BERNAL, 2014)
A implicação direta da afirmação de ser a internet uma ‘coisa pública’,
especialmente por ser considerada, nos dias atuais, uma parte intrínseca da vida
contemporânea, vai ao encontro da possibilidade efetiva de os usuários
reivindicarem seus direitos e vê-los respeitados, valendo isso para normas
comerciais,

propriedade

intelectual,

difamações,

distribuição

de

conteúdo

pornográfico, etc. (BERNAL, 2014). Há, no entanto, complicações, questões
jurisdicionais e princípios que precisam ser desvelados. Apesar da declaração de
independência do ciberespaço, proclamada por Barlow (1996), as leis têm sido
aplicadas na ‘vida online’, com diferentes graus de êxito e de formas bastante
diversas.
Pode-se considerar a internet como um significativo e extenso espaço
público, sobre o qual os direitos são plenamente aplicáveis, em consequência direta,
tal como a qualquer outro espaço público. Se as pessoas têm a necessidade de usar
a internet e, hodiernamente, já possuem o reconhecimento do direito fundamental de
acesso a ela, é evidente que deveriam existir direitos e meios de proteção
adequados para sua utilização (BERNAL, 2014).
É relevante refletir sobre quais partes da internet deveriam ser consideradas
públicas ou privadas e, consequentemente, de quais espécies de direito (e em
especial qual o grau de privacidade) alguém que utilize cada uma dessas partes
poderá razoavelmente gozar. A resposta mais adequada a essa reflexão, e que
pode servir como um padrão, parte do pressuposto de que todos os espaços da
internet deveriam ser considerados espaços públicos, exceto se houver razão
convincente para o contrário (BERNAL, 2014).
Na sequência de categorização apresentada pelos experts da Google, foram
elencados os tipos de informação, bem como a natureza desta, para efeitos de
observação sob o viés do interesse público. Todavia, os tipos de informação
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apresentados podem colidir com o que se compreende normativamente como
‘dados sensíveis’, que podem revelar informações pessoais como “[…] a origem
racial ou étnica, as convicções religiosas, filosóficas ou morais, as opiniões políticas,
a filiação a sindicatos ou organizações de caráter religioso, filosófico ou político,
dados referentes à saúde ou à vida sexual, bem como dados genéticos” (BRASIL,
2015). Nessa lógica, conforme pode-se observar no quadro abaixo, muitas das
informações categorizadas dentro da natureza de interesse público, com baixa
possibilidade de exclusão dos registros de internet dentro dos critérios da Google,
podem violar a proteção dos dados pessoais, especificamente dos dados sensíveis.

Quadro 8: Tipos de informação no viés do interesse público
Tipo de informação

Natureza das Informações

Informações relevantes para o
discurso político, o envolvimento do
cidadão ou a governança

O discurso político é fortemente relacionado ao interesse
público, incluindo opiniões e discussões de crenças
políticas de outras pessoas. Raramente deve ser
excluído.

Informações relevantes para o
discurso religioso ou filosófico

Os discursos religioso e filosófico são fortemente
vinculados ao interesse público, incluindo opiniões e
discussões de crenças religiosas e filosóficas de outras
pessoas. Raramente devem ser excluídos
As informações públicas relacionadas a questões de
saúde ou de defesa do consumidor pesam fortemente
contra a remoção.

Informações que se relacionam com
a saúde pública e a defesa do
consumidor

Por exemplo, as avaliações de serviços profissionais
oferecidos ao público em geral podem impactar a
segurança do consumidor. Este valor é amplamente
reconhecido, hoje em dia, no contexto de jornalismo.
Fontes, como os usuários individuais de sites de mídia
social fornecem, muitas vezes, esse tipo de informação,
melhor do que uma fonte jornalística tradicional.
Os dados relativos a infracções ou condenações penais
merecem tratamento especial ao abrigo da Lei de
Proteção de Dados da União Europeia.

Informações relacionadas à atividade
criminal

Onde as leis específicas, relativas ao tratamento desses
dados, emitirem orientações claras, estas devem
prevalecer.
Quando não se aplica nenhuma regra, o resultado será
diferente, dependendo do contexto.
As considerações separadas – gravidade do crime, papel
desempenhado pelo solicitante na atividade criminosa,
atualização, fonte da informação (ambos discutidos
adiante) – bem como o grau de interesse público na
informação em questão são particularmente relevantes
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para a avaliação desses casos.
A avaliação do interesse público na exclusão dos dados
pode ser diferente, dependendo se eles dizem respeito a
um infrator criminal ou à vítima de uma ofensa criminal.
As informações sobre as violações dos direitos humanos
e os crimes contra a humanidade devem pesar contra a
exclusão.
O público tem interesse em acessar opiniões individuais e
na discussão de informações que contribuam para o
debate público sobre uma questão de interesse geral (por
exemplo, disputas industriais ou prática fraudulenta).
Informação que contribui para um
debate sobre uma questão de
interesse geral

Informações factuais e verdadeiras

Informações para o registro histórico

A determinação de uma contribuição para o debate
público pode ser informada pelo critério de origem,
discutido a seguir. No entanto, uma vez que informações
sobre um assunto ou evento em particular sejam
consideradas a contribuir para um debate público, haverá
preconcepção contra a exclusão de alguma informação
sobre esse assunto, independente de origem.
Informações factuais e verdadeiras que não colocam
ninguém em risco de danos pesam contra a exclusão das
informações.
Quando o conteúdo refere-se a uma figura ou a eventos
históricos, há forte interesse público em acessá-lo
facilmente online, através de uma pesquisa baseada em
nome. Isso pesa contra a exclusão de informações.
Os casos mais fortes incluem links para informações a
respeito de crimes contra a humanidade.
Em alguns casos, a remoção de links de resultados de
busca baseados em nome distorcerá a investigação
científica.

Informações relacionadas à
investigação científica ou de
expressão artística

Nestes casos, leva-se em consideração o valor para o
interesse público.
A importância artística de um conteúdo constitui interesse
público e vai pesar contra a exclusão. Por exemplo, se a
pessoa em causa é retratada em uma paródia artística,
isto vai pesar a favor de um interesse público na
informação.

Fonte: Adaptado de Google (2015).

Apesar de não ter apresentado aspectos mais conclusivos relacionados ao
futuro do reconhecimento jurídico do direito ao esquecimento, o relatório do
conselho consultivo do Google para o direito de ser esquecido trouxe contribuições
interessantes para o debate e análise desse direito, a partir de diferentes visões que
observaram um modelo de negócio indubitavelmente baseado na Web simbiótica.
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Considerando isso, é relevante observar que a categorização de
possibilidades de aplicação efetiva do direito ao esquecimento não deveria ocorrer
como um direito absoluto, mas com sua aplicação em equilíbrio com outros direitos.
Assim, o direito ao esquecimento poderia ser sempre aplicado, exceto em
determinadas circunstâncias categóricas, definidas expressamente na norma
jurídica, e não em critérios singulares definidos pela pelo próprio agente responsável
pelo armazenamento e tratamento dos dados.
Assim, desde que consideradas juridicamente, as limitações poderiam estar
fundamentadas em razões paternalistas, para o bem do indivíduo; por razões
comunitárias, para o bem da comunidade; por razões administrativas e econômicas,
inclusive registros eleitorais e fiscais; por razões de arquivamento, inclusive de
registros jornalísticos e históricos; por razões de liberdade de expressão; por razões
de segurança nacional ou de prevenção de crimes (BERNAL, 2014).
Superada a questão envolvendo o caráter público ou privado gerado pela
internet no ciberespaço, é imprescindível analisar outra questão relevante,
diretamente vinculada ao tema tratado nesse capítulo: o que confere aos dados
pessoais a natureza privada de ‘nossos’ e de ‘pessoais’? Nesse mister, é
fundamental estabelecer uma diferença relevante para essa pesquisa: em países de
matriz jurídica anglo-saxônica, como os Estados Unidos, algumas formas de dados
são consideradas suficientemente pessoais, a ponto de o indivíduo deter alguns
direitos sobre todos esses dados; nos países de matriz jurídica romano-germânica,
como a maior parte dos países europeus, considera-se qualquer dado que possa
estar diretamente ligado a um indivíduo como um dado pessoal (BERNAL, 2014).
Destarte, uma possível resposta seria uma mudança de paradigma que vá
ao encontro dos questionamentos já evidenciados, em especial à natureza mista de
uma internet que ora se mostra um espaço público, ora se apresenta como espaço
privado. Em um espaço privado os indivíduos controlariam suas próprias
configurações de privacidade. Em um espaço público, eles requisitariam a proteção
por meio de direitos de privacidade. Em qualquer dos casos, o paradigma a ser
mudado é o de que a privacidade deixa de ser uma exceção para tornar-se regra
geral (BERNAL, 2014). Essa mudança de paradigma é fundamental para que a
vigilância, ou a surveillance como sugere a tese de Morais e Neto (2014), não mais
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tenha um pressuposto de aceitabilidade, assim como a coleta, o processamento e o
armazenamento de dados pessoais, seja qual for o fim.
Havendo a mudança paradigmática, tornando-se a proteção da privacidade
regra geral, aqueles que desejarem monitorar pessoas ou coletar, utilizar, armazenar
dados pessoais precisariam justificar, razoavelmente, os motivos para a vigilância, a
coleta, a utilização ou o armazenamento de dados e informações pessoais. Se a
justificativa não for plausível, aceitável ou não estiver prevista dentro das exceções
instituídas por uma norma jurídica que reconheça e positive, de maneira efetiva, o
direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais na internet, tais dados não
poderão jamais ser objeto de vigilância, coleta, utilização e armazenamento. Logo, a
mudança de paradigma deve adotar o modelo de proteção da privacidade como
regra básica, principalmente nos espaços constituídos na e pela internet (BERNAL,
2014).
Assim, o direito de deletar informações pessoais não tem como pretensão
fortalecer a censura ou reescrever a história, mas unicamente fornecer aos
indivíduos mais controle sobre suas informações pessoais, assim como incentivar
empresas e governos a se apropriarem, de modo mais eficiente, de dados
adequados e úteis para atender determinado fim, sem trazer qualquer risco de dano
ou exposição demasiada de dados e informações pessoais (BERNAL, 2014).
Dos quatro direitos-base que compõem o núcleo do conceito de ‘direitos de
privacidade na internet’, o direito a deletar dados pessoais na internet, de modo
específico, já foi demandado no âmbito judicial no Brasil. Em março de 2013, o
Conselho da Justiça Federal do Brasil (CJF) instituiu o Enunciado 531, durante a VI
Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos do Judiciário do Conselho da Justiça
Federal, prescrevendo a recomendação interpretativa de que “A tutela da dignidade
da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento”
(CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2013).
De acordo com o referido enunciado, a interpretação do artigo 11 do Código
Civil Brasileiro43 deve considerar que
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Art. 11 – Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.
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Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se
acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem
histórica no campo das condenações criminais. Surge como parcela
importante do direito do ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém
o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas
assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos,
mais especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados
(CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2013).

Evidentemente, no contexto brasileiro, ‘o’ direito ao esquecimento cumpre,
há tempos, o objetivo de ressocialização daquele que infringe a lei, particularmente
em matéria penal44. Observa-se, entretanto, no Enunciado 531 do CJF, a proposta
de interpretação do Código Civil Brasileiro, de modo a aplicar ‘um’ direito ao
esquecimento a casos distintos e sem a necessária relação com questões
envolvendo reabilitação criminal.
Ainda que a preocupação exposta pelo Conselho da Justiça Federal seja
sociologicamente legítima, a discussão estabelecida em escala global vai no sentido
de refletir se o judiciário tem legitimidade para determinar, de acordo com sua
‘consciência’, a instituição de um ‘botão delete’, conforme o caso. Como se
evidencia, nos casos a seguir expostos, a aplicação de ‘um’ direito ao esquecimento
é realizada com base na interpretação por enunciados e pela ponderação (ou
sopesamento) de princípios constitucionais, o que merece atenção e análise
científica aprofundadas, especialmente à luz da crítica formulada por Streck (2012b).
Diante da aplicação recente da ponderação de princípios constitucionais em
casos envolvendo a garantia de ‘um’ direito ao esquecimento, evidencia-se, na
jurisprudência brasileira do Superior Tribunal de Justiça (STJ), maior elucidação da
(in)adequação da técnica bem como da (in)adequação do processo interpretativo, a
partir de enunciados e súmulas, como vem ocorrendo nas circunstâncias de
fortalecimento do dito direito ao esquecimento no ciberespaço45.
Indiscutivelmente, as questões relacionadas à internet são dotadas de
complexidade, as quais, em diversas oportunidades, convertem-se em perplexidade.
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Conforme o artigo 748 do Código de Processo Penal, “A condenação ou condenações anteriores
não serão mencionadas na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros
do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal”. Nesse contexto, o reabilitado tem o direito ao
esquecimento exclusivamente junto aos registros oficiais em relação a seus antecedentes.
45
Ressalta-se que esta pesquisa se limita a analisar esse caso, no que diz respeito à jurisprudência
brasileira, eis que as análises jurisprudenciais não fazem parte do escopo desta investigação.
Apresenta-se esse caso concreto apenas a título exemplificativo de recente julgamento no Brasil,
diretamente relacionado com o direito-base de deletar os dados pessoais na internet.
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Apresenta-se, a título exemplificativo, o caso envolvendo Maria da Graça Xuxa
Meneghel versus Google Internet Brasil Ltda., em que a autora da ação pretendia a
eliminação integral de todos os resultados de busca envolvendo a pesquisa com os
termos “xuxa pedófila” ou quaisquer outros que tivessem relação com seu nome. Ao
final, o site de buscas foi vitorioso, não havendo o reconhecimento, nesse caso, do
direito ao esquecimento, por conta da impossibilidade técnica de o motor de buscas
realizar a eliminação do conteúdo pretendido pela autora da ação (observe-se que a
decisão do Superior Tribunal de Justiça firmou-se em questão de tecnologia da
informação e não em fundamentos jurídicos propriamente ditos).
Causa perplexidade diante do complexo tema enfrentado no Recurso
Especial n.º 1.316.921 - RJ (2011/0307909-6), relatado pela ministra Nancy
Andrighi, a justificativa de voto do ministro Massami Uyeda. Conforme o trecho, a
seguir, transcrito, o julgador reconhece o voto da relatora como o “melhor caminho,
no momento”, ainda que desconheça, tanto no campo jurídico, quanto na órbita
tecnológica, o tema julgado:

Da forma como está, efetivamente, a solução preconizada pela Sra. Ministra
Nancy Andrighi é, como S. Exa. mesmo ressaltou, o melhor caminho, no
momento. Mas, efetivamente, é preciso que haja, também, um mecanismo
de defesa, porque, embora o direito à informação seja essencial para esse
mundo em que vivemos, a realidade é que a honra e intimidade, devem ser
preservadas.
Então, talvez, exatamente não possa atribuir isso, atribuiria isso ao meu
próprio não conhecimento da área, de desconhecer a possibilidade de
buscar uma origem. [...].
Quero agradecer esse esclarecimento técnico, confesso o meu não
conhecimento, mas espero um dia chegar a compreender esse
mecanismo e acompanho integralmente o voto da eminente Relatora,
dando provimento ao recurso especial. (grifo nosso). (BRASIL, 2013a).

Se há uma certeza no voto transcrito é a de que, em circunstâncias
determinadas, a postura do Poder Judiciário brasileiro é distante da teoria do Direito.
Por tal razão, é fundamental o aprofundamento dos temas relacionados à análise da
aplicação da ponderação em conflitos de princípios constitucionais, em que se
concentra a raiz do ativismo judicial brasileiro.
Para Streck (2012, p. 12), a utilização da ponderação possibilitou a
construção do pan-principiologismo, “uma bolha especulativa dos princípios”. Para
ele, a ausência de critérios no uso da ponderação possibilitou o “[...] aumento da
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fragmentação da aplicação do Direito, sendo um dos motivos do surgimento das
súmulas vinculantes e da repercussão geral no Brasil [...]”. Por essas razões, não
causa qualquer surpresa a utilização, em julgados do STJ, do Enunciado 531 do
CJF, ficando evidente o uso, além da ponderação, da interpretação por enunciados
como subsídio para concluir pelo reconhecimento de ‘um’ direito ao esquecimento,
conforme se observa no trecho, na sequência, transcrito:

A tese do direito ao esquecimento ganha força na doutrina jurídica brasileira
e estrangeira, tendo sido aprovado, recentemente, o Enunciado n.º 531 na
VI Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ [...].
Cabe desde logo separar o joio do trigo e assentar uma advertência. A ideia
de direito ao esquecimento ganha ainda mais visibilidade – mas também se
torna mais complexa – quando aplicada à internet, ambiente que por
excelência, não esquece o que nele é divulgado e pereniza tanto
informações honoráveis quanto aviltantes à pessoa do noticiado, sendo
desnecessário lembrar o alcance potencializado de divulgação próprio
desse cyberespaço. Até agora, tem-se mostrado inerente a ela – a
existência de um ‘resíduo informacional’ que supera a contemporaneidade
da notícia e, por vezes, pode ser, no mínimo, desconfortante àquele que é
noticiado. (grifos do autor) (BRASIL, 2012b).

Observa-se, de modo inequívoco, o uso da ponderação ‘à brasileira’, ou
seja, um sopesamento distorcido e a aplicação da interpretação por enunciados,
criticada por Streck (2011). Pela análise desenvolvida, não há dúvidas de que o uso
da ponderação e da interpretação por enunciados, da maneira como estabelecida
nos acórdãos revisados, não se mostra adequado à resolução do conflito jurídico
sobre o direito ao esquecimento, estabelecido e recepcionado para julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Aliás, a postura adotada pelo Poder Judiciário brasileiro, especialmente no
caso apresentado, é um dos elementos onde se pode identificar a possibilidade de
incorporação do conceito de ‘direitos de privacidade na internet’, sobretudo pelos
direitos-base a ele vinculados. Ademais, ainda que os fatores técnicos sejam
relevantes, não é admissível que a proteção de direitos fundamentais esteja
diretamente (e quase que exclusivamente, como no caso Xuxa vs. Google)
vinculada à impossibilidade de cumprimento de decisão judicial por fatores técnicos.
Ainda assim, a justificativa técnica aceita pelo STJ não parece ser absoluta, tendo
em vista o cumprimento da decisão judicial da corte espanhola, que determinou a
exclusão das informações pessoais pelo Google. Portanto, sob o prisma da
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tecnologia da informação, é viável o cumprimento de decisões que aplicam o direitobase de deletar os dados pessoais na internet, ainda que disposto implicitamente,
como é o caso do sistema de diretivas e regulamentos de proteção de dados
pessoais na União Europeia.
De forma complementar aos anteriores, o quarto direito divide-se em três
frentes: um direito a criar uma identidade online; um direito de afirmar essa
identidade online; um direito de proteger essa identidade online. De acordo com o
autor, a relação entre privacidade, identidade e autonomia é complexa, sutil e
sempre em evolução, sobretudo pelo fato de as relações estabelecidas na internet
exigirem, de uma forma ou de outra, uma identidade para ser usada, seja nas redes
sociais, no acesso a serviços de banco online, seja como um nome de usuário para
jogar online (BERNAL, 2014).
O quanto a identidade revela sobre o ‘indivíduo real’ por trás do ‘indivíduo
virtual’ é uma questão adstrita exclusivamente ao direito desse indivíduo em
determinar as ditas informações ‘reais’. Em alguns lugares e em algumas situações,
a conexão entre as identidades ‘real’ e ‘virtual’ precisa se mostrar clara e explícita,
mas essas situações são muito mais raras do que os negócios em operação nessa
sistemática geralmente sugerem. Em outras palavras, a internet que adota como
regra padrão uma política de ‘nomes reais’ é a mesma em que a privacidade e a
autonomia das pessoas são desnecessariamente comprometidas. Assim, uma
mudança de paradigma, relevante na visão de autor, reside justamente na inversão
da regra, sendo a exigência de identidades reais a exceção (BERNAL, 2014).
A quantidade de informações que um usuário de internet precisa revelar
para acessar um serviço ou um sistema deveria, em geral, ser minimizada. A ideia
de divulgação minimizada – e nisso se inclui a divulgação da identidade online como
um conjunto de informações pessoais – associa-se à concepção de minimização dos
dados, o que configura um aspecto-chave para um regime de proteção de dados e
uma parte crucial para a privacidade dos dados na internet. Logo, a privacidade na
internet esta primariamente relacionada com a proteção de identidades, enquanto a
autonomia relaciona-se com o controle dessas identidades por seus titulares.
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6.3 A incorporação conceitual dos ‘direitos de privacidade na internet’ na
regulamentação da proteção da privacidade e dos dados pessoais no Brasil
Como dito anteriormente, esta tese pretende apresentar como proposta a
incorporação conceitual dos direitos de privacidade na internet como um modo de
contribuir

para

a

regulamentação

iminente

do

Marco

Civil

da

Internet,

especificamente no que tange à proteção da privacidade, bem como a proteção de
dados pessoais através de uma lei especial no Brasil.
Para a consecução de tal objetivo, a pesquisa apresentou uma análise
bibliográfica que perpassou pela teoria dos direitos fundamentais, da sua relação
com os direitos dos usuários de internet em sentido amplo, transitando pela
delimitação histórica da rede e sua compreensão dentro do direito, apresentando em
seguida os fundamentos para uma conceituação jurídica da privacidade, da vida
privada, da intimidade e da inviolabilidade dos dados pessoais na internet. A partir
disso, a pesquisa promoveu uma análise sobre a tutela da privacidade e dos dados
pessoais no Brasil e na legislação comparada, utilizando como paradigma as
normas específicas do Reino Unido, dos Estados Unidos e da União Europeia.
A pesquisa buscou responder à seguinte questão: os direitos de privacidade
na internet devem estar expressos e explícitos para assegurar maior amplitude
na eficácia das normas jurídicas brasileiras, que tutelam o direito fundamental à
privacidade no contexto da internet?
Nessa seção, consolida-se o objetivo geral da tese, utilizando como
pressuposto a análise realizada ao longo de toda a pesquisa. Por essa razão,
formula-se uma proposta de incorporação conceitual em que são considerados os
chamados ‘direitos de privacidade na internet’ como um conjunto de elementos que
vai além de fatores implícitos nas normas jurídicas nacionais e internacionais,
analisadas nesta tese.
Para fins de análise, a pesquisa mapeou e classificou cinco categorias de
dispositivos legais, presentes nas normas jurídicas apresentadas nos capítulos 4 e
5: dispositivos que elencam definições, critérios interpretativos e princípios gerais;
dispositivos que apresentam a abrangência, os limites e as exceções na aplicação
da norma em análise; dispositivos que apresentam a abrangência e os limites do
tratamento de dados pessoais; dispositivos que elencam os direitos do titular em
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sentido amplo e/ou direitos sobre os dados e as informações de caráter pessoal;
dispositivos que estabelecem o funcionamento da autoridade autônoma competente,
do cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, do processamento de
requisições e das penalidades, na hipótese de transgressão do disposto na norma.
Alicerçada neste mapeamento, a pesquisa buscou elucidar que a iminente
regulamentação da proteção da privacidade e de dados pessoais na internet, seja
por intermédio de decreto presidencial regulamentador do Marco Civil da Internet,
seja por meio de uma lei geral de proteção de dados pessoais no Brasil, terá
melhores e maiores possibilidades de alcance e eficácia do direito fundamental à
privacidade, se for construída através da incorporação conceitual defendida nesta
tese, ou seja, do reconhecimento e da inserção explícita e expressa dos direitos de
privacidade na internet no bojo das normas jurídicas de tutela dos direitos nas
relações jurídicas estabelecidas na internet, enquanto espaço, e a partir da internet,
enquanto meio de acesso a informações e dados.
A seguir, são expostos os fundamentos que possibilitaram a confirmação da
hipótese de pesquisa, que se relaciona à necessidade de os direitos de privacidade
na internet estarem explícitos e expressos nas normas jurídicas, relacionadas à
internet no Brasil, para garantir maior eficácia do direito fundamental à privacidade.

6.3.1 A presença implícita do conceito de direitos de privacidade na internet
Revela-se, por oportuno, que nenhuma das normas jurídicas nacionais e
internacionais, mapeadas e analisadas, apresenta explicitamente o reconhecimento
de direitos-base para a proteção da privacidade na internet, na acepção de direitos
de privacidade na internet.
Considerando isso, a crítica estabelecida, nesta tese, foi aplicada sobre as
normas mapeadas, pela identificação implícita dos quatro direitos-base que
constituem o conceito de direitos de privacidade na internet, os quais estão inseridos
em cada uma das cinco categorias de dispositivos legais. Isto vai ao encontro da
primeira hipótese de resposta ao problema de pesquisa, que sugere que os direitos
de privacidade na internet podem estar implícitos nas normas jurídicas relacionadas
à internet no Brasil, para assegurar maior amplitude na eficácia do direito
fundamental à privacidade.
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Cumpre ressaltar que a compreensão do direito fundamental à privacidade,
nesta pesquisa, considera a abrangência da proteção jurídica da vida privada, da
intimidade, da honra e da imagem e da inviolabilidade dos dados pessoais. Nesse
sentido, esta tese pressupõe que a amplitude na eficácia do direito fundamental à
privacidade, assim compreendido, carece da incorporação conceitual dos direitos de
privacidade na internet.
Além disso, como se demonstrou ao longo da pesquisa, a omissão ou
mesmo a presença implícita dos direitos de privacidade na internet fragiliza a efetiva
proteção do direito fundamental à privacidade, conforme restou observado no caso
‘Xuxa vs. Google’, envolvendo o direito ao esquecimento, e, nesse mister, da
iniciativa da Google em definir os próprios parâmetros para atendimento de
requisição de exclusão de dados pessoais armazenados em seu banco de dados.
Aliás, é relevante referir a recente publicação de uma carta aberta à Google,
assinada por 80 pesquisadores do ciberdireito, cobrando mais transparência da
empresa em relação ao tratamento dos pedidos de aplicação do direito ao
esquecimento (GOODMAN; POWLES, 2015), o que reforça a incorporação
conceitual proposta nesta pesquisa.
Em que pese serem as evidências normativas pouco representativas em
número, no que tange ao direito-base de deletar os dados pessoais, o qual se filia ao
direito ao esquecimento (compreendido como ‘right to be forgotten’), os dispositivos
legais trazem impactos significativos sobre a proteção jurídica do direito à
privacidade e à proteção dos dados pessoais. Exemplo disso é o Regulamento
45/2001/CE, que, na seção 5, ao tratar dos direitos da pessoa em causa, ou seja, do
titular dos dados pessoais em tratamento, apresenta explicitamente a possibilidade
de exclusão dos dados (artigo 16 46 ). Contudo, tal possibilidade não leva em
consideração exclusões de dados por razões de foro íntimo e que não sejam
consequência de ato ilícito de outrem, confirmando a presença implícita e parcial do
direito-base de deletar os dados pessoais. Na mesma corrente do regulamento
europeu, está o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais no Brasil47. No
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Artigo 16. Apagamento. A pessoa em causa tem o direito de obter do responsável pelo tratamento
o apagamento dos dados se o seu tratamento for ilícito, em especial em caso de violação do disposto
nas secções I, II e III do capítulo II (PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO, 2001).
47
Artigo 15 – Os dados pessoais serão cancelados após o término de seu tratamento, autorizada a
conservação para as seguintes finalidades:
I – cumprimento de obrigação legal pelo responsável;
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referido documento, identifica-se, de modo implícito e também parcial, o mencionado
direito-base, eis que o cancelamento dos dados e as limitações de sua conservação
ocorreriam apenas após o tratamento desses dados.
A maior parte das normas jurídicas relacionadas ao tema da privacidade e
da proteção de dados concentra-se em dispositivos que tratam da autoridade
autônoma, competente para gerir o cumprimento de normas de proteção de dados
pessoais, questões processuais e penalidades. Dentro desses temas, que compõem
a quinta categoria, observa-se, de modo predominante, embora parcial e
implicitamente, o direito-base de ‘monitorar quem monitora’, desempenhando uma
espécie de tutela da accountability do cumprimento normativo perante os sujeitos
envolvidos. A parcialidade aqui referida é sustentada com base nas evidências da
legislação comparada, pois os dispositivos normativos tratam exclusivamente do
modo como os dados são monitorados e por quem são monitorados, não
estendendo essas informações ao direito do sujeito monitorado em saber maiores
detalhes do registro de dados pessoais, como pressupõe o direito-base em questão.
Evidencia-se isso, na matriz do direito anglo-saxão,

nas partes IV

(Exceções), V (Cumprimento) e VI (Aspectos diversos e gerais) do Data Protection
Act 1998, nos artigos 30 (procedimentos de indenização por descumprimento do
regulamento) e 31 (cumprimento da parte V do Data Protection Act 1998) do Privacy
and electronic communications (EC Directive) Regulations 2003, ambos do Reino
Unido, no capítulo da prestação de contas de certas divulgações, do Privacy Act
1974, nos títulos I (reforço da segurança nacional contra o terrorismo) e II (reforço
dos procedimentos de vigilância) do USA Patriot Act, ambos dos Estados Unidos.
No âmbito da União Europeia, observa-se que a mesma parcialidade acima
referida no capítulo II (condições gerais de licitude do tratamento de dados
pessoais), na seção IX (notificação para fins de controle do tratamento de dados
pessoais), no capítulo III (recursos judiciais, responsabilidades e sanções), no
capítulo V (códigos de conduta), no capítulo VI (autoridade de controle) e no capítulo
VII (medidas de execução comunitárias), da Diretiva 95/46/CE. No mesmo sentido
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
II – pesquisa histórica, científica ou estatística, garantida, sempre que possível, a dissociação dos
dados pessoais; ou
III – cessão a terceiros, nos termos desta Lei.
Parágrafo único – Órgão competente poderá estabelecer hipóteses específicas de conservação de
dados pessoais, garantidos os direitos do titular, ressalvado o disposto em legislação específica.
(BRASIL, 2015).
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são as evidências encontradas nos capítulos V (autoridade independente de controle
– Autoridade Europeia para a Proteção de Dados) e VI (disposições finais), do
Regulamento 45/2001/CE.
Aspectos vinculados à primeira categoria, a qual diz respeito aos
dispositivos que elencam definições, critérios interpretativos e princípios gerais, não
são prioritários nas normas jurídicas, embora seja nessa categoria que se evidencia
a presença implícita dos direitos-base de navegar com privacidade na internet e da
proteção da identidade online.
De modo geral, identifica-se que apenas dentro dos capítulos legais que
tratam de direitos da pessoa em causa, ou do titular dos dados pessoais, ou ainda
do usuário de internet – caso específico do Marco Civil brasileiro, são apresentados,
parcial e implicitamente, todos os quatro direitos-base que compõem o conceito de
direitos de privacidade na internet. Assim, cabe elucidar especificamente o modo
como o Marco Civil da Internet e o anteprojeto de lei de dados pessoais
recepcionam os direitos de privacidade na internet.
O artigo 3º do Marco Civil da Internet 48 , ao apresentar os princípios
norteadores do uso da internet no Brasil, e elencando dentre estes a proteção da
privacidade e dos dados pessoais (estes na forma da lei, isto é, carecendo de
regulamentação própria e específica), assume de forma implícita o primeiro direitobase, qual seja o de navegar com privacidade na internet. Além do referido
dispositivo legal, os artigos 7º49 e 8º50 contemplam o primeiro direito-base, referindo
que o acesso à internet, ou seja, a navegação na rede, deve assegurar ao usuário a
inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como a inviolabilidade e sigilo
do fluxo das comunicações pela internet, além das comunicações privadas
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Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:
[…]
II - proteção da privacidade;
III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; […] (BRASIL, 2014).
49
Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os
seguintes direitos:
I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação;
II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na
forma da lei;
III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;
[…]
50
Art. 8º A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é
condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. (BRASIL, 2014)
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armazenadas. Também estão abrangidos nesse dispositivo a proibição do
fornecimento de dados pessoais a terceiros
No artigo 5º do Marco Civil da Internet51, onde estão presentes as definições
que dirimem a interpretação desta norma jurídica, é possível identificar elementos
importantes para sustentar, ainda que implicitamente, o direito-base de monitorar
quem monitora, identificados nos artigos 10 52 , 11 53 , 13 54 , 14 55 , 15 56 e 22 57 . A
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Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - internet: o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial
para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais
por meio de diferentes redes;
II - terminal: o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet;
III - endereço de protocolo de internet (endereço IP): o código atribuído a um terminal de uma rede
para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais;
IV - administrador de sistema autônomo: a pessoa física ou jurídica que administra blocos de
endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no
ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao
País;
V - conexão à internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados
pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP;
VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de
uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e
recebimento de pacotes de dados;
VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um
terminal conectado à internet; e
VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora
de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. (BRASIL,
2014)
52
Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de
internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações
privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das
partes direta ou indiretamente envolvidas.
§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros
mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações
que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na
forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º.
§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do
art. 7º.
§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação
pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham
competência legal para a sua requisição.
§ 4º As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo
responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento,
respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais.
53
Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de
dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que
pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a
legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das
comunicações privadas e dos registros.
§ 1º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das
comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil.
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combinação do artigo 5º com estes permite evidenciar tecnicamente de que modo
usuários de internet podem ser potencialmente identificados (a partir do endereço de
protocolo de internet, ou simplesmente IP) nos registros de conexão e de aplicações
de internet, devidamente definidos e delimitados no artigo 5º. Partindo-se do
pressuposto normativo adotado pela União Europeia, e que serve de base para o
anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais no Brasil, os dados que permitirem
a identificação do sujeito em questão recebe a atribuição de dado pessoal. Assim, é
relevante que os registros de conexão e de aplicações de internet sejam, também,
compreendidos como dados pessoais. Maior clareza desse particular é evidenciada
nos incisos VIII e IX do artigo 7º58, que tem por objeto impor a obrigatoriedade de
acesso às informações sobre os limites de guarda e armazenamento de dados
pessoais na internet.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica
sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do
mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.
§ 3º Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da
regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação
brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como
quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações. (BRASIL, 2014)
§ 4º Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo.
54
Art. 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo
respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de
segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento.
§ 1o A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a
terceiros. (BRASIL, 2014)
55
Art. 14. Na provisão de conexão, onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de acesso a
aplicações de internet. (BRASIL, 2014)
56
Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça
essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os
respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de
segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento. (BRASIL, 2014)
57
Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo
judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao
responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a
aplicações de internet. (BRASIL, 2014)
58
Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os
seguintes direitos:
[…]
VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de
seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que:
a) justifiquem sua coleta;
b) não sejam vedadas pela legislação; e
c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações
de internet;
IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que
deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais; (BRASIL, 2014)

	
  

	
  

178

De modo análogo às normas europeias, o Marco Civil da Internet apresenta
de modo restrito a possibilidade de aplicação do direito-base de deletar os dados
pessoais na internet. Essa possibilidade específica esta prevista no artigo 7º, inciso
X59, restringe a exclusão dos dados à hipótese de término da relação contratual
entre o usuário e a aplicação de internet, a requerimento daquele, salvo nos casos
de guarda obrigatória dos registros, previstos na lei.
O quarto direito-base, qual seja o direito a uma identidade online,
diferentemente dos demais, é identificado com significativas restrições ao caráter
implícito, por haver um maior distanciamento com o conceito do direito-base em
questão. Esse direito pode ser observado em dois artigos do texto do Marco Civil da
Internet: no artigo 10, ao tratar da proteção da vida privada, da intimidade, da honra
e da imagem, que são elementos que integram a personalidade da pessoa natural, e
no artigo 2360, quando são expressadas as providências judiciais para a garantia do
sigilo e preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do
usuário de internet.
Ainda que em estágio inicial de construção e discussão, o anteprojeto de lei
de proteção de dados pessoais foi apresentado institucionalmente como agenda do
Ministério da Justiça no Brasil. Assim, é relevante destacar que, do mesmo modo
como observado nas legislações mencionadas acima, a presença dos direitos de
privacidade na internet também é parcial e implícita no texto do anteprojeto.
No capítulo II do anteprojeto, que estabelece os requisitos para o tratamento
dos dados pessoais, observa-se que, ao apresentar as condições de consentimento
para o tratamento dos dados pessoais61, inclusive dos titulares menores de idade62,
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Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os
seguintes direitos:
[…]
X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a
seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda
obrigatória de registros previstas nesta Lei; (BRASIL, 2014)
60
Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações
recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo
determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro. (BRASIL, 2014)
61
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente é permitido após o consentimento livre, expresso,
específico e informado do titular, salvo o disposto no art. 11.
§1º O consentimento para o tratamento de dados pessoais não pode ser condição para o
fornecimento de produto ou serviço ou para o exercício de direito, salvo em hipóteses em que os
dados forem indispensáveis para a sua realização.
§2º É vedado o tratamento de dados pessoais cujo consentimento tenha sido obtido mediante erro,
dolo, estado de necessidade ou coação.
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bem como as informações sobre o tratamento dos dados pessoais no momento do
consentimento

63

, as circunstâncias que dispensam o consentimento

64

, o

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
§3º O consentimento deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que o certifique.
§4º O consentimento deverá ser fornecido de forma destacada das demais cláusulas contratuais.
§5º O consentimento deverá se referir a finalidades determinadas, sendo nulas as autorizações
genéricas para o tratamento de dados pessoais.
§6º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, sem ônus para o titular.
§7º São nulas as disposições que estabeleçam ao titular obrigações iníquas, abusivas, que o
coloquem em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
§8º Cabe ao responsável o ônus da prova de que o consentimento do titular foi obtido em
conformidade com o disposto nesta Lei. (BRASIL, 2015)
62
Art. 8º O titular de dados pessoais com idade entre doze e dezoito anos idade poderá fornecer
consentimento para tratamento que respeite sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento,
ressalvada a possibilidade de revogação do consentimento pelos pais ou responsáveis legais, no seu
melhor interesse. (BRASIL, 2015)
Art. 9º No caso do titular de dados pessoais com idade até doze anos incompletos, o consentimento
será fornecido pelos pais ou responsáveis legais, devendo o tratamento respeitar sua condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento. (BRASIL, 2015)
63
Art. 10º No momento do fornecimento do consentimento, o titular será informado de forma clara,
adequada e ostensiva sobre os seguintes elementos:
I – finalidade específica do tratamento;
II – forma e duração do tratamento;
III – identificação do responsável;
IV – informações de contato do responsável;
V – sujeitos ou categorias de sujeitos para os quais os dados podem ser comunicados, bem como
âmbito de difusão;
VI – responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e
VII – direitos do titular, com menção explícita a:
a) possibilidade de não fornecer o consentimento, com explicação sobre as consequências da
negativa, observado o disposto no § 1º do art. 6º;
b) possibilidade de acessar os dados, retificá-los ou revogar o consentimento, por procedimento
gratuito e facilitado; e
c) possibilidade de denunciar ao órgão competente o descumprimento de disposições desta Lei.
§ 1º Considera-se nulo o consentimento caso as informações tenham conteúdo enganoso ou não
tenham sido apresentadas de forma clara, adequada e ostensiva.
§ 2º Em caso de alteração de informação referida nos incisos I, II, III ou V do caput, o responsável
deverá obter novo consentimento do titular, após destacar de forma específica o teor das alterações.
§ 3º Em caso de alteração de informação referida no inciso IV do caput, o responsável deverá
comunicar ao titular as informações de contato atualizadas.
§ 4º Nas atividades que importem em coleta continuada de dados pessoais, o titular deverá ser
informado regularmente sobre a continuidade, nos termos definidos pelo órgão competente. (BRASIL,
2015)
64
Art. 11. O consentimento será dispensado quando os dados forem de acesso público irrestrito ou
quando o tratamento for indispensável para:
I – cumprimento de uma obrigação legal pelo responsável;
II – tratamento e uso compartilhado de dados relativos ao exercício de direitos ou deveres previstos
em leis ou regulamentos pela administração pública;
III – execução de procedimentos pré-contratuais ou obrigações relacionados a um contrato do qual é
parte o titular, observado o disposto no § 1º do art. 6º;
IV – realização de pesquisa histórica, científica ou estatística, garantida, sempre que possível, a
dissociação dos dados pessoais;
V – exercício regular de direitos em processo judicial ou administrativo;
VI – proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
VII – tutela da saúde, com procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por
entidades sanitárias.
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tratamento65 e as medidas de segurança sobre os dados sensíveis66, o anteprojeto
provoca uma interação entre os direitos-base de navegar com privacidade na
internet e de monitorar quem monitora.
Assim como referido em relação às normas anteriores, o anteprojeto de lei
de proteção de dados pessoais no Brasil concentra-se em dispositivos que tratam do
cumprimento de normas de proteção de dados pessoais, questões processuais e
penalidades, como se pode observar nos capítulos IV (comunicação e interconexão),
V (transferência internacional de dados), VI (responsabilidade dos agentes) e VII
(sanções administrativas). Verifica-se, portanto, a predominância, embora parcial e
implícita, do direito-base de ‘monitorar quem monitora’, desempenhando uma
espécie de tutela da accountability do cumprimento normativo perante os sujeitos
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
§ 1º Nas hipóteses de dispensa de consentimento, os dados devem ser tratados exclusivamente para
as finalidades previstas e pelo menor período de tempo possível, conforme os princípios gerais
dispostos nesta Lei, garantidos os direitos do titular.
§ 2º Nos casos de aplicação do disposto nos incisos I e II, será dada publicidade a esses casos, nos
termos do parágrafo 1º do art. 6º.
§ 3º No caso de descumprimento do disposto no §2o, o operador ou o responsável pelo tratamento
de dados poderá ser responsabilizado. (BRASIL, 2015)
65
Art. 12. É vedado o tratamento de dados pessoais sensíveis, salvo:
I – com fornecimento de consentimento especial pelo titular:
a) mediante manifestação própria, distinta da manifestação de consentimento relativa a outros dados
pessoais; e
b) com informação prévia e específica sobre a natureza sensível dos dados a serem tratados, com
alerta quanto aos riscos envolvidos no tratamento desta espécie de dados; ou
II – sem fornecimento de consentimento do titular, quando os dados forem de acesso público
irrestrito, ou nas hipóteses em que for indispensável para:
a) cumprimento de uma obrigação legal pelo responsável;
b) tratamento e uso compartilhado de dados relativos ao exercício regular de direitos ou deveres
previstos em leis ou regulamentos pela administração pública;
c) realização de pesquisa histórica, científica ou estatística, garantida, sempre que possível, a
dissociação dos dados pessoais;
d) exercício regular de direitos em processo judicial ou administrativo;
e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
f) tutela da saúde, com procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades
sanitárias.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se a qualquer tratamento capaz de revelar dados pessoais
sensíveis.
§ 2º O tratamento de dados pessoais sensíveis não poderá ser realizado em detrimento do titular,
ressalvado o disposto em legislação específica.
§ 3º Nos casos de aplicação do disposto nos itens ‘a’ e ‘b’ pelos órgãos e entidades públicas, será
dada publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do §1o do art. 6o. (BRASIL,
2015)
66
Art. 13. Órgão competente poderá estabelecer medidas adicionais de segurança e de proteção
aos dados pessoais sensíveis, que deverão ser adotadas pelo responsável ou por outros agentes do
tratamento.
§ 1º A realização de determinadas modalidades de tratamento de dados pessoais sensíveis poderá
ser condicionada à autorização prévia de órgão competente, nos termos do regulamento.
§ 2º O tratamento de dados pessoais biométricos será disciplinado por órgão competente, que
disporá sobre hipóteses em que dados biométricos serão considerados dados pessoais sensíveis.
(BRASIL, 2015)
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envolvidos. Igualmente, a parcialidade também reside na exclusivamente do modo
como os dados são monitorados e por quem são monitorados, não apresentando
qualquer previsão sobre a possibilidade do titular ter maior conhecimento sobre o
registro de dados pessoais, dentro dos fundamentos do direito-base em questão.

6.3.2 Os efeitos da hipótese confirmada e das hipóteses refutadas sobre o conceito
de direitos de privacidade na internet
A proposição conceitual de direitos de privacidade na internet, defendida
nesta tese, não pode se limitar ao mero reconhecimento como categoria conceitual.
Há que se buscar a inclusão explícita e expressa dos direitos de privacidade na
internet no processo de construção normativa relacionada ao tema, como um dos
meios para maior amplitude sobre a eficácia do direito fundamental à privacidade,
nesse caso, no contexto da internet.
Os quatro direitos-base, individualmente, possuem grande relevância para a
compreensão integral do tema do direito à privacidade na internet. Contudo, tais
direitos associados entre si assumem relevância ainda maior, especialmente quando
combinados com o contexto da violação de dados pessoais. Nesse sentido, ao
menos três dos quatro direitos-base devem ser observados, conforme três fases
distintas de aplicação, com o consequente alcance de maior amplitude da eficácia
jurídica pretendida com a inclusão explícita e expressa desses direitos na norma
jurídica. Assim, o direito-base de navegar com privacidade na internet aplica-se
diretamente à fase da coleta de dados pessoais; o direito-base de monitorar quem
monitora aplica-se diretamente à fase da utilização dos dados pessoais; o direitobase de deletar os dados pessoais aplica-se à retenção dos dados pessoais
(BERNAL, 2014).
A recepção expressa dos direitos de privacidade na internet, a partir dos
direitos-base conjuntamente considerados pelas normas jurídicas que tratam, e
ainda tratarão, de temas afins no Brasil, permite a recomposição do núcleo do direito
fundamental à privacidade que, de acordo com as teorias apresentadas nesta tese,
integram tão somente a proteção da vida privada, da honra, da intimidade, da
imagem e dos dados pessoais. Em outras palavras, o direito fundamental à
privacidade deve também integrar à sua estrutura nuclear os direitos de privacidade
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na internet, quais sejam o direito de navegar na internet com privacidade; o direito
de monitorar quem monitora; o direito de deletar os dados pessoais; o direito à
proteção da identidade online.
Com a confirmação da segunda hipótese, a primeira e a terceira foram
refutadas, ao final desta pesquisa. Tais hipóteses tratavam da possibilidade de os
direitos de privacidade na internet estarem implícitos ou estarem

nas normas

jurídicas relacionadas à internet no Brasil, a fim de garantir maior eficácia do direito
fundamental à privacidade. A primeira foi refutada por retratar o contexto atual das
normas jurídicas analisadas, que apesar de estabelecerem parâmetros de proteção
da vida privada, da intimidade e da honra, não o fazem de modo específico,
considerando o contexto gerado pela internet, demonstrado ao longo da pesquisa.
Assim, não é possível afirmar que ditos diplomas legais protegem satisfatoriamente
os direitos violados nesse espaço, de modo a dispensar a incorporação conceitual
proposta. A terceira hipótese foi afastada, considerando que admitir a construção
conceitual dos direitos de privacidade na internet de forma implícita, significaria
estabelecer um cenário de retrocesso na regulamentação de direitos na internet,
sobretudo por persistir a imprecisão que permeia as normas jurídicas mapeadas e
analisadas.
Assim, em que pese esta tese não ter utilizado um instrumento metodológico
específico para aferir, com maior precisão, a eficácia do direito fundamental à
privacidade, pela ausência ou presença conceitual implícita dos direitos de
privacidade na internet, visto não ser este um de seus objetivos, a partir do
referencial teórico apresentado, especialmente nos capítulos 2, 3 e 4, reforçou-se o
afastamento dessas hipóteses. Mostrou-se então evidente a necessidade de
explicitação conceitual da privacidade, da complexidade desse conceito diante das
diferenciações conceituais e históricas levantadas a respeito da internet e da
sociedade que surge dos fenômenos dela decorrentes. Ou seja, o contexto de um
direito fundamental à proteção da privacidade, como refere Silva (2009), superado o
conservadorismo quanto ao reconhecimento evolutivo desse conceito, carece de
aceitação

da

complexidade

identificada

nas

relações

jurídico-sociológicas,

evidenciadas pela internet ao longo do tempo, as quais reforçam a necessidade da
fixação teórico-conceitual, nos termos propostos nesta tese.
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Ademais, no contexto brasileiro, os resultados dessa imprecisão não são de
difícil percepção, na visão de Streck (2008), já que a partir da doutrina e da
jurisprudência é nítido que, “[…] como em ‘Alice no País das Maravilhas’, em que um
dos personagens ‘dá às palavras o sentido que quer’, cada um interpreta (decide)
como quer, como se houvesse um ‘grau zero de significação’”, o que reforça a
confirmação da segunda hipótese de pesquisa.

6.3.3 O significado do conceito de direitos de privacidade na internet em relação ao
direito fundamental à privacidade
No capítulo 4, diversas são as análises e as revisões conceituais, de modo a
estabelecer relações e diferenças entre conceitos como privacidade, vida privada,
intimidade e proteção dos dados pessoais. Nessa seção do trabalho, a lição de
Rodotà (2008) foi essencial ao distinguir o direito ao respeito da vida privada e
familiar do direito à proteção da vida privada, eis que aquele reflete um componente
individualista e este estabelece normas sobre os mecanismos de processamento de
dados. Significa dizer que o conceito de privacidade evoluiu, ao longo do tempo,
transitando do entendimento preconizado pelo ‘right to be let alone’ até atingir o
status de controle sobre as informações e de determinação do modo como a esfera
privada deve ser constituída.
Conforme referido por Rodotà (2008), os indivíduos que constituem uma
vida em paralelo e de modo permanente na rede, concebida, portanto, dentro de
uma sociedade em rede e que transmitem e recebem incessantemente dados e
informações capazes de registrar movimentos, hábitos e contatos, colocam em
xeque a compreensão da autonomia dos indivíduos, o que é absolutamente
incompatível com a essência da proteção de dados como direito fundamental.
O ponto crucial na internalização explícita e expressa dos direitos de
privacidade na internet, no bojo do direito fundamental à privacidade, e que
assegura, portanto, maior eficácia a tal garantia, reside na intenção normativa de
proteger a autonomia do sujeito. Os direitos de privacidade na internet projetam-se,
então, como instrumentos capazes de estabelecer relações entre o mundo ‘real’ e a
atmosfera ‘online’, oportunizando a concretização da liberdade e da inalienabilidade
da navegação na internet com privacidade, bem como a liberdade e a
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inalienabilidade da vigilância em massa, da surveillance e da manipulação dos
dados pessoais, rompendo, assim, com o paradigma da Web simbiótica.
Diante disso, o direito fundamental à privacidade passa a ter dimensão mais
ampla e, sobretudo, atual e contextualizada com a sociedade da informação,
permitindo, assim, melhor encaixe do Direito sobre os novos modos de interação
social que a internet apresenta de forma recorrente, bem como torna viável o
enfrentamento das problemáticas de natureza jurídica, decorrentes de uma
sociedade em rede ou de um ‘Estado de Vigilância’.
Contudo, para que essa dimensão ampliada do direito fundamental à
privacidade seja atingida na sua plenitude, é relevante considerar que os direitos de
privacidade na internet, a partir de seus quatro direitos-base, quando associados
entre si assumem importância significativa, especialmente a partir da proposta desta
tese, qual seja a incorporação conceitual desses direitos na construção normativa
vinculada ao tema da proteção da privacidade e dos dados pessoais na internet, no
Brasil. Nesse sentido, quatro são as associações possíveis para que tais direitos,
previstos de forma explícita e expressa na norma jurídica brasileira, possam garantir
maior eficácia ao direito fundamental à privacidade.
A primeira associação diz respeito à aplicação do direito de navegar com
privacidade na internet na fase de coleta de dados na rede. Como visto, tanto o
Marco Civil da Internet, ao tratar da guarda dos registros de conexão e de aplicações
de internet, quanto o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, não
asseguram de modo integral a proteção do direito à conexão à internet ou ao acesso
à aplicações de internet com a plenitude do exercício do direito à privacidade.
Significa dizer, então, que o modo como as normas jurídicas estão
dispostas, a navegação por páginas da internet não atende a expectativa razoável
de fazê-lo com privacidade, como uma regra geral, sobretudo por não possibilitar o
pleno exercício da autonomia do usuário de internet para definir, quando da conexão
de acesso à internet ou quando do acesso a aplicações de internet, quais dados
poderão ser coletados, em quais circunstâncias, para quais finalidades e com quais
limitações de tratamento e interconexão.
Nesse ponto, o primeiro direito-base associa-se ao direito de monitorar
quem monitora, que por sua vez deve ser aplicado na fase de utilização dos dados.
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Assim como há circunstâncias vinculadas ao direito de ter uma navegação com
privacidade, há situações em que os indivíduos desejam ser monitorados, por
alguma razão benéfica. Nesse aspecto, o consentimento da coleta de dados
pessoais é elemento basilar para a compreensão desses direitos. Sob a ótica da
proteção da privacidade, a coleta de dados e o monitoramento como um padrão
constante são atos que, a priori, violam direitos. Entretanto, sob o prisma da Web
simbiótica, em que o fornecimento de dados pessoais pode ser benéfico à
usabilidade da rede, a autonomia do usuário na emissão do seu consentimento é
fundamental.
Assim, ‘monitorar os monitores’ significa mais do que o simples
conhecimento de quais dados estão sendo coletados, como são aplicados
atualmente nas políticas de privacidade de organizações que coletam e tratam
dados pessoais, ou como define o Marco Civil da Internet, ou ainda como propõe o
anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais no Brasil. Trata-se da possibilidade
concreta de o indivíduo saber se está sendo monitorado, eventualmente até sem
retenção de dados e informações, e para qual finalidade tal ato se destina. Trata-se,
portanto, de estabelecer um princípio de consentimento colaborativo, em uma
interação entre o Direito e as tecnologias da informação e comunicação, com o
consentimento considerado de modo imediato, interativo, dinâmico e binário, dentro
dos processos de interação na internet (BERNAL, 2014).
A terceira associação possível ocorre com o direito de deletar os dados
pessoais na internet na fase de retenção de dados pessoais, quando já superadas
as fases de coleta e utilização dos dados, a partir da aplicação dos dois direitosbase anteriormente associados. Assim, a aplicação desse direito, sobretudo quando
relacionado ao direito ao esquecimento (‘right to be forgotten’) deve ocorrer na fase
em que os dados pessoais já estão armazenados. Nesse ponto, cabe destacar a
identificação de um gap em todas as normas jurídicas analisadas, tanto as
brasileiras quanto as estrangeiras, que, quando referem à possibilidade de exclusão
de dados pessoais, restringem tal possibilidade à eventual ilicitude na utilização de
tais dados.
Porém, como visto nesta pesquisa, os casos de requisição de exclusão de
dados pessoais transcendem consideravelmente os limites previstos nas normas
jurídicas. Nesse particular, é relevante que o Marco Civil da Internet, a partir da sua
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regulamentação, e o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, a partir da
evolução no debate de seu texto inicial, incluam a possibilidade de deletar os dados
pessoais na internet sem limitar ou condicionar à ocorrência de ilicitude no
tratamento desses dados. Assim, incorporar conceitualmente o direito de deletar
não significa fortalecer eventual censura ou tentativa de reescrever a história, mas
possibilitar mais controle sobre suas informações pessoais, bem como estimular
empresas e governos a se apropriarem exclusivamente de dados adequados e úteis
para atender determinado fim, evitando-se, assim, riscos de danos ou exposição
demasiada de dados e informações pessoais.
A quarta associação possível está na incorporação conceitual do direito à
proteção da identidade online. Isso significa que a proteção à identidade do usuário
de internet, do modo como se apresenta no Marco Civil da Internet e no anteprojeto
de lei de proteção de dados pessoais, deve contemplar um direito a criar uma
identidade online; um direito de afirmar essa identidade online; um direito de
proteger essa identidade online, fortalecendo a autonomia do usuário de internet,
sobretudo para definir quais dados vinculados à sua identidade online serão
coletados, por quem serão coletados, para quais finalidades e limites.
Assim, o reconhecimento expresso do direito à proteção da identidade online
permitirá a sua aplicação nas fases da coleta, da utilização e da retenção de dados
pessoais, possibilitando que a privacidade e a autonomia das pessoas não sejam
desnecessariamente comprometidas. Com isso, tem se uma minimização da
quantidade de informações que um usuário de internet revela para acessar um
serviço ou um sistema, associando-se à concepção de minimização dos dados, o
que configura um aspecto-chave para um regime de proteção de dados e uma parte
crucial para a privacidade dos dados na internet. Portanto, a privacidade na internet
esta primariamente relacionada com a proteção de identidades, enquanto a
autonomia relaciona-se com o controle dessas identidades por seus titulares,
sobretudo pelo exercício do ato de consentimento, previsto nas normas jurídicas em
questão.
Aparentemente, um indivíduo que tenha acesso a um terminal, ao qual seja
atribuído um endereço de protocolo de internet (endereço de IP), sob a
administração de um sistema autônomo, estabelecendo, com isso, uma conexão à
internet, habilitando, portanto, o terminal ao envio e recebimento de pacotes de
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dados pela rede, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço de IP,
conexão esta que estará sujeita a registro, a partir de um conjunto de informações
relacionadas à data e hora de início e término da conexão, duração e endereço de
IP utilizado por este terminal, e que a partir dessa conexão, poderá ter acesso a uma
aplicação de internet, cujos acesso também estarão sujeitos a registro, estará se
utilizando de maneira significativa das leis da física para interagir com as tecnologias
da informação e comunicação.
Contudo, na relação acima exposta, há tantas repercussões relacionadas ao
Direito quanto às leis da física que viabilizam a operação das TICs. O fluxo descrito
acima apropria-se das definições apresentadas no artigo 5º 67 do Marco Civil da
Internet para descrever as etapas que conduzem o usuário ao acesso à internet e às
aplicações nela contidas. Apesar de guardar uma aparência tecnicista e
exclusivamente vinculada às TICs, as etapas que compreendem a conexão à
internet e o acesso às aplicações mantem uma proximidade significativa com o
Direito, com a perspectiva de direitos fundamentais apresentadas nesta tese,
especialmente no que tange ao direito fundamental à privacidade.
A partir dessa compreensão, a incorporação conceitual dos direitos de
privacidade na internet, de modo expresso e explícito na regulamentação da
proteção de dados no Brasil, representa a ampliação da compreensão do direito
fundamental à privacidade, bem como a maximização da eficácia do rol de direitos
vinculados à essa garantia fundamental.
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Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - internet: o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial
para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais
por meio de diferentes redes;
II - terminal: o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet;
III - endereço de protocolo de internet (endereço IP): o código atribuído a um terminal de uma rede
para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais;
IV - administrador de sistema autônomo: a pessoa física ou jurídica que administra blocos de
endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no
ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao
País;
V - conexão à internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados
pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP;
VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de
uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e
recebimento de pacotes de dados;
VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um
terminal conectado à internet; e
VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora
de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. (BRASIL,
2014)
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Em outras palavras, a conexão e o acesso à aplicações de internet, uma vez
submetidas a registro por determinação normativa, revelam a predisposição de
coletar, tratar, utilizar e reter dados pessoais. Assim, superado o nível de interação
entre o ser humano e a tecnologia, cabe ao Direito, enquanto ciência, identificar
problemáticas e vislumbrar adequações que assegurem a eficácia de direitos
fundamentais.
Assim, conceber a privacidade na internet como um direito fundamental, em
sentido amplo, capaz de recepcionar em seu bojo a proteção da vida privada, da
intimidade, da imagem, da honra e dos direitos-base vinculados ao conceito de
direitos de privacidade na internet, significa dizer que, na contemporaneidade, o
direito de navegar na internet com privacidade, o direito de monitorar quem
monitora, o direito de deletar dados pessoais e o direito de proteger a identidade
online devem ser tutelados, explícita e expressamente, como um dos pilares de
garantia da eficácia do direito fundamental à privacidade em sentido amplo.
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7 CONCLUSÃO

Indubitavelmente,

a

construção

de

uma

tese

doutoral

pressupõe

originalidade, relevância e viabilidade como elementos indispensáveis à sua
construção. Além disso, é necessário considerar a importância que os resultados
obtidos, sobretudo o atingimento dos objetivos e a resposta ao problema como
fatores que se somam à construção de uma investigação em nível de doutorado.
Na busca de resposta ao problema formulado, a pesquisa cumpriu os seis
objetivos específicos, delineados em cada um dos capítulos desta tese. No primeiro
capítulo, intitulado “Direitos fundamentais e internet: convergências conceituais para
uma tese jurídica”, que estabeleceu relação histórica e com os fundamentos dos
direitos fundamentais e identificou os aspectos temáticos da pesquisa dentro da
teoria dos direitos fundamentais, atingiram-se os objetivos específicos de analisar a
evolução e a relação do Direito com as tecnologias da informação e comunicação;
apresentar os fundamentos conceituais dos direitos fundamentais, em especial dos
novos direitos, advindos do uso da internet, das origens históricas e conceituais da
privacidade, dos fundamentos jurídico-normativos da proteção dos dados pessoais
em sentido amplo.
No segundo capítulo, intitulado “A evolução da internet: uma timeline para a
compreensão contextual dentro do Direito”, alcançou-se o objetivo específico de
estabelecer distinções conceituais e históricas relacionadas à internet e aos espaços
sociais, constituídos por pessoas e organizações a partir da internet.
Ao tratar “O direito fundamental à privacidade na internet: a vida privada, a
intimidade e a inviolabilidade dos dados pessoais”, no terceiro capítulo, atingiu-se o
objetivo específico de analisar, através dos alicerces dos direitos fundamentais, o
reconhecimento de novos direitos relacionados à proteção da privacidade e dos
dados pessoais na internet, em especial dos quatro direitos-base que compõem a
estrutura conceitual de direitos de privacidade na internet.
Com a análise realizada no quarto capítulo, “A proteção da privacidade e
dos dados pessoais na legislação comparada”, a pesquisa cumpriu o objetivo
específico de mapear os institutos normativos que tratam da proteção da vida
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privada e dos dados pessoais na legislação comparada e no ordenamento jurídico
brasileiro.
No quinto capítulo, denominado “O direito fundamental à privacidade no
Brasil: a incorporação conceitual dos direitos de privacidade na internet na
regulamentação da proteção dos dados pessoais”, atingiu-se o objetivo específico
de observar e identificar os direitos de privacidade na internet nas normas jurídicas
comparadas, propondo a inserção explícita e expressa do conceito de direitos de
privacidade na internet como um dos elementos para assegurar maior amplitude na
eficácia do direito fundamental à privacidade, em especial, no processo de
regulamentação da proteção dos dados pessoais na internet.
Atentando

esse

objetivo,

algumas

conclusões

preliminares

são

fundamentais:
1)

das normas jurídicas nacionais e internacionais, mapeadas e

analisadas, nenhuma apresenta explicitamente o reconhecimento de direitos-base
para a proteção da privacidade na internet;
2)

considerando isso, a crítica estabelecida nesta tese foi aplicada sobre

as normas mapeadas pela identificação implícita dos quatro direitos-base, os quais
constituem o conceito de direitos de privacidade na internet e estão inseridos em
cada uma das cinco categorias de dispositivos legais;
3)

a maior parte das normas jurídicas relacionadas ao tema da

privacidade e da proteção de dados concentra-se em dispositivos que tratam da
autoridade autônoma, competente para gerir o cumprimento de normas de proteção
de dados pessoais, questões processuais e penalidades. Dentro desses temas, que
compõem a quinta categoria, observa-se, de modo predominante, embora
implicitamente, o direito-base de ‘monitorar quem monitora’, desempenhando uma
espécie de tutela da accountability do cumprimento normativo perante os sujeitos
envolvidos;
4)

aspectos vinculados à primeira categoria, a qual diz respeito aos

dispositivos que elencam definições, critérios interpretativos e princípios gerais, não
são prioritários nas normas jurídicas, embora seja nessa categoria que se evidencia
a presença implícita dos direitos-base de navegar com privacidade na internet e da
proteção da identidade online.
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5)

em que pese serem as evidências normativas pouco representativas

em número, no que tange ao direito-base de deletar os dados pessoais, o qual se
filia ao direito ao esquecimento (na acepção do right to be forgotten), os dispositivos
legais trazem impactos significativos sobre a proteção jurídica do direito à
privacidade e à proteção dos dados pessoais. Exemplo disso é o Regulamento
45/2001/CE, ao tratar dos direitos da pessoa em causa, ou seja, do titular dos dados
pessoais em tratamento, apresenta explicitamente a possibilidade de exclusão dos
dados (artigo 16). Contudo, tal possibilidade não leva em consideração exclusões de
dados por razões de foro íntimo e que não sejam consequência de ato ilícito de
outrem, o que confirmando a presença implícita e parcial do direito-base de deletar
os dados pessoais. Na mesma corrente do regulamento europeu, está o anteprojeto
de lei de proteção de dados pessoais no Brasil. No referido documento, identifica-se
de modo implícito, e também parcial, do mencionado direito-base, eis que o
cancelamento dos dados e as limitações de conservação dos dados ocorreriam
apenas após um tratamento desses dados.
6)

De modo geral, identifica-se que apenas os capítulos legais que tratam

de direitos da pessoa em causa, ou do titular dos dados pessoais, ou ainda do
usuário de internet (caso específico do Marco Civil brasileiro) apresentam, de modo
parcial e implicitamente, todos os quatro direitos-base que compõem o conceito de
direitos de privacidade na internet.
7)

A imprecisão conceitual dentro das normas jurídicas, no que tange ao

contexto da internet, especialmente na tutela da privacidade e da inviolabilidade dos
dados pessoais, é elemento relevante para sustentar a confirmação da segunda
hipótese de pesquisa, de que os direitos de privacidade na internet necessitam estar
incorporados conceitualmente, explícita e expressamente, nas normas jurídicas
relacionadas à internet no Brasil, de modo assegurar plena eficácia ao direito
fundamental à privacidade, sobretudo por recepcionar em seu bojo a proteção da
vida privada, da intimidade, da imagem, da honra e dos direitos-base, vinculados
aos direitos-base de navegar na internet com privacidade, de monitorar quem
monitora, de deletar dados pessoais e de proteger a identidade online.
Diante das conclusões parciais, considera-se que:
1)

a proposição conceitual de direitos de privacidade na internet,

defendida nesta tese, não pode se limitar ao mero reconhecimento conceitual. Há

	
  

	
  

192

que se buscar a incorporação dos direitos de privacidade na internet, incluindo-se
explícita e expressamente esses direitos no processo de construção normativa no
Brasil, relacionada ao tema como um dos meios para maior amplitude da eficácia do
direito fundamental à privacidade, nesse caso no contexto da internet;
2)

conceber a privacidade na internet como um direito fundamental, em

sentido amplo, capaz de recepcionar em seu bojo a proteção da vida privada, da
intimidade, da imagem, da honra e dos direitos-base vinculados ao conceito de
direitos de privacidade na internet, significa dizer que, na contemporaneidade, o
direito de navegar na internet com privacidade, o direito de monitorar quem
monitora, o direito de deletar dados pessoais e o direito de proteger a identidade
online devem ser tutelados, explícita e expressamente, como um dos pilares de
garantia da eficácia do direito fundamental à privacidade em sentido amplo.
3)

a recepção expressa dos direitos de privacidade na internet pelas

normas jurídicas, que tratam e ainda tratarão de temas afins no Brasil, permite a
recomposição do núcleo do direito fundamental à privacidade que, de acordo com as
teorias apresentadas nesta tese, integram tão somente a proteção da vida privada,
da honra, da intimidade e da imagem. Em outras palavras, ressalta-se que o direito
fundamental à privacidade deve também integrar à sua estrutura nuclear os direitos
de privacidade na internet, de modo que, no Brasil, a regulamentação do Marco Civil
da Internet e a edição de uma lei de proteção de dados pessoais contemplem
expressamente o direito de navegar na internet com privacidade; o direito de
monitorar quem monitora; o direito de deletar os dados pessoais; o direito à proteção
da identidade online;
4)

destarte, o direito fundamental à privacidade na internet passa a ter

dimensão mais ampla e, sobretudo, atual e contextualizada com a sociedade da
informação, permitindo melhor encaixe do Direito sobre os novos modos de
interação social que a internet apresenta de forma recorrente, bem como torna viável
o enfrentamento das problemáticas de natureza jurídica, decorrentes de uma
sociedade em rede ou de um ‘Estado de Vigilância’.
Estabeleceu-se, portanto, um elo teórico-conceitual para responder o
problema de pesquisa: os direitos de privacidade na internet devem estar expressos
e explícitos, para assegurar maior amplitude na eficácia das normas jurídicas
brasileiras que tutelam o direto fundamental à privacidade no contexto da internet?
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Assim, a tese cumpriu o objetivo geral de propor a incorporação conceitual dos
direitos de privacidade na internet, de forma explícita e expressa, como um dos
pilares para assegurar maior amplitude na eficácia do direito fundamental à
privacidade, em especial no processo de criação normativa no Brasil, relacionada à
proteção dos dados pessoais na internet, confirmando a hipótese de que os direitos
de privacidade na internet devem estar explícitos e expressos nas normas jurídicas
relacionadas à internet no Brasil, a fim de garantir maior eficácia do direito
fundamental à privacidade.
Em uma adaptação livre do trecho68 da obra de Orwell (1983) que epigrafa
esta tese, “[…] ao futuro ou ao passado, a um tempo em que o pensamento seja
livre […]”,que, na internet ou fora dela, os homens sejam iguais, e que não vivam
sós – a um tempo em que a verdade exista e que cada sujeito tenha a possibilidade
de decidir quais de suas informações são privadas e quais são públicas, e em que o
que for feito também possa ser desfeito: da era da navegação privada na internet, da
era da accountability de quem monitora, da era do direito de deletar os dados
pessoais, da era da proteção da identidade online, da era dos direitos de privacidade
na internet – saudações!
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Ao futuro ou ao passado, a um tempo em que o pensamento seja livre, em que os homens sejam
diferentes uns dos outros, em que não vivam sós – a um tempo em que a verdade exista e em que o
que for feito não possa ser desfeito: da era da uniformidade, da era da solidão, da era do Grande
Irmão, da era do duplipensamento – saudações! (tradução nossa) (ORWELL, 1983).
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Apêndice A – Matriz de conteúdo do Data Protection Act, Reino Unido, 1998.
	
  

Parte I – Preliminar

Parte II – Direito sobre
os dados subjetivos e
outros

Parte III – A notificação
pelos controladores de
dados

Parte IV – Exceções

Parte V – O
cumprimento

Data Protection Act 1998
Texto introdutório
1. As disposições interpretativas básicas
2. Os dados pessoais sensíveis
3. As propostas especiais
4. Os princípios de proteção dos dados
5. A aplicação da lei
6. O comissário (autoridade responsável)
7. O direito de acesso aos dados pessoais
8. As disposições complementares para a seção 7.
9. A aplicação da seção 7, quando o controlador dos dados é a agência
de crédito de referência
9A. Os dados pessoais não estruturados e retidos pelas autoridades
públicas
10. O direito de impedir o processamento suscetível de causar dano ou
sofrimento
11. O direito de impedir o tratamento para fins de marketing direto
12. Os direitos em relação à tomada de decisões automatizada
12 A. Os direitos sobre os dados subjetivos em relação às exceções dos
dados manuais
13. A remuneração por inobservância de certos requisitos
14. A retificação, o bloqueio, a eliminação ou a destruição dos dados
15. A competência e o procedimento
16. Aspectos preliminares
17. A proibição de processamento sem registro
18. A notificação pelo tratamento dos dados
19. O registro de notificações
20. O dever de notificar alterações
21. As infrações
22. A avaliação preliminar do comissário
23. O poder de prever a nomeação de supervisores de proteção de
dados
24. O dever de certos controladores de dados de tornar certas
informações disponíveis
25. As funções do comissário em relação à elaboração de
regulamentação das notificações
26. A regulação de taxas
27. Aspectos preliminares
28. A segurança nacional
29. O crime e a tributação
30. A saúde, a educação e o trabalho social
31. A atividade regulamentar
32. O jornalismo, a literatura e a arte
33. A investigação, a história e a estatística
34. Os dados manuais na posse das autoridades públicas
35. As divulgações exigidas por lei ou feitas em conexão com processos
judiciais
36. Os privilégios parlamentares
37. As finalidades domésticas
38. As exceções diversas
39. O processo de transição
40. Advertências de cumprimento
41. O cancelamento da advertência de cumprimento
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Parte VI – Aspectos
diversos e gerais

41A. Os autos de infração
41B. As limitações dos autos de infração
41C. O código de práticas nos autos de infração
42. Os pedidos de avaliação
43. As advertências de informação
44. As advertências de informações especiais
45. A determinação do comissário sobre propostas especiais
46. A restrição do cumprimento em casos de tratamento para fins
especiais
47. O não cumprimento da advertência prévia
48. O direito a recurso
49. A determinação dos recursos
50. Os poderes de entrada e inspeção
51. Os deveres gerais do comissário
52. Os relatórios e códigos de prática a
serem apresentados ao Parlamento
52A. O código de dados compartilhados
52B. O código de dados compartilhados: o
procedimento
52C. A alteração ou substituição do código
de compartilhamento de dados
As funções do
52D.
A
publicação
do
código
de
comissário
compartilhamento de dados
52E. O efeito do código de compartilhamento
de dados
53. A assistência do comissário nos casos
que envolvem tratamento de dados para fins
especiais
54. A cooperação internacional
54A. A inspeção de sistemas de informação
no exterior
A obtenção ilícita de
55. A obtenção ilícita de dados pessoais
dados pessoais
55A. O poder do comissário de impor penas
pecuniárias
55B. A advertência de pena pecuniária:
direitos processuais
55C. Orientações sobre advertências de
As penas pecuniárias penas pecuniárias
55D. A aplicação das advertências de penas
pecuniárias
55E. Considerações suplementares sobre a
aplicação das advertências das seções 55 A
e 55B
Os registros obtidos
56. A proibição de exigência quanto à
sobre o fundamento
produção de determinados registros
dos direitos de acesso 57. A prevenção a certos termos contratuais
aos dados do próprio relacionados a registros de saúde
titular
As informações
58. A divulgação de informações
fornecidas ao
59. A confidencialidade das informações
comissário ou ao
Tribunal
60. A promotoria e as penalidades
Disposições gerais
relativas às infrações
61. A responsabilidade dos diretores
Disposições relativas 62. As alterações sobre o Consumer Credit
às infrações
Act 1974

	
  

	
  

210

63. A aplicação sobre a Coroa Real
63A. A aplicação sobre o parlamento
64. A transmissão de advertências por meios
eletrônicos ou outros
65. O serviço de advertências do comissário
66. O exercício de direitos por crianças da
Escócia
67. As ordens, os regulamentos e as regras
68. O conceito de ‘registros acessíveis’
69. O conceito de ‘profissional da saúde’
70. Definições complementares
71. Índice de expressões definidas
72. As modificações legais
73. Disposições transitórias
74. Consequências mínimas de alterações e
revogações
75. Título curto, início e extensão
Fonte: Adaptado de Reino Unido, (1998).
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Apêndice B – Matriz de conteúdo do Freedom of Information Act, Reino Unido,
2000.

Parte I – Do acesso à
Informação detida pelas
autoridades públicas

Parte II – Das
informações isentas da
aplicação da lei

Freedom of Information Act 2000
Texto introdutório
1. Do direito geral de acesso à
informação detida por autoridades
públicas
2. Dos efeitos das exceções na
Parte II
3. Das autoridades públicas
4. Das alterações do Anexo 1
5. Dos limites do poder para
designar autoridades públicas
6. Das empresas públicas
7. Das autoridades públicas com
aplicação restrita da lei
8. Do pedido de informações
9. Das taxas
10. Do prazo para cumprimento do
pedido
Do direito à informação
11. Dos meios pelos quais a
comunicação deve ser feita
12. Das isenções quando o custo
do cumprimento da lei excede o
limite adequado
13. Das taxas de divulgação e
onde o custo do cumprimento da
lei excede o limite adequado
14. Dos pedidos de informação
abusivos ou repetitivos
15. Das disposições especiais
relativas a registros públicos
transferidos para o Escritório
Público de Registros
16.
Do
dever
de
prestar
aconselhamento e assistência
Do indeferimento do pedido
17. Do indeferimento do pedido
Do Comissário de Informação
18. Do comissário de informação
19. Dos esquemas de publicação
Dos esquemas de publicação
20. Do modelo de esquema de
publicação
21. Das informações acessíveis pelo requerente por outros meios
22. Das informações destinadas a publicações futuras
23. Das informações fornecidas ou relativas a organismos que tratam de
questões de segurança
24. Da segurança nacional
25. Dados amparados nos itens 23 e 24 – disposições complementares
26. Da defesa
27. Das relações internacionais
28. Das relações dentro do Reino Unido
29. Da economia
30. Das investigações e processos conduzidos por autoridades públicas
31. Da aplicação da lei
32. Da Corte
Dos registros
33. Das funções de auditoria
34. Do privilégio parlamentar
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Parte III – Das funções
gerais do Secretário de
Estado, do Chanceler e
do Comissário de
Informação

Parte IV – Do
cumprimento da lei

Parte V – Dos recursos
de apelação

Parte VI – Dos registros
históricos e
informações em
Escritórios de
Registros Públicos do
Reino Unido ou da
Irlanda do Norte

Parte VII – Das
alterações na Lei de
Proteção de Dados de
1998 (Data Protection
Act 1998)

35. Da formulação da política de
governo
36. Do preconceito à condução
eficaz dos assuntos públicos
37. Das comunicações com Sua
Majestade e homenagens
38. Da saúde e segurança
39. Das informações ambientais
40. Dos dados pessoais
41. Das informações fornecidas
com confidencialidade
42.
Do
segredo
e
sigilo
profissionais
43. Dos interesses comerciais
44. Das proibições de divulgação
45. Da emissão de código de boas práticas pelo Secretário de Estado
46. Da emissão de código de boas práticas do Chanceler
47. Das funções gerais do Comissário
48. Das recomendações como boas práticas
49. Dos relatórios a apresentar ao Parlamento
50. Do pedido de decisão do Comissário
51. Dos avisos de informações
52. Dos avisos de cumprimento
53. Da exceção ao dever de cumprir um aviso de informações ou um
aviso de cumprimento
54. Do não cumprimento do aviso prévio
55. Dos poderes de entrada e de inspeção
56. Das ações contra autoridades públicas
57. Dos recursos contra os avisos feitos ao abrigo da Parte IV
58. Das determinações dos recursos
59. Do recurso de decisão do Tribunal
60. Dos recursos contra certificado de segurança nacional
61. Do recurso
62. Da interpretação da parte VI
63. Da remoção de isenções dos registros históricos em geral
64. Da remoção de isenções de informações históricas em escritórios de
registros públicos
65. Das decisões de recusa discricionária de divulgação de registros
históricos
66. Das decisões relativas a certos registros públicos transferidos
67. Das alterações das regras de registros públicos
68. Da extensão do significado de
‘dados’
69. Do direito de acesso aos
dados pessoais não estruturados e
detidos pelas autoridades públicas
70. Das isenções aplicáveis a
Das alterações relativas às
certos dados manuais detidos
informações pessoais na posse pelas autoridades públicas
das autoridades públicas
71. Dos pormenores registráveis
nos termos da Parte III da Lei de
Proteção de Dados de 1998 (Data
Protection Act 1998)
72.
Das
disponibilidades
desconsideradas para efeitos de
isenção ao abrigo da lei
Das outras alterações
73. Das outras alterações na Lei
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Parte VIII – Dos
aspectos diversos e
suplementares

de Proteção de Dados de 1998
(Data Protection Act 1998)
74. Do poder para fazer a provisão relativa à informação ambiental
75. Do poder de alterar ou revogar decretos proibindo a divulgação de
informações
76. Da divulgação de informações entre o Comissário e os Promotores
de Justiça
76A. Da divulgação de informações entre o Comissário de Informações
e o Comissário Escocês de Informações
77. Da infração de alteração de registros com a intenção de impedir a
divulgação
78. Da economia para os poderes existentes
79. Da difamação
80. Das disposições relacionadas à Escócia
81. Das informações mantidas por órgãos da Irlanda do Norte
82. Da aplicação da lei aos órgãos governamentais
83. Do significado de ‘autoridades públicas de Welsh’
84. Da interpretação
85. Das despesas
86. Das revogações
87. Do índice
88. Do título curto e extensão da lei
Fonte: Adaptado de Reino Unido (2000).
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Apêndice C – Matriz de conteúdo do Privacy and electronic communications
(EC Directive) Regulations, Reino Unido, 2003.

Privacy and electronic communications (EC Directive) Regulations 2003
1. Preâmbulo
2. Da interpretação
3. Da revogação do regulamento de telecomunicações de 1999 – proteção de dados e privacidade
4. Da relação entre o presente regulamento e a Lei de Proteção de Dados (Data Protection Act 1998)
5. Da segurança dos serviços públicos de comunicações eletrônicas
6. Da confidencialidade das comunicações
7. Das restrições ao tratamento de determinados dados de tráfego
8. Das outras disposições relativas ao tratamento e ao tráfego de dados ao abrigo do item 7
9. Do faturamento detalhado e a privacidade
10. Da prevenção da identificação de linha - chamadas realizadas
11. Da prevenção da identificação de linha - chamadas recebidas
12. Da publicação de informações para efeitos dos itens 10 e 11
13. Da cooperação de provedores de comunicação para efeitos dos itens 10 e 11
14. Das restrições relativas ao tratamento de dados de localização
15. Do rastreamento de chamadas maliciosas ou incomodativas
16. Das chamadas de emergência
17. Do término do encaminhamento automático de chamadas
18. Das listas de assinantes
19. Da utilização de sistemas de chamada automatizados
20. Da utilização de aparelhos de fax para fins de marketing direto
21. Das chamadas não solicitadas para fins de marketing direto
22. Da utilização do correio eletrônico para fins de marketing direto
23. Da utilização do correio eletrônico para fins de marketing direto, em que a identidade ou o
endereço do remetente não esta visível
24. Das informações a fornecer para efeitos dos itens 19, 20 e 21
25. Dos registros a serem mantidos para fins de cumprimento do item 20
26. Dos registros a serem mantidos para fins de cumprimento do item 21
27. Da modificação dos contratos
28. Da segurança nacional
29. Dos requisitos legais e da aplicação da lei
30. Dos procedimentos de indenização por descumprimento dos requisitos deste regulamento
31. Do cumprimento – extensão da parte V da Lei de Proteção de Dados de 1998 (Data Protection
Act 1998)
32. Da solicitação ao Comissário para que exerça as funções de cumprimento da norma
33. Da assessoria técnica ao Comissário
34. Da emenda à Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications)
Regulations 2000
35. Da emenda à Electronic Communications (Universal Service) Order 2003
36. Das disposições transitórias
Fonte: Adaptado de Reino Unido (2003).
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Apêndice D – Matriz de conteúdo do Privacy Act, Estados Unidos, 1974.
Privacy Act 1974
Do histórico legislativo
Do papel da comissão de privacidade e estudo de proteção
Do papel do escritório de administração e orçamento
Da harmonização com o computador
Dos objetivos políticos
Das definições
A. Da definição de agência
B. Da definição de indivíduo
C. Da definição de manutenção
D. Da definição de registro
E. Da definição de Da divulgação da subseção (b)
sistema de registros
Do acesso e alterações às subseções
(d) (1) e (d) (2)
Outros aspectos a considerar
Das condições de divulgação a A. Da regra de não divulgação sem o consentimento
terceiros
B. Doze exceções à regra de 1. Da necessidade de saber
não
divulgação
sem
o dentro da Agência
consentimento
2. Da divulgação obrigatória no
âmbito do FOIA – Freedom of
Information Act
3. Da utilização de rotina
4. Do escritório do censo
5. Da pesquisa estatíscia
6. Do arquivo nacional
7. Do pedido de aplicação da lei
8. Da saúde ou segurança de um
indivíduo
9. Do Congresso
10. Da Controladoria Geral
11. Da ordem judicial
12. Do Debt Collect Act
Da prestação de contas de certas divulgações
Do direito ao acesso
Do direito à emenda
Dos requisitos de agência
Das regras de agência
Das medidas civis
A. Da emenda nas ações judiciais nos termos da lei
B. Das ações de acesso nos termos da lei
C. Das ações judiciais de dano (1)
D. Das ações judiciais de dano (2)
E. Dos princípios aplicáveis Danos
intencionais
ou
nas ações de indenização
premeditados
Danos reais
F. Dos princípios aplicáveis a Dos honorários e custas
todas as ações civis no Da jurisdição e foro
âmbito do Privacy Act
Do estatuto de limitações
Do tribunal do júri
Das sanções penais
Das exceções gerais, especiais e específicas
Do uso do número do seguro social
Dos fornecedores do governo
Das listas de dados individuais
Das disposições diversas
Fonte: Adaptado de Estados Unidos (1974).

	
  

	
  

216

Apêndice E – Matriz de conteúdo do Electronic Communications Privacy Act
(ECPA), Estados Unidos, 1986.
Electronic Communications Privacy Act (ECPA) 1986
Preâmbulo
Título
I
–
Da Seção
101
– (a) Das definições
interceptação
das penalidades federais (b) Das exceções relacionadas às comunicações
comunicações
e pela
interceptação eletrônicas
temas correlatos
das comunicações
(c) Das alterações técnicas e de conformidade
(d) Das alterações nas penalidades
(e) Da exclusividade de medidas em relação às
comunicações eletrônicas
(f) Da finalidade da norma
Seção 102 – Requerimentos para divulgações determinadas
Seção
103
– (a) Dos danos gerais
Recuperação de danos (b) Da assistência
civis
(c) Dos danos computacionais
(d) Da defesa
(e) Das limitações
Seção 104 – Das aprovações determinadas pelo Departamento de Justiça
Seção 105 – Do (a) Das interceptações verbais ou por fio
acréscimo de ofensas (b) Da interceptação das comunicações
a crimes pelos quais a eletrônicas
interceptação
é
autorizada
Seção 106 – Dos (a) Do lugar da interceptação autorizada
pedidos,
ordem
e (b) Da restituição por assistência
cumprimento
de (c) Do início do prazo de trinta dias para o
ordens
adiantamento da minimização
(d) Das alternativas de designação de facilidades
específicas das comunicações a serem
interceptadas
Seção 107 – Das (a) Das atividades em geral
atividades
de (b) Das atividades determinadas no âmbito dos
inteligência
procedimentos aprovados pelo Advogado-Geral
Seção 108 – Dos (a) Dos dispositivos em geral
dispositivos
de (b) Das definições
monitoramento móvel
(c) Das alterações oficiais
Seção 109 – Da advertência em matéria de vigilância
Seção 110 – Da (a) Da medida cautelar em geral – contra o ato
medida cautelar
de interceptação ilegal
(b) Das alterações oficiais
Seção 111 – Da data (a) Da vigência em geral
de vigência
(b) Da regra especial para a autorização de
interceptações pelo Estado
(c) Da vigência para aprovações determinadas
pelo Departamento de Justiça
Título
II
–
Das Seção 201 – Da (a) Da ofensa
comunicações
alteração de título
(b) Da punição
eletrônicas e por fio
(c) Das exceções
armazenadas e o Subseção 2701 – Do
acesso aos registros acesso
ilegal
aos
transnacionais
registros
de
comunicações
Seção 201 – Da (a) Das proibições
alteração de título
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Subseção 2702 – Da
divulgação
de
conteúdos
Seção 201 –
alteração de título

(b) Das exceções
(a) Do conteúdo das comunicações eletrônicas
armazenadas eletronicamente
(b) Do conteúdo das comunicações eletrônicas
em um serviço de computação remota
(c) Dos registros vinculados a serviços de
comunicação eletrônica ou serviços de
computação remota
(d) Dos requisitos para pedido judicial
(e) Das causas inexistentes de medidas contra
um provedor divulgando informações ao abrigo
do presente capítulo
(a) Da preservação de cópias de segurança
(b) Dos desafios dos clientes

Da

Subseção 2703 – Dos
requisitos para acesso
governamental

Seção 201 –
alteração de título

Da

Subseção 2704 – Da
preservação de cópias
de segurança
Seção 201 – Da
alteração de título

(a) Do atraso da notificação
(b) Da preclusão do aviso quanto ao acesso
governamental

Subseção 2705 – Do
aviso de atraso
Seção 201 – Da
alteração de título

(a) Do pagamento
(b) Dos valores

Subseção 2706 – Da
restituição de custos
Seção 201 – Da
alteração de título

(a) Da causa da ação
(b) Da assistência
(c) Dos danos
Subseção 2707 – Da (d) Da defesa
ação civil
(e) Das limitações
Seção 201 – Da alteração de título
Subseção 2708 – Da exclusividade de medidas
Seção 201 – Da (a) Do dever de fornecer
alteração de título
(b) Da certificação requerida
(c) Da proibição de determinadas divulgações
Subseção 2709 –Do (d) Da disseminação pelo FBI
acesso
da (e) Da exigência que certos órgãos do
contrainteligência aos Congresso sejam informados
números de telefone e
registros
transnacionais
Seção 201 – Da alteração de título

Título
III
–
Dos
registros de números
discados
e
dos
dispositivos
de
rastreamento
e
interceptação

Subseção 2710 – Das definições para o capítulo
Seção 202 – Da data de vigência
Seção 301 – Da (a) Das proibições gerais
alteração de título
(b) Das exceções
(c) Das penalidades
Subseção 3121 – Da
proibição
geral
de
registros de números
discados
e
dos
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dispositivos
rastreamento
interceptação;
Exceções
Seção 301 –
alteração de título
Subseção 3122 –
cumprimento de
pedido de registro
números discados
por
dispositivo
rastreamento
interceptação
Seção 301 –
alteração de título

de
e
Da

(a) Da aplicação
(b) Dos conteúdos aplicáveis

Do
um
de
ou
de
e
Da

(a) Das emissões de pedido em geral
(b) Do conteúdo do pedido
(c) Do período e abrangência
(d) Da não divulgação da existência de registros
de números discados ou por dispositivos de
rastreamento e interceptação

Subseção 3123 – Da
emissão de um pedido
para
registro
de
números discados ou
por dispositivos de
rastreamento
e
interceptação
Seção 301 – Da
alteração de título

(a) Dos registradores de números discados
(b) Dos dispositivos de rastreamento e
interceptação
(c) Da compensação
(d) Da inexistência de causas para ações contra
um fornecedor de informações no âmbito deste
capítulo
(e) Da defesa

Subseção 3124 – Da
assistência no uso de
registros de números
discados
ou
dispositivos
de
rastreamento
e
interceptação
Seção 301 – Da
alteração de título
Subseção 3125 – Dos
relatórios
vinculados
aos
registros
de
números discados e
dispositivos
de
rastreamento
e
interceptação.
Seção 301 – Da
alteração de título
Subseção 3126 – Das
definições
para
o
capítulo
Seção 302 – Da data
de vigência

(a) Da vigência em geral
(b) Da regra especial para autorizações de
interceptações pelo Estado
(a) Da ofensa
(b) Das alterações de conformidade

Seção 303 – Da
interferência
nas
operações via satélite

Fonte: Adaptado de Estados Unidos (1986).
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Apêndice F – Matriz de conteúdo do USA Patriot Act, Estados Unidos, 2001.
Título I – Do reforço
da
segurança
nacional contra o
terrorismo

USA Patriot Act, 2001
Seção 105 – Da expansão da National Eletronic Crime Task Force (forçatarefa de combate nacional contra os crimes informáticos)

Seção 201 – Da autoridade para interceptar comunicações orais, por fio e
eletrônicas relacionadas com o terrorismo
Seção 201 – Da autoridade para interceptar comunicações orais, por fio e
eletrônicas relacionadas à fraude informática e a crimes de abuso
Seção 204 – Da clarificação das exceções de inteligência, de limitações à
interceptação e divulgação de comunicações orais, por fio e eletrônicas
Seção 205 – Da utilização de tradutores pelo Federal Bureau of
Investigation
Seção 206 – Da autoridade de fiscalização no âmbito do FISA – Foreign
Intelligence Surveillance Act 1978
Seção 207 – Da duração da vigilância de pessoas não estadunidenses e
que sejam agentes de uma potência estrangeira
Seção 208 – Da designação de juízes
Seção 209 – Da apreensão de mensagens de correio de voz
Seção 210 – Do âmbito de intimações para os registros de comunicações
eletrônicas
Seção 211 – Da clarificação do âmbito da vigilância
Seção 212 – Da divulgação de emergência de comunicações eletrônicas
para proteger a vida e a integridade física
Título II – Do reforço
nos
procedimentos
de vigilância

Seção 213 – Da autoridade para atrasar a notificação da execução de um
mandado
Seção 214 – Da autoridade de registro de números discados,
interceptação e rastreamento no âmbito do FISA
Seção 215 – Do acesso aos registros e outros itens nos termos do FISA
Seção 216 – Da modificação das autoridades relacionadas com a
utilização de registros de números discados e dispositivos de interceptação
e rastreamento
Seção 217 – Da interceptação de comunicações via computador
Seção 218 –Das informações de inteligência estrangeiras
Seção 219 – Da jurisdição única para cumprimento de mandados de busca
relacionados ao terrorismo
Seção 220 – Do serviço nacional de mandados de busca de provas
eletrônicas
Seção 221 – Das sanções comerciais
Seção 222 – Da assistência às agências de cumprimento da lei
Seção 223 – Da responsabilidade civil para certas divulgações não
autorizadas
Seção 224 – Da atualização do USA Patriot Act 2001
Seção 225 – Da imunidade para o cumprimento de escutas no âmbito do
FISA

	
  

	
  

Título
VII
–
Da
expansão
do
compartilhamento de
informações para a
proteção
de
infraestruturas
críticas
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Seção 701 – Da expansão do sistema de compartilhamento de
informações regionais para facilitar a aplicação das normas federais,
estaduais e locais em relação ao terrorismo
Seção 1003 – Da definição de vigilância eletrônica

Título
X
–
Dos
aspectos diversos

Seção 1008 – Do estudo de viabilidade de utilização do sistema de
digitalização de identificações biométricas com acesso ao sistema
integrado de identificação automatizada de impressões digitais do FBI, nos
postos consulares no exterior e nos pontos de entrada nos Estados Unidos
Fonte: Adaptado de Estados Unidos (2001).
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Apêndice G – Matriz de conteúdo da Diretiva 95/46/CE, União Europeia, 1995.
Diretiva 95/46/CE
Considerandos
Capítulo
I
Disposições
gerais

–

Seção I – Princípios relativos à
qualidade dos dados
Seção II – Princípios relativos à
legitimidade do tratamento de
dados
Seção III – Categorias específicas
de tratamentos

Capítulo
II
–
Condições
gerais de licitude
do tratamento de
dados pessoais

Seção IV – Informação da pessoa
em causa

Seção V – Direito de acesso da
pessoa em causa aos dados
Seção VI – Derrogações e
restrições
Seção VII – Direito de oposição
da pessoa em causa

Seção VIII – Confidencialidade e
segurança do tratamento
Seção IX – Notificação

Capítulo III –
Recursos
judiciais,
responsabilidade
e sanções
Capítulo IV –
Transferência
dos
dados
pessoais
para
países terceiros
Capítulo
Códigos
conduta

V

Artigo 1º - Objeto da diretiva
Artigo 2º - Definições
Artigo 3º - Âmbito de aplicação
Artigo 4º - Direito nacional aplicável
Artigo 5º - Limites e condições em que é
lícito o tratamento de dados pessoais pelos
Estados-membros.
Artigo 6º - Premissas de um tratamento leal
e lícito dos dados pessoais
Artigo 7º - Hipóteses em que os Estadosmembros estabelecerão a possibilidade de
tratamento dos dados
Artigo 8º - Tratamento de certas categorias
específicas de dados
Artigo 9º - Tratamento dos dados pessoais
e liberdade de expressão
Artigo 10º - Informações em caso de
recolha de dados junto da pessoa em causa
Artigo 11 - Informação em caso de dados
não recolhidos junto da pessoa em causa
Artigo 12 - Direito de acesso
Artigo 13 - Derrogações e restrições
Artigo 14 - Direito de oposição da pessoa
em causa
Artigo
15
Decisões
individuais
automatizadas
Artigo 16 - Confidencialidade do tratamento
Artigo 17 - Segurança do tratamento
Artigo 18 - Obrigação de notificação à
autoridade de controle
Artigo 19 - Conteúdo de notificação
Artigo 20 - Controle prévio
Artigo 21 - Publicidade dos tratamentos
Artigo 22 - Recursos
Artigo 23 - Responsabilidade
Artigo 24 - Sanções
Artigo 25 - Princípios
Artigo 26 - Derrogações

Artigo 27 - Os Estados-membros e a
Comissão promoverão a elaboração de
códigos de conduta destinados a contribuir,
em função das características dos
diferentes setores, para a boa execução
das disposições nacionais tomadas pelos
Estados-membros nos termos da diretiva
Artigo 28 - Autoridade de controle
Artigo 29 - Grupo de proteção das pessoas

–
de

Capítulo VI –
Autoridade
de
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controle

no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais
Artigo 30 - Atribuições e responsabilidades
do grupo
Artigo 31 – ‘Comitologia’ e a organização
dos comitês.
Artigo 32 - Disposições relacionadas à
vigência, à transição e ao cumprimento da
diretiva pelos Estados-membros
Artigo 33 - Disposições relacionadas à
apresentação de relatórios de cumprimento
da diretiva
Artigo 34 - Os Estados-membros são os
destinatários da diretiva

Disposições Finais
Capítulo VII –
Medidas
de
execução
comunitárias

Fonte: Adaptado de Parlamento Europeu e Conselho (2014).
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Apêndice H – Matriz de conteúdo do Regulamento 45/2001/CE, União Europeia,
2001.
Regulamento 45/2001/CE
Considerandos
Capítulo
I
–
Disposições
gerais
Capítulo
II
–
Normas gerais de
licitude
do
tratamento
de
dados pessoais

Seção 1 – Princípios relativos à
qualidade dos dados
Seção 2 – Princípios relativos à
legitimidade do tratamento dos
dados

Seção 3 – Categorias específicas
de tratamento
Seção 4 – Informação da pessoa
em causa

Seção 5 – Direitos da pessoa em
causa

Seção 6 – Exceções e restrições
Seção 7 – Confidencialidade e
segurança do tratamento

Seção 8 – Responsável pela
proteção dos dados

Seção 9 – Controle prévio pela
autoridade europeia para a
proteção de dados e obrigações
de cooperação
Capítulo
Recursos

III

–

	
  

Artigo 1º - Objeto do regulamento
Artigo 2º - Definições
Artigo 3º - Âmbito de aplicação
Artigo 4º - Qualidade dos dados
Artigo 5º - Licitude do tratamento
Artigo 6º - Mudança de finalidade
Artigo 7º - Transferências de dados
pessoais entre instituições ou órgãos
comunitários ou em seu seio
Artigo 8º - Transferência de dados
pessoais para destinatários, distintos das
instituições e dos órgãos comunitários,
abrangidos pela Diretiva 95/46/CE
Artigo 9º - Transferência de dados
pessoais para destinatários, distintos das
instituições e dos órgãos comunitários não
abrangidos pela Diretiva 95/46/CE
Artigo 10º - Tratamento de categorias
específicas de dados
Artigo 11 - Informação em caso de recolha
de dados junto à pessoa em causa
Artigo 12 - Informação em caso de dados
não recolhidos junto à pessoa em causa
Artigo 13 - Direito de acesso
Artigo 14 - Retificação
Artigo 15 - Bloqueio
Artigo 16 - Apagamento (exclusão dos
dados)
Artigo 17 - Comunicação a terceiros
Artigo 18 - Direito de oposição da pessoa
em causa
Artigo
19
Decisões
individuais
automatizadas
Artigo 20 - Exceções e restrições
Artigo 21 - Confidencialidade do tratamento
Artigo 22 - Segurança do tratamento
Artigo 23 - Tratamento de dados pessoais
por conta do responsável pelo tratamento
Artigo 24 - Nomeação e atribuições do
responsável pela proteção de dados
Artigo 25 - Notificação do encarregado da
proteção de dados
Artigo 26 - Registro
Artigo 27 - Controle prévio
Artigo 28 - Consulta
Artigo 29 - Obrigação de informação
Artigo 30 - Obrigação de cooperar
Artigo 31 - Dever de resposta a alegações
Artigo 32 - Recursos
Artigo 33 - Reclamações do pessoal das
comunidades
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Capítulo
IV
–
Proteção
de
dados pessoais e
da vida privada
no âmbito das
redes internas de
telecomunicações

Capítulo
V
Autoridade
independente
controle:
autoridade
europeia para
proteção
dados

Capítulo
VI
Disposições
finais

Artigo 34 - Âmbito
Artigo 35 - Segurança
Artigo 36 - Confidencialidade das
comunicações
Artigo 37 - Dados de tráfego e de
faturamento
Artigo 38 - Lista de utilizadores
Artigo 39 - Apresentação e restrição de
identificação de linha chamadora e de linha
conectada
Artigo 40 - Derrogações
Artigo 41 - Autoridade Europeia para a
Proteção de Dados
Artigo 42 - Nomeação
Artigo 43 - Estatuto e condições gerais de
exercício de funções da Autoridade
Europeia para a Proteção de Dados,
recursos humanos e financeiros
Artigo 44 - Independência
Artigo 45 - Sigilo profissional
Artigo 46 - Funções
Artigo 47 - Competência
Artigo 48 - Relatório de atividades
Artigo 49 - Sanções
Artigo 50 - Período transitório
Artigo 51 - Entrada em vigor

–
de
a
de

–

Fonte: Adaptado de Parlamento Europeu e Conselho (2001).
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Apêndice I – Matriz de conteúdo da Diretiva 2002/58/CE, União Europeia, 2002.
Diretiva 2002/58/CE
Considerandos
Artigo 1º - Âmbito e objetivos
Artigo 2º - Definições
Artigo 3º - Serviços abrangidos
Artigo 4º - Segurança
Artigo 5º - Confidencialidade das comunicações
Artigo 6º- Dados de tráfego
Artigo 7º - Faturamento detalhado
Artigo 8º - Apresentação e restrição da identidade da linha chamadora e da linha conectada
Artigo 9º - Dados de localização para além dos dados de tráfego
Artigo 10 - Exceções
Artigo 11 - Reencaminhamento automático de chamadas
Artigo 12 - Lista de assinantes
Artigo 13 - Comunicações não solicitadas
Artigo 14 - Características técnicas e normalização
Artigo 15 - Aplicação de determinadas disposições da Diretiva 95/46/CE
Artigo 16 - Disposições transitórias
Artigo 17 - Transposição
Artigo 18 - Cláusula de revisão
Artigo 19 - Revogação
Artigo 20 - Entrada em vigor
Artigo 21 - Destinatários
Fonte: Adaptado de Parlamento Europeu e Conselho (2002).

	
  

