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I. Introdução 

Os últimos 15 anos foram cenário de uma série de mudanças tecnológicas cujo elemento 

central é a Internet, mas cuja base pode ser resumida no aumento da capacidade de digitalização e 

processamento de dados, com cada vez mais velocidade. Na atualidade, um número crescente de 

produtos e serviços utilizam essas tecnologias em seus modelos de negócio, de modo que os dados 

dos indivíduos passaram a ser um aspecto transversal da economia atual. 

 Essas mudanças trouxeram para a ordem do dia discussões sobre o direito à privacidade, 

na sua dimensão individual e subjetiva. Uma liberdade negativa, na medida em que enseja uma 

obrigação de não-fazer. Ninguém pode ter sua privacidade violada sem um motivo legítimo e legal. 

 Com o intuito de controlar as atividades de vigilância por parte do Estado - cada vez mais 

baseadas em avançadas tecnologias digitais de coleta e processamento de dados - houve o 

crescimento de uma demanda por transparência e por mecanismos que permitam à sociedade saber 

que tipo de informação esse Estado tem sobre a população. O habeas data, inserido como direito 

fundamental na Constituição de 1988, é o grande exemplo dessa lógica e foi complementado por 

uma série de políticas públicas de acesso à informação que, com grande pressão social, foram 

aprovadas na última década. 

 Por sua vez, as motivações do Estado para obter informações sobre indivíduos são diversas 

e não são novas. A arte de governar populações sempre foi dependente da capacidade do agente 

governante de obter dados sobre aquilo que será governado. Tampouco são novos os abusos 

decorrentes das atividades de vigilância. O que as tecnologias digitais trazem são novas 

modalidades de obtenção de informações e escala, de um modo nunca antes visto. Essa escala 

inclui um importante aspecto: o surgimento de uma indústria privada de vigilância baseada não só 

em agentes já estabelecidos no setor - tais como a Logos Technologies1, a Hacking Team2 e Harris 

                                                           
1 Disponível em <https://www.logostech.net/about-us/> (Último acesso: 29/08/2017). 
2 Disponível em <http://www.hackingteam.it/about.html> (Último acesso: 29/08/2017). 



 

Corp.3, para citar apenas alguns que atuaram junto ao governo brasileiro em diferentes 

circunstâncias4 - mas também em atores que não eram tradicionalmente percebidos como 

instrumentos de vigilância e que passaram a ser agentes centrais na busca por informações sobre 

indivíduos e população, como Facebook e Google5, de modo que já não é possível se discutir 

vigilância e privacidade sem levá-los em consideração. 

 Se talvez o papel do setor privado e, particularmente, das empresas de tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) não estivesse tradicionalmente no foco das discussões sobre 

vigilância e privacidade, é preciso evidenciar que hoje essa é uma preocupação transversal para 

setores que vão do governo à sociedade civil. As denúncias sobre as atividades de vigilância em 

massa realizadas pelos Estados Unidos e parceiros organizados no grupo conhecido como “Five 

Eyes” certamente tiveram um papel central em chamar a atenção para essa questão.6 O escândalo 

parece ter materializado preocupações pré-existentes com o aumento da capacidade de vigilância 

do Estado e, com isso, gerado uma grande discussão sobre a ameaça que a coleta e o processamento 

massivo de dados podem representar aos direitos fundamentais. 

 As denúncias despertaram reações em diversos setores e, ao menos num primeiro 

momento, motivaram reformas e iniciativas nacionais e internacionais que buscam garantir níveis 

maiores de proteção à privacidade na era digital. O governo brasileiro foi um dos principais 

protagonistas desse debate. No âmbito internacional, liderou as discussões sobre a necessidade de 

um marco legal para a governança e o uso da Internet e de princípios básicos de proteção dos 

direitos humanos. Junto ao governo alemão propôs uma resolução sobre privacidade na era digital, 

que foi finalmente adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU), convocando os 

Estados-membros a revisar seus procedimentos, práticas e normas relacionadas à vigilância de 

comunicações.7 

 Já no âmbito nacional, além da realização de uma “CPI da Espionagem”, a aprovação do 

Marco Civil da Internet - que já vinha sendo discutido no Congresso - e a realização do encontro 

                                                           
3 Disponível em <https://www.harris.com/about> (Último acesso: 29/08/2017). 
4 Disponível em <http://theweek.com/articles/640048/going-olympics-brazil-watching>; 

<http://www.cartacapital.com.br/sociedade/olimpiadas-no-brasil-201cpremiam201d-a-industria-da-vigilancia> e 

<https://motherboard.vice.com/pt_br/article/como-o-brasil-aprimorou-seu-aparato-de-vigilancia-social-para-as-

olimpiadas> (Último acesso: 29/08/2017). 
5 Disponível em <https://www.theguardian.com/world/2014/feb/03/microsoft-facebook-google-yahoo-fisa-

surveillance-requests> (Último acesso: 29/08/2017). 
6 Para mais informações sobre o “Five Eyes” ver <https://www.privacyinternational.org/node/51>. 
7 Disponível em <http://undocs.org/A/RES/68/167> (Último acesso: 29/08/2017).  



 

NETMundial, marcaram a resposta brasileira aos escândalos de vigilância massiva. Do mesmo 

modo, o Decreto 8.135 de novembro de 2013 pretendia garantir a segurança das comunicações da 

administração pública federal. 

 Frente a esse cenário, o objetivo desse trabalho é apontar, ainda que brevemente, os 

desafios que enfrentam os formuladores e formuladoras de políticas públicas no campo da 

privacidade e da vigilância, levando em consideração a mudança nas tecnologias digitais. Partimos 

da compreensão de que a segurança nacional e o combate à criminalidade podem legitimamente 

justificar a vigilância das comunicações em situações excepcionais - afinal, nenhum direito é 

absoluto - mas que são necessárias regras claras que garantam a obediência a princípios de direitos 

humanos como a necessidade, proporcionalidade, o devido processo legal e a transparência. 

 Na primeira parte deste artigo, fazemos uma breve exposição de algumas normas existentes 

no Brasil sobre privacidade, confidencialidade das comunicações e atividades de inteligência, 

numa tentativa de identificar como o país vem lidando com o desafio de equilibrar segurança 

pública e nacional com a proteção de direitos individuais. Essa exposição vai mostrar que o cenário 

não é de um total vazio regulatório. A proteção constitucional à privacidade é forte, assim como a 

Lei de Interceptação Telefônica (Lei 9296/1996) e o mais recente Marco Civil da Internet (Lei 

12965/2014) determinam regras e garantias relacionadas ao tema. 

 Contudo, tal como demonstraremos na segunda parte, isso não significa que haja clareza 

quanto aos procedimentos que devem ser observados nas atividades de vigilância de comunicações 

e de inteligência. A própria lei de interceptações pode ser considerada satisfatória do ponto de vista 

da proteção dos direitos humanos, porém carece de especificação de procedimentos para a 

interceptação e não foi suficiente para conter abusos. Quando se trata de novas tecnologias de 

vigilância, a ausência de regras e garantias específicas é preocupante dado (i) o histórico de uso 

extensivo da vigilância de comunicações pelas forças policiais e de inteligência no Brasil e (ii) a 

capacidade de intrusão na vida privada dessas tecnologias e o potencial que o tratamento massivo 

de dados (para além do conteúdo das comunicações) possui em termos de identificação de hábitos 

pessoais. Com relação às atividades de inteligência, o marco legal é tão escasso que sequer existe 

menção na Constituição. A lacuna nas definições e limites sobre como deve operar a inteligência 

de Estado no Brasil faz com que o cenário seja, ao mesmo tempo, aberto à abusos por parte do 

poder público e carente de ações que permitam que ela se desenvolva com eficiência.8 

                                                           
8 As discussões sobre o marco legal aqui apresentado, bem como os problemas dele advindos, são resultado do projeto 



 

 

II. O marco legal brasileiro para privacidade, vigilância das comunicações e 

inteligência 

 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 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. 

 Ao mesmo tempo, como veremos mais adiante, 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. 

 No que se refere às atividades de inteligência, a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 

foi criada em 1999 com a responsabilidade de planejar, executar, coordenar, supervisionar e 

controlar essas atividades 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 controle dessa atividade, que atualmente são implementados pelo Parlamento, 

por meio da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI). 

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

                                                           
de pesquisa “Privacidade na Era Digital”, realizado pelo CTS-FGV no ano de 2016. Em parte, a estrutura desse artigo 

reflete aquela adotada no projeto. Em um primeiro momento, realizamos um estudo comparado que mapeou o marco 

regulatório de privacidade nos eixos de vigilância, inteligência e proteção de dados no Brasil e Alemanha. O estudo 

comparado pode ser encontrado aqui: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/16672>. A segunda fase 

do projeto, por sua vez, focou em desenvolver uma pesquisa de campo com acadêmicos, ativistas e profissionais que 

lidam diretamente com as questões tratadas, com o intuito de identificar suas perspectivas, críticas e proposições. 



 

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, 

intensificados após os protestos de rua de 2013 no Brasil. 

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

das atividades de vigilância no Brasil, incluindo os precedentes relevantes, e apresenta as 

principais leis relativas às atividades de inteligência. Para este artigo, vamos deixar de lado a 

parte do marco legal que trata especificamente da proteção de dados pessoais. Entendemos que 

essa seleção nos permite focar apenas nas questões pertinentes à vigilância realizada pelo Estado, 

tendo em vista que toda a discussão de proteção de dados pessoais engloba aspectos mais amplos 

e inclui a relação dos indivíduos com empresas privadas que lidam com os dados pessoais dos 

usuários de seus produtos e serviços. É evidente que, tal como mencionamos anteriormente, a 

divisão entre setor privado e vigilância estatal possui uma fronteira tênue. Contudo, nossa escolha 

parte do princípio de que o Estado é o grande agente promotor das atividades de vigilância, ainda 

que apoiado por um aparato tecnológico fornecido por agentes privados. 

 

1. A proteção da privacidade e as exceções à confidencialidade das comunicações 

 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 essa regra é a confidencialidade das comunicações telefônicas, que pode 

ser afastada por ordem judicial exclusivamente em ações penais.9 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 data10 (regulado pela Lei 

9.507/1997), ou seja, o direito de acesso a dados pessoais do cidadão que estejam em posse de 

entidades públicas, assim como o direto a sua retificação. 

                                                           
9 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. 
10 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. 



 

 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)11, o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos12, e a Convenção Americana de Direitos Humanos.13 

 A exceção para o direito de confidencialidade das comunicações é regulada pela Lei 

9.296/1996, que define os critérios para a interceptação das comunicações telefônicas. Esta pode 

apenas ser requerida por autoridade policial ou por representante do Ministério Público, na 

investigação criminal e na instrução processual penal.14 A autoridade requerente deve (i) 

apresentar indícios razoáveis de que o sujeito praticou delito punível com reclusão nos termos do 

Código Penal brasileiro15 e (ii) demonstrar que a prova não pode ser obtida por outros meios.16 

 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.17 O Ministério Público deve sempre ser notificado 

pela polícia em caso de execução de qualquer interceptação autorizada.18 

 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, 

                                                           
11 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> (Último acesso: 27/08/2017). 
12 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> (Último acesso: 

27/08/2017). 
13 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> (Último acesso: 

27/08/2017). 
14 Lei No 9.296/1996, Art. 3°. 
15 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. 
16 Lei No 9.296/1996, Art. 2º. 
17 Ibid, Art. 5°. 
18 Ibid, Art. 6°. 



 

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”.19 A Corte afirmou ainda que “para que esteja 

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

requisitos: a) estar prevista em lei, b) perseguir um fim legítimo e c) ser idônea, necessária e 

proporcional. ” 

 

2. 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”20 O Código Civil também garante a inviolabilidade da vida privada e a proteção da 

imagem e da honra.21 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.22 

 Nos termos da Lei 9.296/1996, o ato de (i) interceptar comunicações telefônicas e sistemas 

de informática ou (ii) violar a confidencialidade assegurada por lei23 sem autorização judicial ou 

com objetivos não autorizados em lei é considerado um crime punível com detenção de 2 a 4 

anos e multa.24 

 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.25 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 

                                                           
19 Escher et al. vs. Brasil no parágrafo 131. 2009. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_200_por.pdf> (Último acesso: 27/08/2017). 
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. 5º, X. 
21 Lei No 10.406/2002, Art. 20 e 21. 
22 Ibid., Art. 953 
23 O Art. 1º da Lei No 9.296/1996 prevê que isso é aplicável a comunicações telefônicas, sistemas de informática e 

de telemática. 
24 Lei No 9.296/1996, Art. 10. 
25 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. 



 

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.26 

 O problema se agrava quando se tratam de ações de autoridades governamentais, pois 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’”. 

 

3. Marco Civil da Internet 

 O Marco Civil da Internet, Lei 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.27 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. 

 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 

                                                           
26 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. 
27 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. 



 

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 (WATTS, 2013). Após essas 

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

resposta aos escândalos internacionais de vigilância em massa.28 

 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. A lei 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 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.29 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. 

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

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

                                                           
28 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. 
29 Ibid, Art. 8º. 



 

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.30 

 O Marco Civil prevê que provedores de conexão e de aplicações de internet que infringirem 

o direito à privacidade estão sujeitos a sanções, que ainda serão definidas em regulamentações a 

serem implementadas. Porém, até que essas normas sejam editadas, o exercício efetivo dos 

direitos previstos nesse artigo permanecerá rodeado de incertezas. 

 Vale ressaltar que o Marco Civil se aplica apenas a atividades na Internet.31 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. 

 

4. Atividades de Inteligência 

 O sistema de inteligência brasileiro foi criado pela Lei 9.883/1999 com o objetivo de 

preservar a soberania nacional, defender o Estado democrático e a dignidade humana.32 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”.33 O sistema de inteligência coleta informações e as transforma em 

inteligência.34 

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

Kent (1966) identificou três de seus principais aspectos: inteligência enquanto conhecimento 

                                                           
30 Lei No. 12.965/2014, Art. 11. 
31 Ibid, Art. 1º. 
32 Lei No. 9.883/1999, Art. 1º. 
33 Lei No. 9.883/1999, Art. 1º, §2. 
34 De acordo com Gonçalves (2008a), informação é algo conhecido, independentemente de como se tornou conhecido; 
inteligência, por sua vez, são informações geradas especificamente para atender às necessidades do processo decisório. 
Portanto, toda inteligência é informação, mas nem toda informação é inteligência. Inteligência é uma forma de 
conhecimento elaborado, produzido por meio da análise de informações “em estado bruto”. 



 

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 

9.883/1999 criou a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN),35 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.36 

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

inteligência brasileiro, sobretudo em relação a sua composição.37 Quatro alterações foram feitas 

para inclusão de novos membros no sistema que, atualmente, é composto de 19 membros.38 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 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 9.883/1999,39 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.40 

 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. 

                                                           
35 Ibid, Art. 6º. 
36 Ibid, Art. 3º. 
37 Decreto No. 4.376/2002, Art. 4º. 
38 Decreto No. 4.872/2003, 6.540/2008, 7.803/2012 e 8.149/2013. 
39 Decreto No. 4.376/2002, Art. 2º. 
40 Ibid, Art. 3º. 



 

 Apesar de ser mencionado explicitamente em ambas as normas, o Brasil passou mais de 

duas décadas sem uma política nacional específica para inteligência.41 Esse cenário só veio a se 

alterar em 2016, com a sanção do Decreto Presidencial 8.793, que define a Política Nacional de 

Inteligência.  

 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.42 

 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 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 

                                                           
41 Senado brasileiro (14 de julho de 2015). Brasil está há duas décadas sem política nacional de inteligência, 

alertam especialistas. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/07/14/brasil-esta-ha-

mais-de- duas-decadas-sem-politica-nacional-de-inteligencia-alertam-especialistas> (Último acesso: 27/08/2017). 
42 Ibidem. 



 

e suas fontes de financiamento (RIZZO & MONTEIRO, 2013). 

 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” (MATSUKI & PEDROSA, 

2013). 

 Como iremos ver mais adiante, 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. 

 

III. Para além do marco legal: as lacunas e os problemas 

 Como vimos, no que tange a proteção à privacidade diante da vigilância estatal e a 

regulamentação das atividades de inteligência, o Brasil não vive um vazio legislativo. Contudo, 

um olhar superficial sobre o marco legal não nos permite observar os problemas existentes. 

 No caso das exceções à confidencialidade das comunicações, expressa na Constituição e 

detalhada na lei de interceptações, os problemas surgem no momento em que se aplica conceitos 

abertos há uma realidade complexa, com pouco detalhamento legal a respeito dos aspectos 

procedimentais. É nessas lacunas sobre o procedimento que surgem práticas ilegítimas, porém 

cinzentas do ponto de vista legal. 

 Assim, mesmo tendo um texto alinhado aos padrões internacionais de direitos humanos 

relevantes, essa situação permitiu que o Judiciário brasileiro adotasse 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.43 Vale ressaltar que, em um desses casos, 

a decisão prorrogando a interceptação foi renovada por um período de 7 meses.44 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. 
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 Nos 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 (2002), a exceção à 

confidencialidade das comunicações telefônicas deveria ser interpretada estritamente. 

 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 

inferior),45 Prado (2006) comparou as disposições da Constituição Federal acerca da duração 

permitida para fins de investigação criminal com a duração para situações de estado de 

emergência previstas na Constituição (estado de defesa e estado de sítio). 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.46 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.47 Prado argumenta que se 

a Constituição limita restrições aos direitos fundamentais em caso de crises nacionais graves, 

seria desproporcional permitir escutas ilimitadas em processos 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 no caso Escher et al v. Brasil, que 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.48 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, a Corte decidiu que o 

Estado havia violado o direito à privacidade estabelecido no Artigo 11 da Convenção Americana. 

                                                           
45 RHC 13274 RS 2002/0104866-6, rel. Min. Gilson Dipp, 19.8.2003. 
46 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. 
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. 137. 
48 Escher et al. v. Brasil. 20). Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_200_por.pdf> 

(Último acesso: 27/08/2017). 



 

 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.49 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 inválida.50 Uma decisão de 

199651 confirmou a anterior, afirmando que todas as interceptações telefônicas seriam 

consideradas ilegais até que leis específicas para regulamentação da exceção constitucional à 

confidencialidade das comunicações fossem adotadas. Nessa decisão, algumas previsões do 

Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 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 9.296 no mesmo ano. 

 Em relação às atividades de inteligência, a situação é ainda mais grave. Não há na 

Constituição Federal sequer uma menção a esse tipo de atividade. Sem parâmetros constitucionais 

explícitos, torna-se difícil conciliar a tensão entre o sigilo necessário às atividades de inteligência 

e a obrigação do Estado em oferecer transparência aos seus cidadãos. Tal como afirma Gonçalves 

(2008b), a falta de amparo constitucional deixou o Brasil com uma legislação efêmera ao tratar 

das competências e atribuições da ABIN e dos órgãos do SISBIN. Sem isso, não existe uma noção 

clara dos mecanismos de controle da atividade de inteligência, deixando esses serviços sujeitos a 

desvios de conduta e vulneráveis a mudanças conjunturais em sua estrutura, organização e 

missão. 

 As mesmas limitações constitucionais à vigilância das comunicações tampouco foram 

eficazes em prevenir abusos em relação às atividades de inteligência no período democrático. 

Pelo contrário, a legislação limitada em relação à inteligência e a ausência de especificações sobre 

os procedimentos a serem adotados pela ABIN (VENTURINI et al., 2016) implicam em uma 
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51 HC 73.351-4/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, 09.05.1996. 



 

série de vazios regulatórios que, por um lado não previnem a realização de atividades de 

vigilância ou o acesso a informações dos cidadãos e, por outro, não delimitam o que seria ou não 

permitido. Além disso, as obrigações de transparência e prestação de contas e o formato da 

agência de supervisão das atividades de inteligência não estão devidamente detalhados ou claros.  

 Com o fim da ditadura e o subsequente processo de redemocratização, não houve um 

movimento consistente de construção de um sistema de inteligência que substituísse o antigo 

Sistema Nacional de Informação. Com isso, diversos atores foram ocupando esse lugar vago, 

conforme seu poder de atuação. Esse cenário acabou favorecendo a atuação de outras instituições 

públicas e privadas nas atividades de inteligência, que ganharam poderes e uma margem maior 

de operação a partir de interpretações sobre as escassas leis sobre o tema. Hoje, no Brasil, há uma 

ausência de compreensão sobre o papel das agências e instituições voltadas para a inteligência e 

um certo estranhamento em relação ao papel dessa atividade em um regime democrático. 

  

IV. Considerações finais: a necessidade de mais definições legais 

Tal como afirmamos no início deste texto, a expansão da Internet e de tecnologias de 

informação e comunicação contribuiu para o fortalecimento da capacidade de vigilância do 

Estado, que passou a empregar novos mecanismos de monitoramento. Contudo, se por um lado 

este Estado se apropria de recursos cada vez mais avançados de vigilância e coleta de dados, a 

sociedade também passa a ter acesso a meios que a torna capaz de demandar informações do 

governo, a partir da institucionalização de mecanismos para o acesso à informação. Normas como 

a Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009) e a Lei de Acesso à Informação (Lei 

12.527/2011) servem de medidas compensatórias na relação de poder entre Estado e sociedade. 

Contudo, mesmo diante dessas compensações, podemos afirmar que a capacidade de 

processamento informacional e de inteligência do Estado cresceu de forma desgovernada, na 

medida em que a capacidade dos dispositivos de vigilância não foi acompanhada de mecanismos 

jurídicos e institucionais que regulamentem as atividades de inteligência e de investigação, ou 

que fomentem o aspecto do direito à informação. 

Os problemas que aqui apresentamos são resultado dessa discrepância. O Brasil possuí um 

marco legal para a privacidade e vigilância, mas ele não é suficiente para regular o cenário atual. 

No âmbito das discussões sobre privacidade e vigilância nas investigações criminais, é preciso 

retornar à Lei de Interceptações Telefônicas e ao debate por ela suscitado. Na época da sua criação, 



 

optou-se por uma lei enxuta, com o intuito de evitar uma ingerência do Estado nas comunicações 

privadas. Ocorre que isso tornou a lei suscetível a interpretações que acabaram flexibilizando-a e, 

consequentemente, fragilizando suas garantias. Com o tempo, essa fragilidade tornou-se ainda 

maior, tendo em vista que a lei não contemplaria as particularidades dos atuais meios de 

comunicação. Assim, pensamos que uma nova lei de interceptação de comunicações é necessária, 

que contemple os meios de comunicação atualmente utilizados e que disponha sobre minúcias 

procedimentais das investigações. 

No âmbito das atividades de inteligência, é preciso esclarecer, por meio de lei, qual papel 

será desempenhado pelos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência. A Política 

Nacional de Inteligência, publicada em 2016, pouco esclarece nesse sentido. É necessário delimitar 

o papel e os modos de atuação da ABIN, bem como o papel das polícias, da área de inteligência 

do Ministério Público e das Forças Armadas. Essa delimitação vai permitir o fortalecimento desse 

tipo de atividade, ao mesmo tempo em que vai prevenir abusos. Por fim, se debruçar sobre o 

detalhamento legal dos limites e papéis dos órgãos de inteligência significa responder à pergunta 

a respeito do lugar que essa atividade deve ocupar em um regime democrático. Do modo como 

está, nos parece que as lacunas serão preenchidas da pior forma possível. 
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