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SOBRE O RELATÓRIO 

Este documento é um dos resultados da primeira fase do projeto “Privacidade na era digital: 

promovendo a implementação da estratégia bilateral Brasil-Alemanha em resposta à coleta 

massiva de dados” . Ele estuda o enquadramento jurídico do Brasil e da Alemanha relativo à 

privacidade e à confidencialidade das comunicações, à proteção de dados e às atividades de 

inteligência. Desse modo, busca identificar como os dois países estão lidando com os desafios 

que surgem com a coleta e com o processamento massivos de dados. Para isso, (i) mapeia as 

regulações sobre proteção de dados e privacidade e tenta esclarecer como elas definem a 

forma que os dados podem ser acessados e (ii) analisa o ordenamento geral e as exceções que 

se aplicam às atividades de inteligência.  

O relatório é estruturado da seguinte forma: a primeira parte explica como o Brasil lida com a 

proteção da privacidade e traça um panorama das disposições sobre proteção e retenção de 

dados do Marco Civil da Internet, recentemente adotado. A segunda parte concentra-se no 

enquadramento jurídico aplicável na Alemanha. Finalmente, chega-se a algumas conclusões 

que buscam comparar os dois regimes e definir as bases para a segunda fase do projeto, que 

irá sugerir mecanismos jurídicos, políticos, técnicos e econômicos para a implementação da 

resolução 168/67 sobre privacidade na era digital. O foco do artigo é a análise das leis internas. 

A análise da jurisprudência foi incluída apenas quando necessário para esclarecer as regras que 

regem a coleta, o processamento e o acesso a dados pessoais pelas autoridades policiais ou 

por serviços de inteligência. Questões relacionadas à implementação serão abordadas na 

segunda fase do projeto. 

O projeto Privacidade na Era Digital é resultado de uma parceria entre o Centro de Tecnologia 

e Sociedade da FGV Direito Rio e do German Institute for International and Security Affairs 

(SWP), com o apoio da FGV. Ele busca identificar incentivos jurídicos, políticos, técnicos e 

econômicos para a implementação da resolução 168/67 da ONU relativa à Privacidade na Era 

Digital, proposta pela Alemanha e pelo Brasil e aprovada na Assembleia Geral, além de 

identificar outras potenciais áreas de colaboração entre a Alemanha e o Brasil na área de 

Governança da Internet. 
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BRASIL 

Desenvolvimentos recentes no enquadramento jurídico interno – que incluem a aprovação do 

Marco Civil da Internet e, em 2011, da Lei de Acesso à Informação – oferecem uma abordagem 

inicial para uma estrutura regulatória que reconcilia a necessidade de promover um maior 

acesso à informação e, ao mesmo tempo, proteger a privacidade. A Câmara dos Deputados, o 

Senado e o Executivo, por meio do Ministério da Justiça, têm também promovido o debate 

sobre a necessidade de se aprovar uma lei de proteção de dados. 

A pressão da sociedade civil para que o Estado cumpra suas obrigações de divulgar dados 

governamentais (tornando-os abertos) e de proteger os usuários de Internet no 

processamento de seus dados pessoais por entidades públicas e privadas foi de grande 

importância para fazer avançar essas iniciativas. Apesar desses esforços, ainda falta ao Brasil 

um enquadramento jurídico coerente dos direitos à privacidade e à proteção de dados. 

Ao mesmo tempo, ainda que a principal norma sobre a vigilância das comunicações, a Lei de 

Interceptação Telefônica – esteja de acordo com os respectivos padrões internacionais de 

direitos humanos, o Judiciário brasileiro parece ter adotado uma interpretação um tanto 

ampla dos limites à interceptação telefônica nos últimos anos. Investigações nacionais sobre 

abusos de interceptações telefônicas e uma condenação da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos por escuta ilegal de ativistas prova que há controle limitado desse tipo de atividade. 

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) foi criada em 1999 com a responsabilidade de 

planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência no país. 

Porém, uma política nacional que trate especificamente de inteligência foi aprovada apenas 

em 2016 e há limitações no Sistema de Inteligência Brasileiro relacionadas à necessidade de 

desenvolver estruturas para operações do dia-a-dia e de modernizar os mecanismos de 

vigilância, que atualmente são implementados pelo Parlamento. 

Ainda que as atividade de inteligência não possam ser realizadas às margens da Constituição 

ou dos direitos humanos individuais – isso significa, por exemplo, que a ABIN não é autorizada 

a realizar interceptações telefônicas – há novas áreas que ainda carecem de diretrizes 

operacionais claras, tal como a possibilidade de monitoramento de atividades online, 

intensificado após os protestos de rua de 2013 no Brasil. 

Esta seção mapeia as normas aplicáveis que buscam proteger o direito à privacidade e à 

proteção de dados no Brasil, incluindo os precedentes relevantes, e apresenta as principais leis 

relativas às atividades de inteligência. 

1. Proteção da Privacidade 

No Brasil, o princípio da presunção de inocência, o direito à privacidade, a inviolabilidade do 

domicílio e a confidencialidade das comunicações gozam de proteção constitucional. Uma 

exceção importante à confidencialidade das comunicações é a confidencialidade das 

comunicações telefônicas, que pode ser afastada por ordem judicial exclusivamente em ações 
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penais.1 A justificativa para isso é que: a) apenas o Judiciário pode garantir a independência e a 

objetividade, prevenindo abusos de poder; b) ações penais são consideradas mais sérias e 

portanto justificariam a suspensão de um direito fundamental. A Constituição assegura ainda o 

direito ao habeas data2 (regulado pela Lei 9.507/1997), ou seja, o direito de acesso a dados 

pessoais do cidadão, assim como o direto a sua retificação. 

Em relação às leis e princípios internacionais que foram incorporados ao direito interno, o 

Brasil assinou e ratificou diversos tratados de direitos humanos que garantem o direito à 

privacidade, incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)3, o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos4, e a Convenção Americana de Direitos Humanos5. 

Por muitas décadas, o Supremo Tribunal Federal (STF) adotou a posição de que todos os 

tratados internacionais, independentemente do objeto, deveriam ser aprovados com status de 

lei federal ordinária. Isso significa que, apesar da responsabilidade internacional que isso 

geraria, qualquer tratado – incluindo os tratados de direitos humanos – poderia tornar-se 

inaplicável internacionalmente por uma lei superveniente de hierarquia equivalente. 

Desde 2004, entretanto, o status dos tratados de Direitos Humanos no sistema jurídico 

brasileiro depende do processo adotado em sua internalização. O artigo 5, parágrafo 3 da 

Constituição (incluído pela emenda 45/2004) determina que tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que são internalizados por meio do processo de 

aprovação de emendas constitucionais – ou seja, tratados de direitos humanos que são 

aprovados nas duas casas do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 

de seus membros – devem ser equivalentes a emendas constitucionais. 

A consequência prática da emenda 45/2004 é que, quando um tratado de direitos humanos é 

internacionalizado com status constitucional, a tese jurídica prevalecente afirma que esse 

tratado não pode ser denunciado pelo Estado brasileiro uma vez que direitos fundamentais 

são cláusulas pétreas da Constituição nacional, de acordo com o Art. 60, §4, IV.  

                                                           
1
 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional de 5 de outubro de 1988, com 

alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais No 1/1992 a 64/2010 e pela Revisão Constitucional Emendas 
No 1/1994 a 6/1994. – 3ª ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, 2010. Art. 
5º, X, XI, XII.  
2
 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional de 5 de outubro de 1988, com 

alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais No 1/1992 a 64/2010 e pela Revisão Constitucional Emendas 
No 1/1994 a 6/1994. – 3ª ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, 2010. Art. 
5º, LXXII. 
3
 Declaração Universal dos Direitos Humanos, Art. 12. “Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida 

privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Toda 
pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas.” Disponível em: 
<http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a12>.  
4
 Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Art. 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 tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou 
tais ofensas.” Disponível em: <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>.  
5
 Convenção Americana de Direitos Humanos, Art. 11. “1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao 

reconhecimento de sua dignidade. 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida 
privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou 
reputação. 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas.” Disponível em: 
<http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm>.  
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No caso de tratados aprovados antes da emenda, ou caso a internalização do tratado não siga 

o procedimento definido no Art. 5, §3, os tratados de direitos humanos apresentam um 

caráter “supralegal”.6 Isso significa que essas normas teriam status infraconstitucional (e 

estariam sujeitas ao controle de constitucionalidade), mas seriam hierarquicamente superiores 

às leis federais ordinárias: as leis ordinárias estão sujeitas ao controle de convencionalidade e, 

portanto, precisam respeitar normas supralegais de direitos humanos. 

Essa mudança que ocorreu nas últimas décadas, com base na evolução do direito e da 

jurisprudência, demonstra os crescentes esforços de harmonização das leis internas brasileiras 

com os direitos humanos. 

2. Lei 9.296/1996 e as Exceções à Confidencialidade das Comunicações 

Como mencionado acima, a Constituição estabelece uma exceção para o direito de 

confidencialidade das comunicações. Essa derrogação é regulada pela Lei No 9.296/1996, que 

define os critérios para a interceptação das comunicações telefônicas, que pode apenas ser 

requerida por autoridade policial ou por representante do Ministério Público, na investigação 

criminal e na instrução processual penal.7 A autoridade requerente deve (i) apresentar indícios 

razoáveis de que o sujeito praticou delito punível com reclusão nos termos do Código Penal 

brasileiro8 e (ii) demonstrar que a prova não pode ser obtida por outros meios.9 

O procedimento de interceptação das comunicações telefônicas está sujeito ao controle 

judicial. A interceptação pode ser autorizada por um período máximo de 15 dias, e pode ser 

estendido por mais 15 dias caso a autoridade requerente demonstre que tal extensão é 

essencial para a obtenção de provas para a investigação.10 O Ministério Público deve sempre 

ser notificado pela polícia em caso de execução de qualquer interceptação autorizada.11 

As condições definidas na Lei 9.296/1996 buscam estar de acordo com os precedentes das 

cortes internacionais de direitos humanos acerca da confidencialidade das comunicações e das 

exigências para escuta telefônica. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, 

reconheceu que “considerando que [a interceptação telefônica] pode representar uma séria 

interferência na vida privada, tal medida deve estar fundamentada em lei, que deve ser 

precisa e indicar regras claras e detalhadas sobre a matéria, tais como as circunstâncias nas 

quais essa medida pode ser adotada; as pessoas autorizadas a solicitá-la, ordená-la e executá-

la; o procedimento a seguir, entre outros elementos”.12 A Corte afirmou ainda que “para que 

esteja conforme com a Convenção Americana uma ingerência deve cumprir com os seguintes 

                                                           
6
 Esse entendimento foi expressado pelo STF quando decidiu sobre o Recurso Extraordinário 466.343. 

7
 Lei No 9.296/1996, Art. 3°. 

8
O Código Penal brasileiro diferencia entre diferentes tipos de encarceramento, tais como reclusão e detenção, 

sendo o primeiro o mais severo e aplicável a crimes considerados mais graves. Ver Decreto-Lei No 2.848/1940, Art. 
33. 
9
 Lei No 9.296/1996, Art. 2º. 

10
 Ibid, Art. 5°. 

11
 Ibid, Art. 6°. 

12
 Escher e outros vs. Brasil no parágrafo 131. 2009. Disponível em:  

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_200_por.pdf>.  
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requisitos: a) estar prevista em lei, b) perseguir um fim legítimo e c) ser idônea, necessária e 

proporcional.”13 

A. A Interpretação da Lei No 9.296/1996 pelas Cortes 

Apesar do direito à privacidade e à confidencialidade das comunicações ser garantido pela 

Constituição e do texto da Lei 9.296/1996 estar alinhado aos padrões internacionais de direitos 

humanos relevantes, o Judiciário brasileiro parece ter adotado uma interpretação um tanto 

ampla das limitações à interceptação telefônica nos últimos anos. Um bom exemplo é a 

duração da interceptação: em ao menos duas ocasiões diferentes, o STF decidiu que a lei 

permite uma extensão da duração da interceptação múltiplas vezes.14 Vale ressaltar que, em 

um desses casos, a decisão prorrogando a interceptação foi renovada por um período de 7 

meses.15 A decisão, relatada pelo Ministro Jobim, considerou legal a renovação das 

autorizações para interceptação das comunicações telefônicas sobretudo em casos complexos 

que demandavam investigações longas.16 

No dois casos, o Ministro Mello proferiu um voto dissidente no qual defendeu que a lei 

autoriza interceptação por um período máximo de 30 dias, ou seja, que a extensão do período 

de 15 dias pode ser renovada apenas uma vez. De acordo com o Ministro Mello, a exceção à 

confidencialidade das comunicações telefônicas deveria ser interpretada estritamente.17 

Para assinalar a natureza desproporcional da decisão tomada em um estágio anterior do 

julgamento (que chegou à mesma conclusão quanto à legalidade das extensões em uma 

instância inferior18), Prado (2006) comparou as disposições da Constituição Federal acerca da 

duração permitida para fins de investigação criminal (ver acima) com a duração para situações 

de estado de emergência previstas na Constituição (estado de defesa e estado de sítio).19 Nos 

termos da Constituição, o estado de defesa pode ser declarado quando há uma ameaça à 

ordem pública ou à paz social e pode durar até 60 dias, ao longo dos quais a confidencialidade 

das comunicações será restringida.20 O estado de sítio, por sua vez, pode ser declarado por 30 

dias caso o estado de defesa não seja efetivo ou caso ocorra guerra ou ataque internacional.21 

Prado argumenta que se a Constituição limita restrições aos direitos fundamentais em caso de 

crises nacionais graves, seria desproporcional permitir escutas ilimitadas em processos 

                                                           
13

 Ibid. 
14

 HC 83515/RS, rel. Min. Nelson Jobim, 16.9.2004 e Inq 2424/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, 19 e 20.11.2008. 
15

 HC 83515/RS, rel. Min. Nelson Jobim, 16.9.2004. 
16

 A mesma decisão também mitigou o texto legal que define, no artigo 2º, que a interceptação telefônica seria 
aceita somente para crimes puníveis com reclusão, ao afirmar que crimes puníveis com detenção que sejam 
similares aos primeiros também justificariam a interceptação (Nucci, 2009) 
17

 C.A.B.D. Mello (2002). Curso de direito administrativo. refund. ampl. e atual. até a Emenda Constitucional 35, de 
2012. 2001. São Paulo: Malheiros. 
18

 RHC 13274 RS 2002/0104866-6, rel. Min. Gilson Dipp, 19.8.2003. 
19

 G: Prado (2006). Limite às interceptações telefônicas e a jurisprudência do superior tribunal de justiça. Ed. Lumen 
Juris. 
20

 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional de 5 de outubro de 1988, com 
alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais No 1/1992 a 64/2010 e pela Revisão Constitucional Emendas 
No 1/1994 a 6/1994. – 3ª ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, 2010. Art. 
136.  
21

 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional de 5 de outubro de 1988, com 
alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais No 1/1992 a 64/2010 e pela Revisão Constitucional Emendas 
No 1/1994 a 6/1994. – 3ª ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, 2010. Art. 
137.  
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criminais, uma possibilidade que as decisões do STF supracitadas parecem ter deixado em 

aberto. 

Em 2009, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pela violação do 

direito à privacidade em Escher et al. O caso tratava do monitoramento das conversas 

telefônicas de ativistas do direito à terra no estado do Paraná. A interceptação das 

comunicações telefônicas durou 49 dias e, de acordo com a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), o Estado não forneceu provas de ter seguido o procedimento legal 

para a extensão da duração da interceptação.22 A sentença definia “que as interceptações e 

gravações das conversas telefônicas objeto deste caso não observaram os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 

5º, 6º e 8º da Lei No. 9.296/96 e, por isso, não estavam fundadas em lei”. Em consequência 

disso, a Corte decidiu que o Estado havia violado o direito à privacidade estabelecido no Artigo 

11 da Convenção Americana. 

Vale ressaltar que até a aprovação da Lei No 9.296/1996, o STF havia adotado uma 

interpretação que protegia o direito à privacidade em diferentes ocasiões. Em uma decisão de 

1993, o Tribunal invalidou uma pena de prisão após considerar que ela havia apenas ocorrido 

em decorrência de uma escuta ilegal.23 De acordo com a decisão, a interceptação das 

comunicações telefônicas não seria válida até que procedimentos específicos fossem definidos 

por lei apesar da existência de ordem judicial. A decisão afirmava ainda que qualquer prova 

obtida direta ou indiretamente por meio de escuta ilegal também seria considerada inválida24. 

Uma decisão de 199625 confirmou a anterior afirmando que todas as interceptações 

telefônicas seriam consideradas ilegais até que leis específicas para regulamentação do 

exceção constitucional à confidencialidade das comunicações fossem adotadas. Nessa decisão, 

algumas previsões do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei No 4.117/1962) foram 

explicitamente consideradas insuficientes como base legal para interceptação telefônica nos 

termos da Constituição de 1988. A existência de leis detalhadas em países da América do 

Norte e da Europa foi mencionada e a decisão aumentou a pressão que culminou na 

aprovação da Lei No 9.296 no mesmo ano. 

B. Normas Administrativas sobre a Confidencialidade das Comunicações 

A confidencialidade das comunicações também é garantida por diversas resoluções proferidas 

pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que regula o fornecimento de serviços 

de telefonia fixa, móvel e de comunicação de dados. A Anatel26 foi criada pela Lei Geral de 

Telecomunicações (Lei No 9.472/1997), que define ainda que os usuários dos serviços de 

                                                           
22

 Escher e outros v. Brasil. 20). Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_200_por.pdf>. 
23

 HC 69.912-0/RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 30.06.1993. 
24

A Constituição brasileira considera inadimissóvel a obteção de provas por meios ilícitos. Brasil. Constituição da 
República Federativa do Brasil: texto constitucional de 5 de outubro de 1988, com alterações introduzidas pelas 
Emendas Constitucionais No 1/1992 a 64/2010 e pela Revisão Constitucional Emendas No 1/1994 a 6/1994. – 3ª ed. 
– Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, 2010. Art. 5º, LVI. 
25

 HC 73.351-4/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, 09.05.1996. 
26

A Anatel foi criada pela Lei No 9.472/1997 e é responsável, entre outros, pela adoção de normas para os serviços 
de telecomunicações e pela interpretação da lei de telecomunicações no âmbito administrativo. A Lei Geral de 
Telecomunicações (Lei No 9.472/1997) assegura também, no artigo 3º, o direito à privacidade dos documentos de 
cobrança e na utilização de dados pessoais pela prestadora. 
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telecomunicação têm direito à privacidade dos documentos de cobrança e na utilização de 

seus dados pessoais pela prestadora. 

A resolução da Anatel No 73/98 sobre os serviços de telecomunicação estabelece o dever das 

prestadoras de garantir a confidencialidade dos dados e das informações, mas afirma que as 

prestadoras devem também disponibilizar as ferramentas tecnológicas necessárias para a 

suspensão da confidencialidade quando determinado por uma autoridade investida de tais 

poderes. Ela também obriga as prestadores a controlar a interceptação e a executá-la de modo 

a assegurar que os limites prescritos sejam respeitados.27 

A Resolução da Anatel No 426/2005 sobre serviços telefônicos fixos comutados assegurou o 

direito à confidencialidade das comunicações e à privacidade dos documentos de cobrança e 

definiu as condições para o uso dos dados pessoais pelas prestadoras. De acordo com a 

Resolução, esses dados não podem ser compartilhados com terceiros sem autorização prévia e 

expressa do sujeito ao qual os dados são relacionados, exceto para fins exclusivos de 

cobrança.28 Assim como a Resolução No 73/98, ela afirma que a prestadora é responsável por 

assegurar o sigilo das comunicações em toda a rede e a confidencialidade dos dados e das 

informações29 e por dispor dos recursos tecnológicos necessários para sua suspensão30.  

Disposições semelhantes são descritas na Resolução da Anatel No 477/2007 sobre serviços 

móveis31 e na Resolução da Anatel No 614/2013 sobre o serviço de comunicação multimídia, 

que estende a confidencialidade aos registros de conexão e aos dados cadastrais do assinante. 

Este último ato define que as prestadoras devem divulgar dados relativos à suspensão do sigilo 

das telecomunicações para as autoridades competentes32 e estabelece que os registros de 

conexão devem ser mantidos pelo prazo mínimo de um ano.33 34 

4. Sanções para Violações da Privacidade 

A Constituição define que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”35 O Código Civil também garante a inviolabilidade da vida privada e a proteção da 

imagem e da honra.36 Ele estabelece indenização para danos resultantes de injúria, difamação 

ou calúnia a ser fixada por um juiz caso a vítima não possa comprovar danos materiais.37 

                                                           
27

 Resolução da Anatel No 73/98, Art. 26. 
28

 Resolução da Anatel No 426/2005, Art. 11, VI e XI. 
29

 Ibid, Art. 23. 
30

 Ibid, Art. 24. 
31

 Resolução da Anatel No 477/2007, Art. 6, 89 e 90. 
32

 Ibid, Art. 52. 
33

 Ibid, Art. 53. 
34

 Como veremos abaixo, essa disposição contradiz o Marco Civil da Internet, que estabelece que os registros de 
comunicação serão apenas disponibilizados para as autoridades quando determinado por ordem judicial. 
35

 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional de 5 de outubro de 1988, com 
alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais No 1/1992 a 64/2010 e pela Revisão Constitucional Emendas 
No 1/1994 a 6/1994. – 3ª ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, 2010. Art. 
5º, X. 
36

 Lei No 10.406/2002, Art. 20 e 21. 
37

 Ibid., Art. 953. 
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No termos da Lei 9.296/1996, examinada mais detalhadamente acima, o ato de (i) interceptar 

comunicações telefônicas e sistemas de informática ou (ii) violar a confidencialidade 

assegurada por lei38 sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei é 

considerado um crime punível com detenção de 2 a 4 anos e multa.39 

O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) também prevê sanções em caso de violações ao 

direito à privacidade e à proteção de dados por provedores de conexão à internet (PCIs) e 

provedores de aplicações de internet.40 Ele define ainda que este último deverá fornecer (i) 

informações sobre medidas de segurança aplicadas para a proteção dos dados pessoais e das 

comunicações privadas dos usuários e (ii) informações que permitam a verificação do 

cumprimento das normas relacionadas à coleta, armazenamento e processamento de dados e 

ao respeito à privacidade e à confidencialidade das comunicações. A lei não especifica como 

isso será operacionalizado e os detalhes devem ser definidos na regulamentação a ser 

implementada.41 

Quando se tratam de ações de autoridades governamentais, é difícil para a maioria dos 

cidadãos identificar se sua privacidade foi violada. Um bom exemplo que ilustra esse ponto 

pode ser encontrado em Escher et al. v. Brasil “[os deputados] afirmam que, devido à natureza 

confidencial da interceptação telefônica e da gravação previstas na Lei No. 9.296/96, “em 

nenhum momento, durante o procedimento junto [à Comissão], delimitaram as [supostas] 

vítimas das violações, nomeando-as[, haja vista que] no ano 2000, quando a denúncia foi 

apresentada, as organizações peticionárias não detinham condições de saber a amplitude das 

interceptações telefônicas ilegais [e] a totalidade das pessoas que tiveram conversas 

telefônicas ouvidas e gravadas pela Polícia Militar do Estado do Paraná. Sabia-se somente [de] 

um pequeno grupo de integrantes e lideranças da COANA e ADECON[, cujas chamadas haviam 

sido] interceptad[a]s porque suas conversas foram divulgadas na mídia local e nacional […]. 

Por isso, somente em 2004 […] foi possível te[r] conhecimento e acesso a todas as transcrições 

das gravações”. 

5. A Proteção a Dados Pessoais 

A proteção a dados pessoais não é explicitamente reconhecida como um direito autônomo no 

ordenamento jurídico brasileiro42, mas ela é derivada da garantia constitucional da igualdade, 

liberdade e dignidade humana, assim como da intimidade e da vida privada.43 

                                                           
38

 O Art. 1º da Lei No 9.296/1996 prevê que isso é aplicável a comunicações telefônicas, sistemas de informática e 
de telemática. 
39

 Lei No 9.296/1996, Art. 10. 
40

O Marco Civil considera uma aplicação de internet qualquer funcionalidade que pode ser acessada por meio de 
um terminal conectado à internet. Lei No 12.9652014, Art. 5º, VII. 
41

O Ministério da Justiça abriu uma chamada para contribuições para debater o texto sobre a regulamentação e 
recebeu contribuições da sociedade civil – inclusive de acadêmicos – de organizações e do setor privado, 
entretanto, mais de um ano após a entrada em vigor da lei, o decreto ainda não foi publicado. 
42

A única menção explícita à proteção de dados pessoais como um direito fundamental em um documento oficial 
foi feita em 2003 na Declaração Final da XIII Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. Brasil. 
Escola Nacional de Defesa do Consumidor. 20). A proteção de dados pessoais nas relações de consumo: para além 
da informação creditícia. 
43

 Brasil. Escola Nacional de Defesa do Consumidor. 20). A proteção de dados pessoais nas relações de consumo: 

para além da informação creditícia. 
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O Código Civil brasileiro (Lei No. 10.406/2002) inclui o direito à privacidade na categoria mais 

ampla de direitos à personalidade, junto ao direito à proteção da imagem, da honra e da 

intimidade do sujeito44 – facetas do direito do indivíduo de excluir do conhecimento público 

fatos exclusivamente relacionados a sua vida privada.45 O Código prevê a inviolabilidade da 

vida privada e a adoção pelo juiz de medidas para a interrupção de qualquer violação.46 

A separação constitucional entre o direito a uma vida privada e à intimidade47 e o direito à 

inviolabilidade das correspondências, das comunicações telegráficas, dos dados, e das 

comunicações telefônicas (Art. 5º, XII)48 pode ter levado a uma interpretação de que o sigilo 

aplica-se apenas ao tráfego de dados 49, ainda que isso contrarie o entendimento comum de 

que a privacidade e a proteção dos dados sejam direitos relacionados.50 

De acordo com alguns juristas, o Art. 5º, XII, da Constituição é claro na proteção da 

inviolabilidade (i) da correspondência e das comunicações telegráficas (ii) de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, no último caso (ii) mediante ordem judicial para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal. Ferraz Júnior51 e outros, entretanto, 

interpretam o termo “comunicações” de forma estrita. O sigilo se restringiria às comunicações 

– ou seja, à transmissão de informações –, feitas por meio de correspondência, telégrafo, 

dados e telefone. No caso de dados, isso significaria que o sigilo apenas seria protegido no 

momento da transmissão, e não quando armazenados. Para ele, dados armazenados podem 

ser obtidos por meio de mandados de busca e apreensão na forma prevista na lei brasileira 

para outros tipos de prova. É por isso que a única exceção ao sigilo das comunicações seria as 

comunicações telefônicas que não deixassem nenhum tipo de prova após seu encerramento. A 

primeira interpretação significa que a confidencialidade do telefone e dos dados seriam 

apenas suspensa “para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”, a segunda 

resulta em um nível mais baixo de proteção de dados: o sigilo dos dados armazenados pode 

ser afastado sendo ou não o pedido relacionado a um processo criminal. 

                                                           
44

 D. Doneda (2006). Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar. 
45

 Ver,por exemplo, Júnior, T. S. F. (1993). Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora 

do Estado. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 88, 439-459. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67231>. 
46

 Lei No 10.406/2002, Art. 21. 
47

 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional de 5 de outubro de 1988, com 
alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais No 1/1992 a 64/2010 e pela Revisão Constitucional Emendas 
No 1/1994 a 6/1994. – 3ª ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, 2010. Art. 
5º, X, XII. 
48

 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional de 5 de outubro de 1988, com 
alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais No 1/1992 a 64/2010 e pela Revisão Constitucional Emendas 
No 1/1994 a 6/1994. – 3ª ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, 2010. Art. 
5º, 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”. 
49

 G. de Souza Nucci (2006). Leis penais e processuais penais comentadas. Editora Revista dos Tribunais. 
50 

Brasil. Escola Nacional de Defesa do Consumidor. 20). A proteção de dados pessoais nas relações de consumo: 
para além da informação creditícia. 
51

 T.S.F. Júnior (1993). Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado. Revista 
da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 88, 439-459. Disponível em: <http://www.revistas. 
usp.br/rfdusp/article/view/67231>. 
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A última interpretação prevaleceu na jurisprudência, com ao menos duas decisões do STF 

sustentando que a cláusula se refere à comunicação de dados para justificar a legalidade da 

apreensão de equipamentos que contenham dados após concessão de autorização judicial 

para tal fim.52 No âmbito infraconstitucional, a Brasil não tem uma lei unificada que lide 

especificamente com a proteção de dados. No Brasil, leis esparsas regulam a proteção de 

dados, tais como o Código de Defesa do Consumidor (Lei No 8.078/1990) sobre o habeas data, 

a Lei de Acesso à Informação (Lei No 12.527/2011), Lei No 12.414/2011 sobre bancos de dados 

com informações de adimplemento e o Marco Civil da Internet (No 12.965/2014).  

Habeas data é um tipo de ação jurídica que goza de status constitucional53 e que assegura ao 

impetrante o direito de ter acesso a informações pessoais – constantes de registros ou bancos 

de dados de entidades governamentais ou de caráter público – e de retificá-las.54 Ele foi 

introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição Federal de 1988 de modo a 

assegurar aos cidadãos o acesso a dados mantidos sobretudo por órgãos repressivos do 

regime civil-militar que havia existido anteriormente e influenciou as leis de outros países da 

América Latina.55 Ainda que a Constituição não esclareça se o direito ao habeas data estende-

se a entidades privadas, tanto os juristas quanto a jurisprudência concordam ao afirmar que 

sim.56 Para alguns acadêmicos, entretanto, a lei do habeas data não funciona como um 

mecanismo de proteção de dados uma vez que não é rápida e eficiente o bastante e pelo fato 

de ter sido desenvolvida para a proteção de liberdades negativas.57  

Com o surgimento de novos desafios à proteção de dados, os legisladores tanto da Câmara dos 

Deputados quanto do Senado desenvolveram projetos de lei relativos ao tema que, no 

momento, são discutidos separadamente: PL 4060/2012 e PLS 330/2013. O Ministério da 

Justiça também conduziu uma consulta pública entre janeiro e julho de 2015 sobre a minuta 

de um projeto de lei apresentado ao Congresso em maio de 2016, que está em discussão na 

Câmara dos Deputados como o PL 5276/16. 

6. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei No 12.414/2011 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei No 8.078/1990) assegura o direito (i) ao acesso aos 

registros que contenham informações sobre as atividades do consumidor, assim como o 

acesso a suas respectivas fontes, (ii) à notificação em casos nos quais a retenção dos dados 

pessoais do consumidor ocorra sem seu consentimento e (iii) à correção de dados pessoais 

                                                           
52

 MS 21.729, rel. Min. Marco Aurélio, 5.10.1995 e RE 418.416-8 SC, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 10.05.2006. 
53

 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional de 5 de outubro de 1988, com 
alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais No 1/1992 a 64/2010 e pela Revisão Constitucional Emendas 
No 1/1994 a 6/1994. – 3ª ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, 2010. Art. 
5º, LXXII. 
54

 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional de 5 de outubro de 1988, com 
alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais No 1/1992 a 64/2010 e pela Revisão Constitucional Emendas 
No 1/1994 a 6/1994. – 3ª ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, 2010. Art. 
5º, LXXII. 
55

 Brasil. Escola Nacional de Defesa do Consumidor. 20). A proteção de dados pessoais nas relações de consumo: 
para além da informação creditícia. 
56

 D. Doneda (2006). Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar. “A ambiguidade da 
expressão ‘de caráter público’ motivou uma atuação positiva da doutrina e da jurisprudência para estender a 
abrangência da ação além dos órgãos públicos [...].” 
57

 Brasil. Escola Nacional de Defesa do Consumidor. 20). A proteção de dados pessoais nas relações de consumo: 
para além da informação creditícia. 
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arquivados nas bases de dados. Ele também prevê a obrigação de notificar os consumidores 

por escrito quando um arquivo contendo seus dados pessoais for criado.58 59 Ele determina 

que as bases de dados e as informações sobre os consumidores sejam precisas e que os 

registros sobre créditos negativos não sejam mantidos por mais de cinco anos. Ao estabelecer 

essas regras, o Código de Defesa do Consumidor busca assegurar que entidades privadas não 

explorem os dados do consumidor de maneira abusiva. 

Ainda que as disposições mencionadas acima sejam normalmente aplicadas a relatórios de 

crédito60, foi sugerido que o Código de Defesa do Consumidor pode ser interpretado de forma 

ampla de modo a assegurar que alguns princípios de proteção de dados sejam aplicados a 

outras situações. Acadêmicos do direito argumentaram, por exemplo, que o princípio da boa 

fé61 pode servir de base para a incorporação do princípio de limitação da finalidade (Doneda, 

2006, p. 339) e, portanto, para a proibição da coleta de dados sensíveis e da comercialização 

de bases de dados sobre consumidores.62 

Apesar da sentença do STF, que restringe o âmbito da proteção constitucional a dados, o 

Supremo Tribunal de Justiça (STJ) – que é a mais alta corte recursal para questões não 

constitucionais relativas a leis federais, expressou preocupações sobre a dimensão da coleta e 

do processamento de dados pessoais desde a década de 1990, e o Código de Defesa do 

Consumidor serviu como base para algumas decisões importantes na área. A sentença de 

199563, por exemplo, reconhecia que o controle unificado das atividades do indivíduo permite 

um conhecimento abrangente e detalhado sobre sua vida pública e privada, o que constitui 

uma violação da privacidade. Reconhecia que ainda que isso pode ser utilizado para fins lícitos 

– como a prevenção ou repressão de crimes – mas que permite também a opressão política ou 

econômica, “contradizendo o direito e a moral”.64  

Em uma ação administrativa de 2014, o Ministério da Justiça multou uma operadora de 

telecomunicações que estava monitorando as atividades dos usuários e interceptando suas 

comunicações privadas para oferecer propagandas direcionadas. Uma multa de mais de três 

milhões de reais foi aplicada em decorrência das violações ao direito a privacidade, proteção 

                                                           
58

 Lei No. 8.078/1990, Art. 43.  
59

De acordo com o redator desse artigo do Código de Defesa do Consumidor, ele foi inspirado na Lei Nacional do 
Consumidor (National Consumer Act) e pela Lei sobre Relatórios de Crédito Justos (Fair Credit Reporting Act), ambas 
dos Estados Unidos. Brasil. Escola Nacional de Defesa do Consumidor. 20). A proteção de dados pessoais nas 
relações de consumo: para além da informação creditícia. 
60

 Ver, por exemplo, TJSP, 14'ªC. Civil, AC n.º 254.356-2, j. em 21.3.95, rel. des. Ruiter Oliva, v.u., JTJ-Lex 170/35-39, 
(1º TACSP, 2ª C., AI n.º 486.629-1, j. em 2.10.91. rel. juiz Roberto Mendes de Freitas, v.u., JTACSP-Lex 133/37-39, 
STJ, 3ª T., Resp. n.º 30.666-1-RS, j. em 8.2.93, rel. min. Dias Trindade, v.u., RT 696/249-250 e STJ, 3ª T., Resp n.º 
14.624-0-RS, j. em 22.9.92, rel. min. Eduardo Ribeiro, v.u., JSTJ e TRF-Lex 41/188-192. 
61

 Lei No. 8.078/1990, Art. 51. Lei No 10.406/2002, Art. 113. 
62

 Brasil. Escola Nacional de Defesa do Consumidor. (2010). A proteção de dados pessoais nas relações de consumo: 
para além da informação creditícia. 
63

 STJ, 4ª T.,Resp 22.337-8-RS, rel. Ruy Rosado de Aguiar, 13.02.1995. 
64

 “O controle unificado das diversas atividades das pessoas permite o conhecimento de sua vida pública e privada 
até nos mínimos detalhes, podendo chegar à devassa de atos pessoais, invadindo a sua intimidade. [...] Assim como 
o conjunto dessas informações pode ser usado para fins lícitos, públicos ou privados, na prevenção ou repressão de 
delitos, ou habilitando o particular a celebrar contratos com pleno conhecimento de causa, também pode servir, ao 
Estado ou ao particular, para alcançar fins contrários à moral ou ao direito, como instrumento de perseguição 
política ou opressão econômica.” A decisão menciona também o entendimento alemão da “autodeterminação da 
informação”, ressaltando seu status de direito fundamental. 
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de dados, transparência e boa fé previstos no Código de Defesa do Consumidor e em outras 

normas. O Comitê Gestor da Internet no Brasil65 expressou nessa ação que os consumidores 

têm o direito de acessar a internet sem que suas atividades sejam monitoradas pela empresa 

que deveria apenas estar fornecendo acesso à rede. A decisão foi baseada no Código de 

Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet, na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e concluiu que houve uma 

violação do direito à privacidade.  

Além do Código de Defesa do Consumidor, a Lei No 12.414/2011 trata da criação e do acesso a 

bases de dados que contenham informações de pagamento para histórico de crédito. Ela 

introduz alguns princípios da proteção de dados tais como a limitação de finalidade66, a 

precisão, e a legalidade.67 Ela determina também que as informações coletadas não sejam 

descriminatórias e proíbe a coleta de informações sensíveis.68 A criação de bases de dados de 

crédito também está sujeita ao consentimento informado do consumidor.69  

A Lei No. 12.414/2011 assegura também ao cadastrado os direitos a: (i) obter o cancelamento 

do cadastro quando solicitado; (ii) acessar as informações sobre ele coletadas no banco de 

dados; (iii) solicitar exclusão completa ou impugnação de qualquer informação falsa/ errônea 

sobre ele; (iv) conhecer os principais elementos e critérios considerados para a análise de 

risco; (v) ser informado sobre o armazenamento, a identidade do gestor do banco de dados, o 

objetivo do tratamento dos dados pessoais e os destinatários dos dados em caso de 

compartilhamento; (vi) solicitar a revisão de decisão realizada exclusivamente por meios 

automatizados; e (vii) ter os seus dados pessoais utilizados somente de acordo com a 

finalidade para a qual eles foram coletados.70 Ela prevê ainda que os gestores são obrigados a 

oferecer aos cadastrados: (i) todas as informações sobre eles; (ii) indicação das fontes das 

informações, incluindo endereço e telefone; (iii) indicação dos gestores de bancos de dados 

com os quais as informações foram compartilhadas; (iv) indicação de todos os consulentes que 

tiveram acesso a qualquer informação sobre ele nos 6 meses anteriores à solicitação; e (v) 

cópia de texto contendo sumário dos seus direitos.71 Finalmente, a lei prevê que as 

informações de adimplemento não poderão constar em bancos de dados por período superior 

a 15 anos.72 

O Supremo Tribunal de Justiça definiu critérios para as operações de pontuação de crédito que 

foram questionados em diversos órgãos do Judiciário.73 Além de reafirmar que essa atividade 

era prevista pela Lei No 12.414/201174 e que deveria observar as disposições definidas no 

Código de Defesa do Consumidor, na Lei No 12.414/2011, assim como o princípio de boa-fé, 

determinou que nenhuma informação sensível (tal como orientação sexual, cor ou religião) ou 

“excessiva” (como preferências pessoais, time de futebol, entre outras) deveriam ser levadas 

                                                           
65

 Mais informações em http://cgi.br/sobre/. 
66

 Lei No. 12.414/2011, Art. 3º,§ 1º, § 3º (I), Art. 7º. 
67 

Ibid., Art. 3º,§ 2º. 
68

 Ibid., Art. 3º,§ 3º. 
69 Ibid., Art. 4º. 
70 Ibid., Art. 5º. 
71

 Ibid., Art. 6º. 
72

 Ibid, Art. 14.  
73

 STJ, 4ª T. Resp nº 1.419.697 – RS, rel. Paulo de Tarso Sanseverino. 
74

 Lei No. 12.414/2011, Art. 5º, IV, Art. 7º, I. 
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em conta nos cálculos. A decisão concluiu que ainda que esse tipo de operação não exija o 

consentimento do usuário, os consumidores têm o direito de saber quais informações estão 

sendo analisadas e quais são suas fontes. 

Finalmente, a sentença, de autoria do Ministro Rosado, também determinou que caso sejam 

identificados abusos no uso de informações sensíveis, excessivas, incorretas ou desatualizadas, 

o prestador do serviço de pontuação de crédito, a entidade ou a pessoa responsável pela base 

de dados, a fonte dos dados e a entidade ou pessoa que solicitar acesso à base de dados 

podem ser responsabilizados moral e materialmente nos termos do Art. 16 da Lei No 

12.414/2011.  

7. A Lei de Acesso à Informação e o Marco Civil 

Na ausência de uma lei unificada para proteção de dados, a Lei de Acesso à Informação 

recentemente aprovada e o Marco Civil também contêm disposições sobre a matéria. 

A. Lei de Acesso à Informação 

A Lei de Acesso à Informação (Lei No 12.527/2011) regulamenta o direito de acesso a 

informações garantido pela Constituição75 e dispõe sobre os procedimentos para 

processamento de pedidos de acesso a informações e sobre as obrigações acerca de 

divulgações espontâneas de informações de interesse público, tais como contatos, orçamentos 

e gastos. Ela se aplica tanto a entidades públicas quanto a organizações sem fins lucrativos que 

sejam financiadas com recursos públicos. 

Em relação ao processamento de dados pessoais, a lei dispõe que o gestor deve respeitar a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dos cadastrados, nos termos das seguintes 

disposições: (i) o acesso a informações pessoais de bases de dados públicas será restrito a 

agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem por um período 

máximo de 100 anos após sua produção; e (ii) as informações pessoais poderão apenas ser 

publicadas ou acessadas por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da 

pessoa a que elas se referirem.76 De acordo com a Lei de Acesso à Informação, a pessoa física 

ou entidade privada que acessar informações pessoais de forma ilícita serão responsabilizadas 

por tal abuso.77 A Lei prevê ainda algumas derrogações às normas gerais relativas ao acesso a 

informações por terceiros sem consentimento: (i) para fins médicos, quando a pessoa estiver 

incapaz de fornecer consentimento; (ii) para a realização de estatísticas e pesquisas científicas 

de interesse público; (iii) para cumprimento de ordem judicial; (iv) para defesa e proteção de 

direitos humanos e do interesse público. 
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 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional de 5 de outubro de 1988, com 
alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais No 1/1992 a 64/2010 e pela Revisão Constitucional Emendas 
No 1/1994 a 6/1994. – 3ª ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, 2010. Art. 
5º, XXXIII. 
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 Lei No. 12.527/2011, Art. 31. 
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 Agentes públicos e militares estarão sujeitos a leis específicas e serão penalizados ao menos com suspensão (Lei 
No. 12.527/2011, Art. 32). Pessoas físicas ou entidades privadas serão penalizadas com advertência, multa ou 
outras medidas previstas no Art. 33 da Lei No 12.527/2011. 
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Apesar de regulamentar o processamento de dados pessoais, a Lei limita-se a situações nas 

quais a proteção de dados entra em conflito com o acesso à informação e com atividades de 

entidades públicas ou de organizações sem fins lucrativos financiadas com recursos públicos. 

B. Marco Civil da Internet 

O Marco Civil da Internet, Lei No 12.965/2014, surgiu como uma alternativa a algumas 

propostas legislativas que pretendiam criminalizar certas práticas na internet, muitas delas 

consideradas triviais ou socialmente aceitas.78 A lei é uma importante referência internacional, 

não apenas por abarcar algumas disposições progressistas, tal como o princípio de 

neutralidade de rede, mas também por diversas rodadas de consulta pública terem moldado o 

projeto de lei que foi enviado para o Congresso.79  

Enquanto o projeto de lei aguardava deliberação no Congresso, diversos documentos vazados 

pelo funcionário da Agência Nacional de Segurança (National Security Agency/ NSA) dos 

Estados Unidos Edward Snowden e publicados pelo The Guardian e pelo The Washington Post 

revelaram detalhes sobre atividades de vigilância global realizadas pela NSA e por governos 

intimamente associados. Os vazamentos continuaram ao longo do ano de 2013 e 

demonstraram que a NSA havia interceptado as comunicações brasileiras, inclusive as da 

presidente Dilma Rousseff. A Agência também vigiou a estatal brasileira Petrobrás.80 Após 

essas revelações, as disposições relativas à privacidade no Marco Civil foram intensificadas em 

resposta aos escândalos internacionais de vigilância em massa.81  

O Marco Civil da Internet regulamenta alguns aspectos importantes sobre a proteção de 

dados, buscando conceder aos usuários de internet um nível mais alto de proteção. Seguindo a 

mesma abordagem da Lei No 9.296/1996, o Marco Civil estipula que as comunicações são, em 

princípio, invioláveis, e que essa inviolabilidade pode apenas ser afastada por meio de ordem 

judicial. Elr estipula ainda que: (i) as informações pessoais dos usuários não devem ser 

transferidas para terceiros sem consentimento livre, expresso e informado; (ii) os usuários têm 

                                                           
78

 Esse foi o caso do projeto de lei 84/99, conhecido como “Lei Azeredo”, que previa, por exemplo, penas de até 
quatro anos de prisão por desbloqueio ou realização “jailbreak” em um telefone móvel, ou pela transferência de 
músicas de um tocador de MP3 para um computador. 
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A Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (MJ-SAL) e o Centro de Tecnologia e Sociedade da 
FGV Direito Rio (CTS-FGV) desenvolveram uma parceria para condução de uma consulta pública e criaram uma 
plataforma em um site de Cultura Digital para envio de comentários. O processo de consulta pública foi dividido em 
duas fases. Na primeira, que começou em outubro de 2009 e durou pouco mais de 45 dias, um texto contendo os 
princípios gerais para a regulação da internet foi posto em consulta. Os participantes podiam detalhar esses 
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baseada nas sugestões recebidas, foi posta em consulta. Os comentários foram incorporados pela MJ-SAL e pelo 
CTS e a minuta do projeto de lei foi enviada ao Congresso. Durante o tempo em que o projeto de lei esteve no 
Congresso, sete audiências públicas foram realizadas com a participação de 62 membros da sociedade civil e 374 
sugestões do público foram reunidas e levadas em consideração na elaboração do texto final na Câmara dos 
Deputados. 
80

 J. Watts (2013). “NSA accused of spying on Brazilian oil company Petrobras”. The Guardian. Disponível em: 
<http://www.theguardian.com/world/2013/sep/09/nsa-spying-brazil-oil-petrobras>. 
81

Na abertura da 68ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, a presidente Dilma Rousseff definiu vigilância 
em massa como uma “violação ao direito internacional”, “um desrespeito à soberania nacional” e uma “grave 
violação aos direitos humanos e às liberdades civis”. A presidente também mencionou a necessidade de 
desenvolver uma estrutura para governança e uso da internet e de criar mecanismos para assegurar que princípios 
básicos sejam garantidos, tais como o princípio da privacidade, da liberdade de expressão e da neutralidade da 
rede. Posteriormente, a Alemanha e o Brasil propuseram conjuntamente uma resolução na Assembleia Geral das 
Nações Unidas sobre o direito à privacidade na era digital. 
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o direito de acessar informações claras e completas sobre a coleta, o uso, o armazenamento, o 

processamento e à proteção de seus dados pessoais, que podem apenas ser usados 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; (iii) os usuários 

têm o direito ao consentimento sobre a coleta, o uso, o armazenamento e o processamento de 

dados pessoais e (iv) os usuários têm o direito de solicitar exclusão definitiva de seus dados 

pessoais após o término das relações entre as partes exceto nos casos previstos na lei. O 

Marco Civil prevê ainda que qualquer cláusula contratual que viole a confidencialidade das 

comunicações privadas pela Internet deve ser considerada nula.82 A Lei No 12.965 estipula 

ainda que os provedores de aplicações de Internet não podem armazenar registros de acesso 

de outras aplicações, exceto mediante consentimento dos usuários, além de informações 

pessoais “excessivas” levando-se em conta a finalidade para qual os usuários forneceram 

consentimento. 

Ao prever os direitos acima, o Marco Civil incorporou explicitamente dois princípios 

internacionalmente conhecidos de proteção de dados: a transparência e a finalidade83, e 

consolidou direitos que já eram parte da proteção ao consumidor. 

Levando em conta o alcance global da Internet, o Marco Civil inclui também uma cláusula 

afirmando que as leis brasileiras relevantes também serão aplicáveis a entidades que coletem, 

armazenem e processem registros, dados pessoais e comunicações caso ao menos uma dessas 

ações tenha ocorrido em território nacional. A lei trata das operações de coleta quando ao 

menos um dos terminais está localizado no Brasil e aplica-se a provedores localizados no 

exterior mas que oferecem serviços a consumidores brasileiros ou caso ao menos uma das 

suas subsidiárias esteja localizada no Brasil.84 

O Marco Civil prevê que PCIs e provedores de aplicações de internet que infringirem o direito à 

privacidade e à proteção de dados estão sujeitos à sanções, que ainda serão definidas em 

regulamentações a serem implementadas. Porém, até que essas essas normas sejam editadas, 

o exercício efetivo dos direitos previstos nesse artigo permanecerá rodeado de incertezas. 

Vale ressaltar que o Marco Civil aplica-se apenas a atividades na Internet.85 Ao passo que o 

Marco representa, em muitos aspectos, uma melhoria na proteção dos dados pessoais dos 

usuários de Internet, ele não é – e não pretendia ser – uma lei sobre proteção de dados. Os 

artigos sobre proteção de dados foram uma solução rápida adotada em um contexto de 

comoção pública provocado pelas revelações sobre vigilância em massa. O Brasil ainda carece 

de um instrumento jurídico abrangente que trate da proteção da privacidade e de dados. 

8. Normas administrativas sobre proteção de dados 

A ausência de leis unificadas que regulem a proteção de dados gera uma ampla margem de 

discricionariedade para situações que tratem dos dados pessoais dos cidadãos. Um exemplo 
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 Ibid, Art. 8º. 
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Contribuição do governo brasileiro ao relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
sobre o direito à privacidade na era digital (2014). Disponível em: <http://www.ohchr.org/ 
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 Lei No. 12.965/2014, Art. 11. 
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 Ibid, Art. 1º. 
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pode ser encontrado no controle que o Ministério do Desenvolvimento Social exerce sobre a 

base de dados de todos os beneficiários do Bolsa Família. De acordo com a Lei No 

10.836/2004, a lista dos beneficiários deveria ser pública e acessível por meio da Internet;86 

desse modo, hoje é facilmente possível encontrar o nome completo, o número de identidade, 

a cidade e o valor recebido para cada pessoa que recebe fundos do programa.87 Além disso, 

são coletadas informações adicionais sobre os beneficiários, inclusive sobre o fato de 

pertencerem a uma minoria específica ou algum grupo vulnerável da população. Essas 

informações são consideradas privadas, mas de acordo com a Portaria do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) elas podem ser divulgadas (a) para “pesquisa”, sem maiores 

especificações, e (b) com outras instituições da administração pública para desenvolvimento 

de políticas públicas.88 

7. Retenção de Dados 

Seguindo a tendência internacional que levou à aprovação de mecanismos de retenção de 

dados em diferentes países89, o Brasil introduziu gradualmente em seu ordenamento jurídico 

disposições que determinavam que empresas privadas armazenassem dados dos usuários para 

aplicação da lei. 

Ainda que a retenção de dados talvez tenha sido debatida mais energeticamente no contexto 

da adoção do Marco Civil, deve-se colocar que a matéria já havia sido regulamentada por 

diversas leis que entraram em vigor antes do Marco Civil. Mais especificamente, a Lei No 

12.850/2013 sobre o crime organizado prevê que as empresas telefônicas devem manter 

todos os dados sobre a origem e o destino de chamadas telefônicas por um período de cinco 

anos, e devem disponibilizá-los para autoridades policiais e para o Ministério Público, sem 

definir se o acesso estaria sujeito à autorização judicial.90 A Lei 12.850/2013 sobre o crime 

organizado também determina que empresas de transporte devem disponibilizar acesso direto 

a bases de dados sobre reservas e registros de viagens para juízes, promotores de justiça e 

autoridades policiais.91 

O Marco Civil prevê um período de doze meses de retenção para registros de conexão92 e um 

período de seis meses de retenção registro de acesso a aplicações de internet93. A lei define 

registros de conexão como o conjunto de informações referentes à data e hora de uma 

conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado no acesso.94 Registros de acesso a 

aplicações de internet, por sua vez, são definidos como o conjunto de informações referentes 

à data e à hora de uso de uma aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. 
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A Lei estipula que provedores de conexão são proibidos de armazenar registros de aplicações95 

e, como visto anteriormente, que os provedores de aplicações não devem armazenar registros 

de acesso de outras aplicações exceto mediante consentimento do usuário96.  

Nos termos da lei, as provedoras são apenas obrigadas a fornecer acesso aos registros retidos 

mediante ordem judicial específica. Para obter essa ordem, a parte interessada deve 

apresentar indicações da suposta infração, a necessidade da informação solicitada para a 

respectiva investigação, e o período de tempo específico. Cabe ao juiz garantir o sigilo das 

informações recebidas, assim como preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

do usuário. 

A única exceção prevista no Marco Civil é relacionada às informações do usuário sobre 

qualificação pessoal, afiliação e endereço, que podem ser divulgadas para autoridades 

administrativas sem ordem judicial.97 O mesmo pode ser encontrado na Lei No 9.613/1998 

sobre lavagem de dinheiro, que prevê que o Ministério Público e as autoridades policiais terão 

acesso aos dados sobre qualificação pessoal, afiliação e endereço mantidos pela Justiça 

Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de Internet e 

administradoras de cartão de crédito, independentemente de autorização judicial.98 A Lei No. 

12.850/201399 sobre crime organizado apresenta uma disposição semelhante.100  

Os registros aos quais o Marco Civil se refere são um tipo de informação frequentemente 

definidas como “metadados”. De acordo com o Artigo 29 do Working Party: 

Metadados são todos os tipos de informação sobre a ocorrência de uma 

comunicação, exceto pelo conteúdo da conversa. Eles podem incluir o 

número de telefone e o endereço de IP da pessoa que realizar a chamada 

ou enviar o e-mail, o tempo e a localização da informação, o tema, o 

destinatário, etc. Uma análise pode revelar informações sensíveis sobre 

pessoas caso, por exemplo, sejam discados números de centros médicos ou 

religiosos.101 

Ainda que o Marco Civil não especifique o que são metadados, é possível traçar uma definição 

que inclua registros, informações pessoais, e o conteúdo comunicações privadas no seus 
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textos102. Considerando que não há uma definição clara sobre dados pessoais e que falta ao 

Brasil leis específicas sobre proteção de dados, cabe ao Judiciário decidir se os registros se 

enquadram ou não nesse conceito. Tal resposta será particularmente relevante para esclarecer 

o tratamento dos metadados, especialmente se considerarmos as disposições sobre retenção 

de dados existentes no país. 

8. Atividades de Inteligência 

O sistema de inteligência brasileiro foi criado pela Lei No 9.883/1999 com o objetivo de 

preservar a soberania nacional, defender o Estado democrático e a dignidade humana.103 A lei 

define inteligência como “a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de 

conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou 

potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda 

e a segurança da sociedade e do Estado”.104 O sistema de inteligência  coleta informações e as 

transforma em inteligência.105 

 

Ainda que não haja uma definição internacionalmente unificada de inteligência, Sherman Kent 

identificou três de seus principais aspectos:106 inteligência enquanto conhecimento seria o 

produto da análise de informações que servem ao processo decisório; b) inteligência enquanto 

organização englobaria órgãos governamentais que contribuem para a inteligência; c) 

inteligência enquanto atividade seria o processo de obtenção, análise e disseminação de 

informações. 

O aspecto organizacional da inteligência é bem definido pelas leis nacionais. A Lei No 

9.883/1999 criou a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)107, responsável pelo planejamento, 

execução, coordenação, supervisão e controle das atividades de inteligência no país. Uma 

comissão legislativa composta por 12 membros (sendo seis do Senado e seis da Câmara dos 

Deputados) é responsável pela supervisão das atividades da ABIN.108 

O Decreto 4.376/2002 detalhou ainda a organização e o funcionamento do sistema de 

inteligência brasileiro, sobretudo em relação a sua composição.109 Quatro alterações foram 

feitas para inclusão de novos membros no sistema que, atualmente, é composto de 19 

membros.110 De acordo com o decreto, cada um dos membros deveria, entre outros: (i) 

planejar e executar ações relativas à obtenção e integração de dados e informações; (ii) 

intercambiar informações necessárias à produção de conhecimentos relacionados às 
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atividades de inteligência e contra-inteligência; (iii) fornecer a ABIN informações relacionadas à 

defesa das instituições e dos interesses nacionais.  

Ainda que a definição de inteligência seja parecida com a que já está prevista no artigo 1º da 

Lei No 9.883/1999111, o decreto define contra-inteligência como atividades com a finalidade de 

neutralizar inteligência adversa ou qualquer ação que possa ameaçar a segurança de 

informações sensíveis à segurança nacional.112 

Alguns dos parâmetros relevantes para as atividades do sistema de inteligência são descritos 

no Decreto 3.505/2000 que institui a Política de Segurança da Informação nos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal; na Lei 8.159/91, que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados e no Decreto 7.845/2012, que regulamenta 

procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de informações confidenciais 

com qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento. 

Apesar de ser mencionado explicitamente em ambas as normas, há mais de duas décadas o 

Brasil carece de uma política nacional específica para inteligência.113 A falta de uma legislação 

abrangente para lidar com as atividades de inteligência revela limitações no Sistema de 

Inteligência brasileiro relacionadas à necessidade de desenvolvimento de normas específicas 

para operações do dia-a-dia e de modernização de mecanismos de vigilância, o que é realizado 

pelo Parlamento. 

É importante destacar que o Art. 3 da Lei 9.883/99 prevê que as atividades de inteligência não 

podem ser realizadas à margem da Constituição ou dos direitos e garantias individuais, 

afirmando que “[a]s atividades de inteligência serão desenvolvidas, no que se refere aos 

limites de sua extensão e ao uso de técnicas e meios sigilosos, com irrestrita observância dos 

direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos princípios éticos que regem os 

interesses e a segurança do Estado”. 

Isso significa, por exemplo, que as atividades de inteligência precisam cumprir a lei 9.296/96, 

mencionada acima, que regulamenta o Art. 5, inciso XII da Constituição. A lei lista os órgãos 

autorizados a realizar interceptação telefônica, e a ABIN não se encontra entre eles. Essa é 

uma das disposições que os membros da ABIN e alguns especialistas brasileiros na área da 

inteligência pretendem reformar de modo a fortalecer a Agência.114 

Como assegurado pelo dispositivo constitucional do Habeas Data, qualquer pessoa pode 

solicitar à ABIN informações armazenadas sobre si mesma. Essa pessoa deve enviar uma 

solicitação por escrito ao Diretor Geral da Organização. Entretanto, essa possibilidade pode na 

prática ser mitigada por dispositivos da Lei de Acesso à Informação, que estabelece restrições 

ao acesso à informação. O Artigo 23 trata das informações consideradas essenciais para a 

segurança da sociedade ou do Estado, que podem ser sigilosas. Isso inclui informações que 
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podem comprometer as atividades de segurança, assim como pesquisas e monitoramentos em 

andamento, relacionados à prevenção de crimes ou processos criminais. 

Os protestos de rua que ocorreram no Brasil em 2013 levaram a ABIN a monitorar redes 

sociais como o Twitter, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. A probabilidade de ocorrer 

protestos de rua era avaliada diariamente por um sistema chamado Mosaico, que monitorava 

700 temas definidos pelo Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da 

Presidência da República. Agentes da ABIN pretendiam identificar o itinerário, o tamanho das 

manifestações e suas fontes de financiamento.115 

A EBC news buscou obter mais informações por meio de um pedido formal apresentado à 

ABIN, com fundamentação jurídica na Lei de Acesso à Informação. A Agência respondeu que “a 

Agência Brasileira de Inteligência quando necessário, realiza pesquisas em fontes abertas, 

incluindo mídias sociais, para eventual subsídios aos seus trabalhos”.116 
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 Alana Rizzo; Tânia Monteiro (19 de junho de 2013). O Estado de São Paulo. ABIN monta rede para monitorar a 
internet. Disponível em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,abin-monta-rede-para-monitorar-
internet,1044500>. 
116

 Edgard Matsuki; Leyberson Pedrosa (28 August 2013). Abin admite monitorar dados de redes sociais para 
informações. Portal EBC. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/tecnologia/2013/08/abin-monitora-dados-de-
redes-sociais>. 
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ALEMANHA 

1. Proteção da Privacidade 

Na Alemanha, o direito à privacidade é um direito fundamental. Ainda que não seja 

explicitamente citado na Constituição, ele foi assegurado pela Corte Constitucional e pode ser 

interpretado como parte do direito fundamental de autorrealização. O direito é baseado no 

Artigo 2 Para. 1 (liberdade de ação e autorrealização) em conexão com o Artigo 2 Para. 1 GG117 

(dignidade humana), que constitui o direito geral da personalidade. É complementado pela 

privacidade da correspondência, das postagens e das telecomunicações (Artigo 10), da 

privacidade do domicílio (Artigo 13). Subsidiariamente a esses direitos, a Corte Constitucional 

Federal consagrou o direito à confidencialidade e à integridade das tecnologias da informação 

em 2008.118 Ele explicitamente expande o direito à privacidade a computadores e tecnologias 

relacionadas. 

No âmbito europeu, o direito à privacidade (como direito fundamental) está codificado no 

Artigo 8 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (direito ao respeito à vida privada e 

familiar, e foi desenvolvido de forma mais aprofundada pela Corte Europeia de Direitos 

Humanos. 

Além disso, aplicam-se também a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 

2. Restrições ao Direito à Privacidade 

A privacidade das correspondências, das postagens e das telecomunicações por ser limitada 

por lei: pelo código de processo penal (StPO), pela Lei G10 e pelas normas da Agência Federal 

Alemã de Investigação Criminal (BKA). Além das diretrizes da Lei G10, empresas de 

telecomunicação e prestadoras de serviço devem fornecer dados para agências e autoridades 

de polícia relevantes mediante determinação de juiz competente. Em circunstancias urgentes 

(risco iminente), as informações podem ser fornecidas sem determinação de juiz. 

 

O StPO permite vigilância de cidadãos alemães pela polícia mediante autorização de juiz 

quando houver indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime (§100a StPO). 

Outro método é a consulta à estação rádio base (Funkzellenabfrage) (§100g Para. 2,2 StPO), 

que permite que as autoridades policiais coletem informações sobre todos os dispositivos 

móveis registrados em uma estação rádio base.119 O método é altamente controverso, e há 

provas de que as autoridades públicas frequentemente violam as regras de exclusão e 

notificação.120 O §100a StPO lista como exigências legais os indícios suficientes de autoria e 

                                                           
117

 GG significa Grundgesetz, a constituição alemã. 
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Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, BVerfGE 120, 
274 de 27 de fevereiro de 2008. 
119

 N. de T.: Em um sistema de telefonia móvel, a estação rádio base é a estação fixa com a qual se comunicam os 
terminais móveis. 
120

 Andre Meister (18 de fevereiro de 2015). Funkzellenabfrage: Ob Betroffene benachrichtigt werden wollen, 
entscheidet die Staatsanwaltschaft, nicht Betroffene. Disponível em: 
<https://netzpolitik.org/2015/funkzellenabfrage-ob-betroffene-benachrichtigt-werden-wollen-entscheidet-die-
staatsanwaltschaft-nicht-betroffene/>. 
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prova da materialidade do crime (nos termos do §100a Para. 2 StPO) e a autorização de um 

juiz. O uso dos dados coletados é apenas permitido no caso de crimes graves previstos no 

§ 100g StPO. Eles podem ser acessados por todas as autoridades policiais. 

A Lei G10121 permite restrições ao Artigo 10 GG sem autorização judicial pelas agências de 

inteligência alemães (Serviço de Inteligência Federal, BND; Agência de Proteção da 

Constituição, Serviço de Contra-inteligência Militar, MAD) no caso de crimes graves. A 

Comissão conhecida como G10 supervisiona as medidas. A Comissão G10 é formada por 

quatro membros regulares e quatro deputados que são nomeados por partidos do Parlamento 

e são financiados pelo Parlamento. A Comissão é apoiada por uma pequena agência. A 

Comissão é informada sobre as medidas de segurança adotadas pelo governo a cada mês e 

suas reuniões são sigilosas. 

Além da Comissão G10, as agências de inteligência precisam reportar-se a uma Comissão 

Parlamentar.122 Ela é formada por nove membros do Parlamento. A comissão deve manter o 

sigilo de suas atividades, mas pode dar declarações públicas gerais e divulga um relatório anual 

geral. A verdadeira utilidade dessa informação é, entretanto, contestável. A comissão tem o 

direito de inspecionar registros e de realizar inquéritos, mas os membros podem apenas 

recorrer a práticas questionáveis caso tenham informações relevantes sobre a matéria – fato 

que tem sido criticado pela sociedade civil e pela mídia alemães ao longo da comissão 

parlamentar de inquérito sobre as atividades da NSA na Alemanha (“NSA 

Untersuchungsausschuss”). 

A Lei da Agência Federal Alemã de Investigação Criminal regula outras medidas de segurança. 

Entretanto, a Corte Constitucional está no momento reexaminando essa lei. Uma das 

principais críticas é a permissão para o monitoramento de advogados, médicos e jornalistas 

durante conversas particulares com seus clientes. A BKA também planeja utilizar um programa 

de espionagem chamado “Bundestrojaner” que permite monitoramento direto da 

comunicação de computadores e outros dispositivos eletrônicos antes da encriptação dos 

dados (“Quellen-Telekommunikationsüberwachung”, TKÜ), além de planejar realizar buscas 

forenses desses dispositivos (“Online-Durchsuchung”). A BKA anunciou que as alterações serão 

divulgadas no outono de 2015.123 Versões mais recentes desse programa já estão em uso.124 

Uma emenda à Constituição alemã, de 1968, permite que leis extraordinárias entrem em vigor 

em estado de emergência, como em guerras (apenas em caso de defesa) ou desastres 

naturais. Ela inclui a possibilidade de restrições ao Artigo 10 GG, mas até o momento não foi 

utilizada. 
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O termo “Lei G10” ou “Artigo da Lei 10” é uma abreviação de Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses. A Lei G10 é uma lei federal que regulamenta os poderes de vigilância das agências de 
inteligência alemães. 
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Vale ressaltar: O caso recente do Blog Netzpolitik.com está sendo tratado em outra comissão 
(“Vertrauensgremium”). Ela é formada por poucos membros do parlamento, reúne-se – assim como as outras 
comissões – a portas fechadas, e decide sobre o orçamento dos serviço de inteligência alemães. O Netzpolitik.org 
vazou informações sobre o orçamento e, portanto, dois de seus repórteres foram acusados de traição. O processo 
foi interrompido, o Procurador Geral Federal foi posto em liberdade. 
123

 Spiegel Online (25 de abril de 2015). BKA-Chef: Bundestrojaner im Herbst einsatzbereit. Disponível em: 
<http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/bundestrojaner-des-bka-im-herbst-einsatzbereit-a-1030485.html>. 
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 Chaos Computer Club (8 de outubro de 2015). Chaos Computer Club analyzes government malware. Disponível 
em: <http://ccc.de/en/updates/2011/staatstrojaner>. 
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O direito alemão não restringe o uso de comunicações encriptadas ou anônimas e – 

diferentemente de alguns outros países europeus – a opinião do público em geral e dos 

políticos não é favorável a essas restrições atualmente. Há inclusive tentativas (ainda que 

limitadas) de ampliar a encriptação: o comissariado de proteção de dados federal e centros de 

auxílio ao consumidor publicaram apostilas informativas sobre proteção de dados e segurança. 

Além disso, a Agência Federal para a Segurança da Informação (BSI) promove a segurança do 

ambiente virtual. 

3. Comunicações v. Dados 

Ao passo que algumas leis sobre a vigilância de suspeitos específicos permitem acesso ao 

conteúdo das comunicações (por exemplo, § 100a StPO, § 1 da Lei G10, assim como leis de 

polícia específicas dos estados federados), as regulações sobre vigilância em massa tratam 

apenas do tráfego de dados (por exemplo § 100g Para 2,2 StPO, mas também a lei sobre 

retenção de dados). 

 

Entretanto, mesmo em relação a tipos específicos de vigilância, o StPO restringe o conteúdo: 

informações sobre áreas essenciais da vida privada (“Kernbereich privater 

Lebensgestaltung”)125 são inadmissíveis e devem ser imediatamente apagadas. 

4. Sanções para Violações da Privacidade 

A implementação da proteção de dados é supervisionada pelos comissariados de proteção de 

dados – havendo um para cada estado federado e um para toda a Alemanha, financiado pelo 

Ministério do Interior. As empresas que processam grandes volumes de dados são também 

obrigadas a indicar um comissariado de sua equipe. Os comissários trabalham de forma 

independente e atuam como ouvidores para os cidadãos. Em cooperação com o centro de 

auxílio ao consumidor, o comissário também informa os cidadãos sobre a legislação em vigor e 

as formas de aprimorar a segurança e a proteção dos dados. A Agência Federal para a 

Segurança da Informação (BSI) também participa dos esforços. 

 

Empresas alemães que armazenam dados além do tempo estipulado ou processam dados 

incorretamente podem ser punidas com uma multa de € 50.000 a € 300.000 ou até mais, 

dependendo da vantagem econômica obtida pela empresa (§ 43 BDSG). A localização do 

estabelecimento determina a aplicabilidade da lei de proteção de dados alemã, contanto que a 

empresa em questão não esteja sediada em outro Estado-membro da União Europeia (§ 1 

BDSG). Isso também é válido para a Lei das Telecomunicações, que define a competência das 

autoridades alemães de forma imprecisa, para dizer o mínimo. 

Caso a restrição ao direito à privacidade se enquadre na Lei G10, a pessoa em questão deve 

ser informada sobre as medidas três meses após seu encerramento. Entretanto, a Comissão 

G10 pode permitir exceções tais como o postergamento ou o cancelamento da notificação. A 

pessoa em questão pode apenas recorrer a medidas legais – por exemplo, protocolar uma 

petição inicial na Corte Constitucional – após notificação oficial (§ 13 da Lei G10). 

                                                           
125

 A definição desse conceito é controversa entre os advogados, a Corte Constitucional Federal inclui, por exemplo, 
a sexualidade de uma pessoa (Sentença 75, 369 (380)) e o diário de uma pessoa (Sentença 80, 367 (374, 383)). 
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5. A Proteção de Dados Pessoais na Alemanha 

O direito à auto-determinação da informação126 é parte importante da perspectiva alemã 

sobre a proteção de dados. A Corte Constitucional afirma que o processamento de dados e a 

tecnologia da informação modernos oferece novas formas de acessar e combinar dados 

pessoais. Portanto, a liberdade de ação pode ser comprometida pela vaga impressão de 

vigilância, que também põe em risco a própria ordem democrática livre básica. 

 

O conjunto de normas mais relevante sobre o uso de dados pessoais é a lei nacional sobre a 

proteção de dados (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) e as leis complementares federais, assim 

como a Lei de Telecomunicações no tocante às telecomunicações. Em fevereiro de 2015, o 

governo apresentou a minuta de um projeto de lei que relacionava de forma mais próxima a 

proteção de dados à proteção do consumidor.127 A BDSG será supostamente substituída pelo 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia no início de 2018 (ver 

abaixo). 

 

A lei sobre proteção de dados lista diversas exigências para que os órgãos públicos processem 

dados pessoais. Antes de mais nada, a lei prevê que todo processamento de dados é proibido 

até que seja explicitamente permitido por lei ou pela pessoa em questão. O consentimento 

pode ser retirado posteriormente e qualquer pessoa (independentemente de sua 

nacionalidade) tem o direito de solicitar informações sobre dados processados sobre si mesma 

(§§ 4, 4a, 28 BDSG). Uma segunda exigência importante é a adequação, ou seja, o 

processamento dos dados deve ser realmente necessário, e eles devem ser utilizados para os 

fins originalmente pretendidos (§§ 14, 28, 29, 31 BDSG). Há entretanto algumas exceções a 

essa regra. Por exemplo, caso haja consentimento da pessoa em questão, para repressão ao 

crime, para o bem-estar comum ou para a mitigação de riscos. A questão de unificar em uma 

única base da dados informações de diferentes fontes por referência ou conteúdo é 

controversa e tem sido discutida em diversas ocasiões em Cortes federais. 

É restrita a coleta de alguns tipos específicos de dados tais como os relativos a religião, etnia, 

inclinação política, orientação sexual, saúde e associação a sindicatos trabalhistas. 

O termo “dados pessoais” inclui todos os dados que podem ser relacionados a uma pessoa 

física. Dado de pessoas jurídicas não são regulados pela BDSG. Diversas decisões da Corte 

Constitucional alemã definem o termo “dados pessoais” de modo a estendê-lo para o universo 

digital. 

As leis sobre proteção de dados regulam todo o processamento de dados pessoais, incluindo 

comunicações eletrônicas. Entretanto, algumas normas traram especificamente das 

comunicações eletrônicas. Por exemplo, a Lei da Telemídia regulamenta o rastreamento de 

usuários de páginas de internet já que os dados de diversas páginas, quando coletados e 

combinados, podem se tornar uma ameaça à privacidade (§ 15 Para. 3 Lei da Telemídia). Além 
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A Corte Constitucional Federal consagrou esse direito em uma sentença de 1983, conhecida como 
Volkszählungsurteil de 15 de dezembro de 1983. 
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 Governo alemão (4 de fevereiro de 2015). Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der zivilrechtlichen 
Durchsetzung von verbraucherschützenden Vorschriften des Datenschutzrechts, disponível em: 
<http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Gesetze/RegE-UKlaG.pdf?__blob=publicationFile>. 
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disso, a Lei das Telecomunicações e a Portaria sobre a Interceptação das Telecomunicações 

protegem os dados pessoais dos usuários de telecomunicação de algumas empresas 

relevantes e regula os deveres da empresa relativos a medidas de vigilância. 

As leis gerais sobre proteção de dados se aplicam também a tecnologias como câmeras de 

segurança e drones. Entretanto, a lei sobre a proteção de dados menciona vídeos de vigilância 

e projetos de tecnologias que lidem com dados. Entre outros aspectos, tecnologias e processos 

devem ser implementados de forma a inibir a combinação – não autorizada – de dados 

(privacidade como padrão). 

A vigilância em vídeo é permitida em três casos (§ 6b BDSG): para o cumprimento de 

atribuições de autoridades públicas, para garantia da proteção doméstica e por “motivos 

legítimos”128. Além disso, o uso de câmeras deve ser indicado, para que as pessoas estejam 

cientes de que suas ações estão sendo gravadas. A investigação, o uso e o armazenamento dos 

vídeos devem ser necessários, e caso eles sejam atribuídos a uma pessoa específica, essa 

pessoa deve ser notificada. 

No âmbito europeu, a Alemanha deve obedecer à Diretiva sobre Proteção de Dados (Diretiva 

95/46/EC) de 1995. Ela será substituída em breve pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados: após três anos de negociações, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o 

Conselho de Ministros da União Europeia fazem atualmente os últimos ajustes no documento. 

A nova regulamentação introduzirá um conjunto de leis unificadas para todos os Estados-

membros da União Europeia e será aplicável a todas as empresas com sede na União Europeia 

ou que processem dados de cidadãos da União Europeia. A regulamentação inclui elementos 

tais como os Agentes de Proteção de Dados que – assim como previsto nas leis em vigor na 

Alemanha – devem ser indicados por autoridades públicas e por empresas que processem 

dados de mais de 5 mil cadastrados nos últimos 12 meses. Ela também estipula multas para 

empresas: uma advertência em caso de descumprimento primário e não intencional, 

auditorias de proteção de dados periódicas e regulares ou multa de até um milhão de Euros ou 

de até 5% do faturamento mundial anual. 

6. Retenção de Dados 

Em outubro de 2015, o Parlamento alemão aprovou uma nova lei que introduzia a retenção de 

dados. Houve uma tentativa anterior de aprovar uma lei que permitisse a retenção da dados, 

mas ela foi suspensa pela Corte Constitucional alemã em março de 2010. A Diretiva da União 

Europeia prevendo a retenção de dados foi suspensa pelo Tribunal de Justiça da União 

Europeia em abril de 2014. A nova versão da lei alemã foi aprovada em maio de 2015, como 

uma reação a críticas do Judiciário. Ela altera o StPO, a Lei das Telecomunicações, o código 

criminal, e algumas outras leis/atos. 

 

A lei sobre retenção de dados regulamenta as operadoras telefônicas e os provedores de 

conexão à internet. Os dados relevantes em telecomunicações (incluindo mensagens de texto) 

abarcam a pessoa que realiza e a que recebe a chamada, o tempo de duração, e o local. No 
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 Tais motivos não são previstos em lei, mas devem ser determinados após ponderação dos interesses do público 
e das partes envolvidas. 
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acesso de internet,  incluem o usuário, o endereço de IP e a duração do acesso à internet. Os 

dados relativos a e-mails – tanto o conteúdo quanto os metadados – não são regulados pela 

lei. 

O uso dos dados coletados é permitido apenas em caso de crimes graves previstos no § 100g 

StPO. O sigilo dos dados deve ser mantido de forma adequada pelas empresas, que serão 

monitoradas pela Agência Federal de Redes. Violações podem levar a pedidos de indenização 

por danos imateriais. 

Em relação ao tema da retenção de dados, as prestadoras são obrigadas a armazenar 

metadados por meios técnicos próprios por dez semanas (exceto dados sobre localização, que 

devem ser mantidos por quatro semanas) e devem fornecer os dados a órgãos de repressão ao 

crime para persecução e prevenção de crimes após determinação formal de um juiz. 

É bem provável que a lei venha a ser contestada na Corte Constitucional, e pesquisas indicam 

que a maioria do público é contra a retenção de dados.129 

7. O Compartilhamento de Dados 

Em relação ao compartilhamento de dados, a lei de proteção de dados prevê que os Estados-

membros da União Europeia devem ser tratados como autoridades alemães. O 

compartilhamento de dados com países que não são membros da União Europeia é apenas 

permitido se a pessoa a qual os dados se referirem não tiver interesses que precisem ser 

protegidos. 

 

No âmbito europeu, uma base importante para o compartilhamento de dados relativos ao 

terrorismo e a crimes transfonteiriços é a Convenção de Prüm. Ela foi assinada em 2005 e foi 

parcialmente integrada ao ordenamento jurídico da União Europeia em 2008. Ela permite, 

entre outras coisas, que os signatários compartilhem dados como DNA, impressões digitais e 

registros de veículos. 

A Lei G10 (§ 7a) permite o compartilhamento internacional da dados e informações obtidos 

por meio de vigilância com três pré-condições: ser uma questão central de segurança, ter um 

nível equivalente de proteção de dados, e haver reciprocidade. A chancelaria federal deve 

autorizar o compartilhamento; a Comissão G10 e a Comissão Parlamentar devem ser 

notificadas. Em relação particularmente à cooperação do BND e da Agência de Segurança 

Nacional dos Estados Unidos, a Comissão do G10 expressou publicamente seu 

descontentamento sobre a qualidade das informações fornecidas pelo governo. Devido a uma 

falta de informações úteis, o comissariado encontra dificuldades em avaliar as medidas 

adotadas e ampliar a cooperação. As sanções são, na melhor das hipóteses, limitadas, já que 

os comissários, assim como os membros da Comissão Parlamentar, não podem solicitar 

informações sobre ações que desconhecem. 
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 YouGov (30 de junho de 2015). Mehrheit gegen Vorratsdatenspeicherung – selbst, wenn sie hilft. Disponível em: 
<https://yougov.de/news/2015/06/30/mehrheit-gegen-vorratsdatenspeicherung-selbst-wenn/>. 
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Além disso, houve e provavelmente ainda há projetos de cooperação secretos entre os 

serviços de inteligência estrangeiros e o alemão. O fundamento legal é frequentemente 

controverso.  
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CONCLUSÃO 

O Brasil e a Alemanha têm, em muitos aspectos, abordagens jurídicas diferentes para garantir 

a proteção de dados e da privacidade e para realizar a vigilância das comunicações por meio 

das agências de inteligência. Como demonstra a Tabela 1, ainda que os dois países adotem 

padrões gerais semelhantes para a proteção da privacidade, com base nos tratados de direitos 

humanos, algumas das normas que se aplicam a questões específicas apresentam diferenças 

sobretudo porque, como colocado, falta ao Brasil leis específicas sobre o tema.  

 
TABELA 1: Tratamento da privacidade, proteção de dados e atividades de vigilância das 

comunicações no enquadramento jurídico do Brasil e da Alemanha 

 

Brasil Alemanha 

A privacidade é considerada um direito fundamental e a 
confidencialidade das comunicações privadas é 
protegida 

Sim Sim 

Ratifica tratados internacionais sobre direitos humanos 
que protegem a privacidade 

Sim Sim 

Há mecanismos específicos para a proteção da 
privacidade no ambiente digital 

Sim Sim 

O Estado é obrigado a notificar usuários cuja 
comunicação privada foi interceptada 

Não 

Sim, mas apenas caso a 
restrição à inviolabilidade 

das comunicações privadas 
seja realizada por agências 

de inteligência com 
fundamento em norma 

específica (Lei G10) 

Possui leis unificadas que regulamentem a proteção de 
dados pessoais 

Não Sim 

Há mecanismos que obrigam o setor privado a divulgar 
dados dos consumidores para o Estado em 
circunstâncias específicas (por exemplo, mediante 
ordem judicial)  

Sim Sim 

Há regras específicas para o compartilhamento 
internacional de dados 

Não, apenas acordos 
bilaterais para obtenção de 
provas para investigações 
ou persecuções criminais 

Sim 

Há limitações específicas para o tipo de dados pessoais 
que podem ser coletados pelo Estado 

Não 

Sim, alguns dados pessoais – 
tais como religião, etnia, 

inclinação política, 
orientação sexual, saúde e 

filiação a sindicato 
trabalhista – apenas podem 

ser coletados em 
circunstâncias especiais 

Há limitações específicas para o acesso e divulgação de 
informações detalhadas pelo Estado 

Sim Sim 

Os cidadãos têm o direito de acessar e retificar dados 
pessoais retidos por entidades públicas e privadas 

Sim Sim 
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Há uma autoridade independente para supervisionar a 
implementação das normas existentes sobre proteção 
de dados 

Não Sim 

Há normas que preveem a retenção obrigatória dos 
dados dos usuários por provedores de conexão à 
internet, operadores de telefone e outras entidades 

Sim Sim 

De acordo com as normas de retenção de dados, os 
dados retidos podem apenas ser acessados mediante 
decisão judicial 

Sim Sim 

Há limitações ao uso dos dados obtidos nos termos das 
leis de retenção de dados (por exemplo, apenas em 
ações penais, crimes graves, etc.)  

Não Sim 

Há um conjunto de especificações sobre medidas de 
segurança que as empresas devem tomar para proteger 
os dados retidos 

Não Sim 

Há leis unificadas aplicáveis às atividades de inteligência Não Sim 

Há uma ou mais agências que supervisionam as 
atividades do serviço de inteligência 

Sim Sim 

Há regras específicas sobre atividades de vigilância 
realizadas por serviços de inteligência 

Não, há apenas a Lei de 
Interceptação Telefônica 

que regulamenta os 
procedimentos de escuta 

telefônica para a 
investigações criminais, 
mas ela não se aplica a 

atividades de inteligência, 
ainda que a agência de 
inteligência possa ter 

acesso indireto a gravações 

Sim 

A cooperação multilateral relativa à vigilância é 
regulamentada 

Não Sim 

Há limitações a comunicações anônimas Sim Não 

Há limitações a comunicações encriptadas Não Não 

 

No âmbito internacional, tanto o Brasil quando a Alemanha aderiram aos principais 

instrumentos de direitos humanos que protegem o direito à privacidade, tal como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos. No âmbito nacional, o Brasil assegura a privacidade como um direito fundamental na 

Constituição, enquanto que na Alemanha ela é assegurada por decisões da Corte 

Constitucional.  

 

Os padrões brasileiros para a proteção da privacidade se expandiram nos últimos anos com a 

aprovação da Lei de Acesso à Informação, em 2011, e do Marco Civil da Internet, em 2014, que 

limitaram o processamento de informações pessoais por agentes públicos e criaram diretrizes 

para a proteção da privacidade no ambiente virtual. Entretanto, a ausência de leis unificadas 

sobre a proteção de dados pessoais no país ainda é um desafio e pode dificultar as relações 

comerciais com a Alemanha, já que limita a possibilidade de empresas brasileiras processarem 
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informações de cidadãos alemães, que são protegidos pela Diretiva da União Europeia 95/46 e 

por leis internas de proteção de dados.130 A Comissão Europeia considera que, na América do 

Sul, apenas a Argentina e o Uruguai oferecem um nível adequado de proteção de dados 

pessoais.131  

 

Ao mesmo tempo, a introdução de mecanismos de retenção de dados em ambos os países nos 

últimos anos considera os riscos que tais mecanismos podem apresentar ao direito à 

privacidade e à liberdade de expressão. Como reconheceu o Tribunal de Justiça da União 

Europeia ao declarar inválida a Diretiva da União Europeia 2006/24/EC (a Diretiva de Retenção 

de Dados), “não é inconcebível que a retenção dos dados em questão pode afetar o uso, de 

assinantes e usuários registrados, dos meios de comunicação abrangidos na diretiva afetando, 

desse modo, o exercício da liberdade de expressão e “[a] retenção de dados para a finalidade 

de possível acesso a eles pelas autoridades nacionais competentes [...] afeta direta e 

especificamente a vida privada”.132  

 

Ainda que a versão alemã da retenção de dados tenha mais salvaguardas e intervalos de 

tempo menores para retenção, a oposição pública é bem maior do que no Brasil. Uma nova 

ação deve ser ajuizada na Corte Constitucional alemã, ao passo que a constitucionalidade dos 

mecanismos de retenção de dados no Brasil não foi formalmente questionada no STF até o 

momento. Vale ressaltar que os legisladores brasileiros começaram a introduzir esses 

dispositivos no ordenamento jurídico nacional pouco após a aprovação da Diretiva de 

Retenção de Dados europeia, de 2006, (a Lei No 12.850/2013 sobre crime organizado já prevê 

a retenção de registros telefônicos, por exemplo). Apesar de alguns Estados-membros que 

implementaram as leis sobre retenção de dados terem gradualmente declarado-as 

inconstitucionais e apesar da Diretiva ter no fim das contas sido anulada, em 2014, isso não 

surtiu efeitos no Judiciário brasileiro. 

 

A Alemanha tem também enfrentado novos desafios acerca da regulamentação das atividades 

de vigilância, especialmente porque a distinção entre inteligência e polícia está tornando as 

novas competências interagências e a cooperação entre as autoridades de repressão ao crime 

e as agências de inteligência cada vez mais confusas. No país, o direito à privacidade é 

complementado pela privacidade da correspondência, das postagens, das telecomunicações e 

do domicílio, e o sigilo das comunicações pode ser limitado por lei. A assim chamada Lei G10 

regulamenta as agências de inteligência e permite a restrição à confidencialidade das 

comunicações sem anuência do juiz em caso de crimes graves. O principal sistema de pesos e 

contrapesos existente baseia-se na fiscalização. As agências de inteligência alemães são 

supervisionadas uma comissão especial (Comissão G10) e devem reportar a uma Comissão 

                                                           
130

 A Diretiva prevê, em seu Artigo 25, que “Os Estados-membros estabelecerão que a transferência para um país 
terceiro de dados pessoais objeto de tratamento, ou que se destinem a ser objeto de tratamento após a sua 
transferência, só pode realizar-se se, sob reserva da observância das disposições nacionais adoptadas nos termos 
das outras disposições da presente diretiva, o país terceiro em questão assegurar um nível de proteção adequado”. 
No Artigo 26, são apresentados um conjunto limitado de situações nas quais isso pode ocorrer.  
131

 As decisões da Comissão Europeia nas quais os países oferecem proteção adequada de dados pessoais pode ser 
encontrada em <http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm>. 
132

 Grand Chamber, Digital Rights Ireland Ltd. (C–293/12) v. Minister for Communications, Marine and Natural 
Resources. 8.04.2014. Parágrafos 28 e 29. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0293&rid=1>. 
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Parlamentar. Além disso, alguns indivíduos afetados precisam ser informados sobre medidas 

de segurança três meses após sua conclusão.  

 

Do mesmo modo, o Brasil protege a inviolabilidade das comunicações e uma lei específica 

regulamenta a interceptação das comunicações telefônicas, que é permitida apenas em ações 

penais mediante mandado judicial. Ainda que a Lei de Interceptação Telefônica não preveja 

que a ABIN possa realizar escutas telefônicas, a agência pode operar atividades de vigilância 

em cooperação com outras agências que são parte do sistema de inteligência. Isso pode ser 

explicado pelo fato da ABIN ter sido criada apenas em 1999 e, diferentemente da Alemanha, 

falta ao Brasil normas específicas para as atividades de inteligência. Desse modo, não há 

limites claros ou salvaguardas sobre os possíveis motivos para a vigilância.  

 

Essa diferença entre os dois sistemas pode refletir uma característica das democracias 

recentes da América Latina nas quais a distinção entre a função repressiva da polícia e a tarefa 

das agências de inteligência não são claras historicamente. Como indica Brandão (2014), 

agentes ou outras questões relacionados a políticas internas eram frequentemente alvos de 

agencias de inteligência durante os governos autoritários recentes na região e, nesse período, 

órgãos civis ou militares reuniram poder e autonomia suficientes para centralizar tanto a 

identificação quanto a neutralização daqueles que eram considerados os “Estados inimigos”. 

 

A comparação do enquadramento jurídico alemão e brasileiro oferece diversos pontos de 

partida para a promoção da privacidade por acordos internacionais. Como demonstrado 

anteriormente, mesmo as iniciativas existentes de cooperação bilateral para comércio e 

inovação entre os dois países poderiam se beneficiar de uma maior harmonização em termos 

de proteção da privacidade e da informação pessoal, uma vez que há espaço para 

desenvolvimento de novos tipos de parcerias que envolvam o compartilhamento de dados 

entre os dois países.  

 

Em se tratando de questões externas, o Brasil e a Alemanha parecem ter mais pontos em 

comum do que na legislação interna. Apesar da implementação da retenção de dados nos dois 

países, por exemplo, os ministros das relações exteriores aprovaram a restrição a vigilância a 

um nível razoável e efetivo e apoiaram a indicação de um Relator Especial sobre o Direito à 

Privacidade da ONU em 2015. Durante o encontro bilateral entre as presidentes Dilma Roussef 

e Angela Merkel, em agosto de 2015, as duas líderes concordaram em manter a cooperação 

em temas relacionados ao ciberespaço.  

 

Nessa área há ainda ampla possibilidade de cooperação entre os dois países, especialmente 

em questões onde faltam regulamentações e políticas que estimulem o desenvolvimento e o 

uso de tecnologias de encriptação, anonimato e de soluções que garantam a privacidade por 

meio de um projeto que permita a soberania tecnológica dos cidadãos. Além disso, os dois 

países devem trabalhar com vistas a desenvolver regulamentações internacionais que 

incorporem as especificidades do ciberespaço de forma mais aprofundada do que o direito 

internacional clássico. A legislação brasileira não diferencia explicitamente metadados de 

dados pessoais. Para aumentar a proteção de dados, um possível acordo deveria definir a 
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distinção entre essas duas categorias e enfatizar os riscos específicos dos metadados de modo 

a amplificar a Resolução da ONU sobre Direito à Privacidade na Era Digital. 

 

Ainda que seja difícil defender uma simples incorporação do modelo alemão para a proteção 

da privacidade em um contexto sócio-histórico tão diferente como o do Brasil, a comparação 

entre os dois países evidencia como a regulação da proteção de dados e a inteligência na 

Alemanha poderiam servir de referência para os esforços legislativos que o Brasil terá de 

enfrentar ao lidar com essas questões. Isso é ainda mais importante considerando os aspectos 

extraterritoriais de coleta, processamento, armazenamento e divulgação de dados na era 

digital. 

 


