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Resumo 
 
REINALDO FILHO, D. Privacidade na Sociedade da Informação. 2004. 
Dissertação (Mestrado em Direito Privado) – Centro de Ciências Jurídicas da 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, 
Recife, 2004.  
 
O presente estudo procura identificar cada um dos dispositivos constitucionais 
ligados ao tema da privacidade da pessoa humana, numa tentativa de articular 
critérios e retirar algumas conclusões que possam facilitar a discussão e resolução 
de conflitos. Nessa tarefa nos valemos do recurso à doutrina e jurisprudência norte-
americanas, pela simples razão de que em nenhum outro país do mundo a proteção 
à privacidade firmou-se como elemento catalisador da sociedade, como fonte de 
todo um conjunto de direitos básicos. Numerosas são as decisões da Suprema Corte 
em torno do tema e muito podem auxiliar no cumprimento da atividade que ora 
assumimos. Também examinamos o tratamento da privacidade no direito privado  - 
na verdade esse foi o propósito inicial deste trabalho -, com um capítulo dedicado à 
regulação desse direito pelo novo Código Civil. Como a matéria da privacidade está 
relacionada com o tema da responsabilidade civil dos controladores das informações 
pessoais de terceiros - como é o caso, por exemplo, da responsabilidade dos 
operadores de bancos e bases de dados – apontamos algumas premissas para a 
construção de uma teoria completa da responsabilidade desses agentes. Ainda no 
âmbito da normatização da privacidade pelo Direito Privado, examinamos algumas 
leis já editadas em outros países que focam a proteção contra atos cometidos por 
particulares (e não pelo Estado) -  o que costuma acontecer sobretudo nos 
ambientes eletrônicos das redes abertas (a Internet como principal exemplo), onde a 
privacidade do internauta pode ser violada por outros agentes privados da 
comunicação informática.     
 
Palavras-chave: privacidade, intimidade, comunicação, processamento, dados, 
eletrônico, Internet, bancos, controlador, informação, informática.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
REINALDO FILHO, Demócrito. Privacidade na Sociedade da Informação. 2004. 
Master Degree – Centro de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Recife.  
 

The aim of the study is to identify each of the constitucional norms regarding 
the human privacy, a work which the ultimate object is facilitating the resolution of 
conflicts involving this issue. The author seeks support in the North America doctrine 
and jurisprudence, by the reason that in no one country of the world the protection of 
privacy has acquired the same protection as it happened in USA. The US Supreme 
Court has enacted a variety of decisions  related with privacy issues and the study of 
them can help to accomplish the task of identifying the evolution of the meaning 
privacy has had along the years. The author also examines the treatment of privacy 
in the private Law, with one chapter totally focused on the regulation of privacy in the 
Brazilian new Civil Code. As privacy is also related with the theme of data base 
controllers liability, the author gives some important principles in order to form a 
complete set of norms regulating the activity of these agents. Still remaining in the 
field of private Law, the author examines some bills already enacted in other 
countries, most of them containing norms to regulate privacy in network public 
spaces like the Internet, where privacy is more sensible to attacks originated by 
hackers.            
 
Key words: privacy, intimacy, communication, data, process, electronic, Internet, 
bases, controller, information, informatics.  
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Introdução 

 

 A questão da proteção jurídica da privacidade humana emerge como um dos 

temas que demandam maior atenção dos legisladores, políticos e juristas nos dias 

atuais. Paulo A. Caliendo Velloso da Silveira, acentuando que a luta pela identidade 

pessoal, pelo respeito à privacidade, inscreve-se no primeiro plano de preocupações 

nas sociedades tecnológicas do século XXI, chega afirmar que a proteção dos dados 

pessoais é a forma de proteção mais urgente nos dias atuais1. Por sua vez, Marc 

Rotenberg, Diretor da Eletronic Privacy Information Center, uma instituição sem fins 

lucrativos com sede em Washington, observa que privacidade será para a economia 

da informação do século XXI o que a proteção ao consumidor e ao meio ambiente 

representou para a sociedade industrial do século XX2. Só para se ter uma idéia da 

dimensão desse fenômeno, na 104a. sessão do Congresso norte-americano quase 

1.000 de um total de 7.945 leis e regulamentos discutidos versavam sobre questões 

relativas à privacidade3. 

 Essa recente onda legislativa em atenção à privacidade é o resultado de uma 

rápida transformação em cada faceta de nossas vidas, provocada pelas tecnologias 

da informação. O crescimento exponencial na capacidade de processamento dos 

computadores e a sua utilização de forma interligada, em sistemas de redes que 

permitem acessar localidades geograficamente distantes, teve um efeito 

multiplicador na coleta, manipulação e armazenamento de dados em forma digital. A 

disseminação do uso de computadores fez com que, nos dias atuais, não somente 

                                                 
1 SILVEIRA, A. C. V. Proteção de Dados no Direito Comparado, Revista Ajuris, Porto Alegre, p. 303. 
2 “Privacy will be to the information economy of the next century what consumer protection and 
environmental concerns have been to the industrial society of the 20th century”, citação contida no livro 
de CATE, F. H. Privacy in the Information Age. Washington D.C.: Brookings Institution Press.  
 
3 Esse dado é fornecido por Fred H. Cate, Idem. Ibidem. 
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as agências governamentais que tradicionalmente coletavam dados pessoais, a 

exemplo dos Correios, os Departamentos de Trânsito e as repartições do Fisco, 

funcionassem como poderosos centros de processamento de informações pessoais, 

mas também todas as empresas privadas hoje adquiriram os meios para coletar, 

manipular, armazenar e transmitir dados de uma forma simples e a um custo 

relativamente baixo. Tome-se, como exemplo, uma empresa que deseje armazenar 

dados de seus clientes. Pelos métodos tradicionais, as informações eram inseridas 

através de processo manual em fichários e arquivos físicos, que ocupavam grande 

quantidade de espaço. Atualmente, qualquer microempresa pode montar um sistema 

de base de dados computadorizado, que, além da vantagem de ocupar muito menos 

espaço, permite a atualização dos registros de forma instantânea além de facilitar o 

cruzamento das informações com outros bancos de dados. 

 O interesse tanto do setor público como do privado em incrementar a 

utilização de sistemas informáticos em diversas áreas como comércio, 

administração, educação, recreação e praticamente em todas as outras, pode ser 

explicado pela circunstância de que a informação transformou-se em valioso 

recurso. Na era dos mercados globais e da concorrência sem fronteiras territoriais, 

as tecnologias que possibilitam a manipulação, gerenciamento e uso de informações 

transformaram-se em ferramentas de poder. Segundo Anne Brascomb, autora do 

livro “Who Owns Information? From Privacy to Public Access”, informação é a chave 

para as decisões políticas, sociais e negociais4. “Na atual sociedade da informação, 

o bem mais valioso, o mais procurado é justamente o que dá nome a essa nova 

sociedade: a própria informação. Na ‘nova economia’, empresas ágeis são as que 

conseguem adquirir e administrar a maior quantidade possível de informação, no 

                                                 
4 “Information is the lifeblood that sustains political, social, and business decisions”. BRASCOMB, A. 
Who Owns Information? From Privacy to Public Access. Basic Books, 1994. 
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menor tempo e com a maior eficiência. Conseqüentemente, quem consegue prover 

e distribuir informação com maior competência, torna-se um ‘fornecedor’ concorrido 

e rico”5. Mas se, por um lado, a coleta de informações pessoais pode favorecer 

negócios, facilitar decisões governamentais ou mesmo melhorar a qualidade de vida 

material da sociedade como um todo, outros valores necessitam ser considerados à 

luz da privacidade individual.  

 Computadores ligados em rede, como a Internet e outras networks nacionais 

e globais, representam somente uma faceta da explosão da informação digital. A 

contínua proliferação e desenvolvimento das tecnologias facilita a captação dos 

dados e imagens pessoais e sua transformação para a forma eletrônica mediante 

uma variada gama de ferramentas, tais como telefones portáteis, máquinas de fax, 

serviços de paging, televisão a cabo, câmeras de vídeo e máquinas fotográficas 

digitais, aparelhos de voice-mail e um sem número de outras tecnologias. Os textos 

são compostos em computadores e transmitidos via redes informáticas, linhas de 

telefones e satélites; sons e imagens são capturados por scanners, microfones, 

câmeras e outros sensores; dados e sinais de áudio são coletados por telefones e 

outros dispositivos eletrônicos e transmitidos por cabos e fibra óptica. Fazendo uso 

dessas ferramentas tecnológicas, as empresas privadas e o setor público 

conseguem registrar praticamente todos os atos de nossas vidas. Nossos 

prontuários médicos ficam arquivados nos hospitais e são manipulados por médicos; 

as companhias telefônicas registram todos os números que discamos e as 

chamadas que recebemos; os livros e revistas que tomamos emprestados e as 

datas dos empréstimos ficam consignados nas bibliotecas; as companhias aéreas e 

de transporte guardam os registros de nossas viagens; os sistemas informáticos dos 

                                                 
5 QUEIROZ, D.D. Privacidade na Internet. São Paulo: Editora Edipro, 2001. 
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bancos armazenam todas as nossas movimentações financeiras; o Fisco detém 

todas as informações sobre nosso patrimônio; os scanners dos supermercados 

registram as nossas compras; as companhias de cartão de crédito ficam sabendo o 

que compramos e a forma como pagamos; nossas mensagens de e-mails são 

armazenadas nos servidores dos provedores de acesso à Internet; nossa 

movimentação on line é capturada pelos cookies; se estamos num hall de um prédio, 

num átrio de shopping center, num elevador ou mesmo em locais abertos, no centro 

das ruas, nossas imagens são registradas por câmeras. Praticamente nenhum 

movimento escapa à intrusão dos dispositivos eletrônicos, formando um contexto em 

que a invocação ao direito à privacidade parece legitimar uma tentativa de controlar 

a disseminação e uso dos dados pessoais. José Afonso da Silva, aliás, já havia 

frisado ‘o fato hoje notório de que o segredo da vida privada é cada vez mais 

ameaçado por investigações e divulgações ilegítimas por aparelhos registradores de 

imagem, sons e dados, infinitamente sensíveis aos olhos e ouvidos’6. 

 É fácil prever, portanto, que nesse contexto surja um movimento de maior 

magnitude (do que em tempos passados) formado por indivíduos, grupos 

organizados e instituições reclamando o direito de definir, segundo sua livre escolha, 

quando, como e em que extensão podem ser divulgadas as informações a eles 

referentes. O que se pode prognosticar para os anos seguintes é uma demanda pela 

proteção da privacidade ou, em outras palavras, uma intensa luta pelo direito de 

controle sobre a informação entre indivíduos, o Estado e corporações privadas. E 

essa luta será travada nos tribunais, onde a Constituição e as leis figurarão como as 

armas utilizadas pelos contendores.  

                                                 
6 Curso de Direito Constitucional Positivo. 11. ed. São Paulo: Malheiros, p. 204, 1996. 
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 No nosso país, em especial, o problema se reveste de complicador. É que 

são escassas as leis que tratam, direta ou indiretamente, da questão do respeito à 

privacidade7. Certamente por razões culturais e por circunstâncias relacionadas ao 

nosso ainda frágil desenvolvimento das chamadas “entidades civis organizadas”, o 

debate sobre proteção da privacidade não tem alcançado a mesma ressonância que 

em outros países, tais como os Estados Unidos e países europeus, onde o tema é 

motivo de conferências e trabalhos acadêmicos, debates políticos, esforços lobistas 

e ações de grupos e outras manifestações públicas. Os países membros da União 

Européia, que hoje experimentam uma grande centralização e coordenação 

governamental, num nível supranacional, já editaram várias diretivas e resoluções 

diretamente ou de forma reflexa relacionadas à proteção da privacidade. Nos 

Estados Unidos, onde a regulação legal é caracterizada pela diversidade de fontes 

normativas, as leis referentes ao uso de informações pessoais são muitas e 

variadas.  

 Na falta de um conjunto amplo e concatenado de leis protetivas da 

privacidade, em suas mais variadas manifestações, o instrumento do jurista no trato 

desses assuntos será inevitavelmente a Constituição Federal, onde estão assentes 

os princípios basilares desse direito personalíssimo. Acontece que a Constituição, 

apesar de conter espalhados em vários dispositivos garantias relacionadas com o 

“direito à privacidade”, não fornece meios seguros para definir sua extensão e 

                                                 
7 Somente alguns aspectos específicos da privacidade, relacionados com o uso de informações 
pessoais, foram regulamentados pelas leis brasileiras, a exemplo da proteção das informações em 
bancos de dados de consumo, disciplinada no CDC (Lei 8.078/90), no seu art. 43 e ss.; do sigilo 
bancário, regulamentado pela Lei Complementar n. 105/01; e do sigilo fiscal, tratado no art. 198 do 
CTN e em outros diplomas infralegais. O Novo Código Civil (Lei 10.406, de 10.01.02) traz apenas um 
princípio genérico de proteção à privacidade, enunciando que “a vida privada da pessoa natural é 
inviolável”.  
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alcance8. Alguns artigos provêem para uma variedade de aspectos da privacidade 

do indivíduo contra atividades governamentais intrusivas. Nesses se incluem desde 

a liberdade de expressão, passando pelo direito à livre associação até a proibição 

contra a violação de domicílio. O inc. X do art. 5o. chega a proclamar como 

invioláveis a “intimidade” e a “vida privada”, mas não adianta qualquer elemento que 

possa conduzir a uma delimitação segura do direito elementar do indivíduo à 

privacidade. Nem em qualquer outro corpo de leis infraconstitucionais é fornecido um 

conceito do que seja privacidade e seus limites. O novo Código Civil se limitou a 

expressar que “a vida privada é inviolável”, podendo o Juiz adotar as medidas 

necessárias para protegê-la (art. 21). As leis que tratam sobre sigilo bancário e 

fiscal, por exemplo, regulam aspectos laterais da privacidade, delimitando até onde 

pode ir a atividade estatal no recolhimento e disponibilização de dados individuais 

armazenados em instituições bancárias e repartições do Fisco, mas em nenhum 

instante, da mesma forma como o texto constitucional e o Código Civil, 

proporcionam a extração de um paradigma conceitual ou critérios determinativos da 

extensão e limites do “direito à privacidade”.  

Essa circunstância leva a uma situação de certa insegurança jurídica quanto 

ao exercício e garantia da proteção da privacidade do indivíduo como um direito 

fundamental. Como não se tem um indicativo constitucional ou legal da extensão 

desse direito, pode haver um tratamento diferenciado pelas cortes judiciárias, 

variando largamente de acordo com o contexto social e político em que se discutam 

as questões ligadas à privacidade; como as circunstâncias em que esse tema está 

implicado podem variar largamente, fica difícil prever o resultado das lides judiciais 

em cada caso concreto, sendo, ao contrário, fácil prognosticar uma tendência ao 
                                                 
8 Embora inexistindo um conceito jurídico de privacidade, consultando-se o dicionário Aurélio verifica-
se que o vocábulo privacidade (substantivo feminino) é um anglicismo, ou seja, palavra que provém 
da língua inglesa, e significa “vida privada, vida íntima, intimidade”.   
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desencontro de decisões judiciais, um obstáculo frente à harmonização 

jurisprudencial. A interpretação da proteção constitucional à privacidade tende a ser 

confusa, o escopo de sua proteção estreito e o seu valor quase sempre limitado 

quando confrontado com outros princípios constitucionais mais explícitos. 

 

Objetivos  

 

Em face dessa realidade, nos propomos a procurar identificar cada um dos 

dispositivos constitucionais ligados ao tema da privacidade da pessoa humana, 

numa tentativa de articular critérios e retirar algumas conclusões que possam facilitar 

a discussão e resolução de conflitos. Nessa tarefa nos valemos do recurso à 

doutrina e jurisprudência norte-americanas, pela simples razão de que em nenhum 

outro país do mundo a proteção à privacidade firmou-se como elemento catalisador 

da sociedade, como fonte de todo um conjunto de direitos básicos. Numerosas são 

as decisões da Suprema Corte em torno do tema e muito podem auxiliar no 

cumprimento da atividade que ora assumimos. Também examinaremos o tratamento 

da privacidade no direito privado  - na verdade esse foi o propósito inicial deste 

trabalho -, com um capítulo dedicado à regulação desse direito pelo novo Código 

Civil. Como a matéria da privacidade está relacionada com o tema da 

responsabilidade civil dos controladores das informações pessoais de terceiros - 

como é o caso, por exemplo, da responsabilidade dos operadores de bancos e 

bases de dados – apontamos algumas premissas para a construção de uma teoria 

completa da responsabilidade desses agentes. Ainda no âmbito da normatização da 

privacidade pelo Direito Privado, examinaremos algumas leis já editadas em outros 

países que focam a proteção contra atos cometidos por particulares (e não pelo 
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Estado) - o que costuma acontecer sobretudo nos ambientes eletrônicos das redes 

abertas (a Internet como principal exemplo), onde a privacidade do internauta pode 

ser violada por outros agentes privados da comunicação informática.     
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CAPÍTULO I 

 

 

1. O valor social da privacidade  

 

 As facilidades que a tecnologia oferece para a coleta, manipulação, 

armazenamento e transmissão da informação é a marca do nosso tempo. O papel 

que a informação desempenha na economia e em praticamente todos os setores da 

atividade humana tem destacado sua importância como ferramenta de poder. A 

mercadoria mais valiosa e mais procurada nos dias atuais é justamente a que dá 

nome a essa nova sociedade, a “sociedade da informação”. Porém, quanto mais 

informação é gerada e quanto mais fácil é o acesso a ela, também maior é o risco de 

informações pessoais serem utilizadas de maneira inadequada. A proliferação de 

computadores e seu efeito sobre o enorme volume de dados gerados tem servido 

para que devotemos maior atenção ao tema da privacidade humana.  

 Não vamos questionar aqui como a privacidade deve ser protegida, em que 

extensão as leis precisam se adaptar para acompanhar a revolução informacional 

produzida pelos computadores e redes de comunicação, mas tão-somente indagar 

porque a privacidade é um bem tão importante para nós e como sua proteção 

interfere com outros valores também caros à nossa sociedade.  

A bem da verdade, a privacidade não é um fim em si mesma. Reconhecemos 

sua  importância vital para nós porque ela é um instrumento para realização de 

outros objetivos. O interesse da sociedade em reconhecer valor na privacidade 

reflete um interesse nos resultados que ela propicia. Alan Westin tem sugerido que a 

privacidade desempenha um papel essencial na consecução de quatro interesses 
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perfeitamente identificáveis: a) autonomia individual; b) proteção contra exposição 

pública; c) oportunidade para avaliação e tomada de decisões; e d) limitação e 

proteção da comunicação9.     

  Indivíduos e organizações necessitam de um certo grau de autonomia para 

funcionar. Autonomia é fundamental no desenvolvimento das pessoas, que precisam 

de um espaço privado para refletir sobre suas idéias e opiniões antes de torná-las 

públicas. A zona individual de autonomia funciona como uma armadura psicológica, 

que protege o indivíduo contra interferências nos seus segredos íntimos. Alguém 

que conheça os segredos e sentimentos de uma pessoa tem o poder de subjugá-la, 

eliminando sua natural autonomia. 

 A privacidade também é necessária para os indivíduos porque ela os põe a 

salvo da exposição pública, permitindo-lhes um relaxamento emocional. A salvo da 

exposição pública, a pessoa tem a chance de expressar raiva, frustração, mágoa e 

qualquer outra forte emoção sem medo de repercussão. Todo ser humano necessita 

de alguns momentos de reserva, na intimidade familiar, de seus pares, para poder 

relaxar a tensão do papel público que desempenha diariamente.  

 Privacidade também fornece aos indivíduos oportunidade para auto-avaliação 

e decisão. Oportunidade para reflexão é fundamental quando as pessoas 

necessitam processar uma informação antes de tomar uma importante decisão. Se 

todas as proposições e circunstâncias tivessem que ser avaliadas e discutidas em 

público, a pessoa não teria chance para tomar uma decisão mais pensada, e seu 

poder de criatividade ficaria seriamente comprometido. A privacidade concede ao 

indivíduo a oportunidade para avaliar as informações recebidas, considerar as 

                                                 
9 WESTIN, A.  Privacy and Freedom. Ed. Atheneum, p. 7, 1967. 
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alternativas e possíveis conseqüências de modo a agir da maneira mais apropriada 

e consistente possível.  

 Por fim, a privacidade serve limitando e protegendo as comunicações 

pessoais. A oportunidade para um indivíduo se comunicar de forma privada com sua 

família, seus amigos e as pessoas que lhe são mais íntimas é um valor social 

relevante. As pessoas seriam constantemente ameaçadas em sua vida social se não 

tivessem a garantia de poder se comunicar de forma privada, sem que outros tomem 

conhecimento de suas conversas particulares.  

 Embora a privacidade sirva como o instrumento para a preservação desses 

importantes valores sociais, o que a eleva à categoria de elemento indispensável à 

qualidade de vida na nova “sociedade da informação”, não se pode deixar de 

reconhecer, por outro lado, que sua proteção tem também um custo social alto. A 

proteção da privacidade de uma pessoa pode conflitar com interesses de outra ou 

com interesses coletivos da sociedade.  

 De fato, a privacidade pode interferir com a coleta e processamento de 

informações valiosas para as transações comerciais. A coleta de informações 

pessoais é o que permite, por exemplo, uma agência bancária ou de crédito decidir, 

de forma rápida e segura, sobre a concessão de um financiamento ou a aceitação 

de um cheque. Essas instituições têm interesse na disposição da informação de 

seus clientes ou usuários de seus serviços da maneira mais completa e acurada 

possível, de forma a eliminar o risco de futuras perdas, que poderiam resultar de 

dados incompletos ou de qualquer forma não verdadeiros. Uma proteção estrita da 

privacidade pode não só interferir com esses interesses, também legítimos, mas 

pode mesmo reduzir a eficiência e produtividade comercial e forçar a elevação dos 

preços dos produtos e serviços de concessão de crédito. Crédito instantâneo, baixas 
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taxas de seguro, serviços rápidos e um número incontável de outros benefícios 

somente podem prosperar à custa de um certo grau de diminuição da privacidade.  

 O custo da privacidade, no entanto, não é só medido em termos econômicos. 

O seu preço pode ter elementos sociais e psicológicos, por envolver questões 

relativas à segurança e saúde das pessoas. Por exemplo, delinqüentes em geral têm 

uma grande probabilidade de reincidência criminal, como apontam certos estudos 

científicos. Por causa disso, é legítimo o interesse da sociedade em se proteger, de 

ter conhecimento do histórico criminal dessas pessoas. Quando a lei desce ao ponto 

de impedir a revelação desses dados, em atenção ao interesse individual do 

criminoso de ressocialização, está interferindo com um interesse não menos 

importante, que é a proteção da segurança coletiva. Ao contratar um empregado, o 

patrão tem interesse em saber se registra casos de furtos em empregos anteriores. 

Os pais querem tomar conhecimento se a babá porventura já foi acusada de maus 

tratos a crianças. O paciente tem razão em querer saber se o médico que o trata já 

foi acusado de erro médico. Em outras situações, o interesse legítimo por 

informações de cunho pessoais pode envolver registros médicos. É o que acontece, 

por exemplo, quando o amante procura saber se o seu parceiro sexual já foi 

acometido de alguma doença sexualmente transmissível. Também na contratação 

para certas funções cujo exercício exige habilidades específicas, o empregador quer 

conhecer a ficha médica do candidato ao emprego. Pilotos de aeronave, só para 

citar uma, não podem ter passado clínico que incluam certas doenças neurológicas. 

Assim, mesmo dados médicos sensíveis em determinadas situações necessitam ser 

revelados, em face de interesses antagônicos que se opõem à privacidade de quem 

os dados se referem.  
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 Como se vê, a despeito dos seus benefícios, a privacidade pode funcionar 

como empecilho à consecução de outros valores sociais. Às vezes conflita com 

outros importantes interesses públicos, tais como prevenção e punição da 

criminalidade, facilitação da liberdade de expressão, desenvolvimento de operações 

e técnicas administrativas (governamentais e privadas), dentre outros. A proteção da 

privacidade, portanto, não pode ser absoluta, mas contextual. Os interesses ligados 

à privacidade num determinado momento podem adquirir maior relevância, e 

sucumbir em importância em outras situações. As sociedades têm que acomodar os 

interesses conflitantes e protegê-los por meio de seus sistemas legais, dando 

preferência a um ou a outro em face de situações específicas. Determinar qual 

deles, em um determinado contexto, deve ter prevalência requer uma cuidadosa 

investigação dos valores sociais, o que largamente pode ser definido levando-se em 

consideração a cultura do povo e o momento histórico. 

 

2. Privacidade informacional – como a tecnologia facilita o acesso a dados 

pessoais 

  No limiar do século XXI, a questão da privacidade individual desponta 

como um dos assuntos que desperta o maior interesse e suscita as mais eloqüentes 

controvérsias. Esse cenário é o resultado do fantástico desenvolvimento tecnológico 

alcançado ao longo do século passado, sobretudo nas últimas décadas. Um 

conjunto de novas tecnologias, como câmeras de vídeo e fotográficas digitais, 

transmissores e receptores de ondas radioelétricas, equipamentos e dispositivos de 

investigação utilizados na medicina (como raios X, aparelhos de ultrasonografia e 

outros), de localização geográfica (como satélites e GPS) e telefones celulares, 

dentre outros, possibilitam a coleta de informações sobre as pessoas e suas 
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atividades. Câmeras se espalham por todos os lugares: nas ruas e logradouros 

públicos, na monitoração do trânsito, em lojas e estabelecimentos comerciais, nos 

bancos, nos aeroportos, nos hotéis, dentro de elevadores e ônibus. Até mesmo 

algumas empresas já começam a instalar câmeras no local de trabalho para 

fiscalizar o comportamento de seus empregados. Hábitos de consumo, informações 

patrimoniais e mesmo dados sensíveis como registros médicos e comportamentos 

sexuais são captados por esses mecanismos e manipulados por terceiros. A 

Internet, por sua vez, interliga esses dispositivos tecnológicos (as câmeras, 

computadores e celulares) que captam a informação em uma gigante teia de 

telecomunicações, permitindo o seu intercâmbio sem qualquer submissão a limites 

territoriais.   

  Essa nova realidade nos dá a dimensão da transformação provocada 

pela revolução digital e suas implicações sobre a privacidade. Alguns chegam 

mesmo a obtemperar se, diante dessas novas tecnologias, privacidade não seria um 

conceito do século passado, cuja proteção estrita não mais teria sentido, já que a 

modernidade pressupõe a perda de uma grande parcela em favor de um novo estilo 

ou condição de vida. Outros, ao contrário, argumentam que o grande desafio para o 

Direito no século que se inicia será justamente esse: o de regular os limites da 

privacidade ou, melhor dizendo, de disciplinar o controle e uso das informações 

pessoais por quem tem esse poder sobre elas. 

  A espécie de privacidade que estamos a evidenciar e que está 

ameaçada cada vez mais na contemporaneidade é aquela que pode ser conceituada 

como privacidade informacional. Sim, porque podemos identificar uma série de 

interesses incluídos na esfera daquilo que se convencionou entender por 

privacidade individual. Por exemplo, um tipo diferente de privacidade seria a 
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decisional, entendida esta como o atributo nato do indivíduo, do ser humano, de 

decidir seu destino, de tomar suas próprias decisões, enfim, de buscar a felicidade 

naquilo que lhe é reservado ao foro íntimo. Essa espécie de privacidade foi 

destacada nos julgados da Suprema Corte norte-americana em relação ao direito ao 

aborto, como uma decisão que deve ser conferida aos pais em respeito a seu 

espaço ou foro íntimo. Outros interesses também têm sido agrupados sob a rubrica 

da privacidade. Às vezes confunde-se como uma condição da vida, como o direito 

de alguém ser deixado sozinho, em paz (“the right of be let alone”). Em outras 

situações, é com base no direito à privacidade que se protege a própria propriedade 

imóvel, como a casa do indivíduo, considerada como um verdadeiro santuário da 

privacidade. Praticamente todas as constituições capitalistas resguardam a 

privacidade do lar, só permitindo que alguém nele adentre sem autorização do dono 

em situações excepcionais. No recôndito de seu lar, o indivíduo tem o direito a se 

comportar da maneira como quer, fazer o que bem entende, sem ser perturbado. 

Essa é a pedra de toque do sistema de resguardo à privacidade humana. Em 

nenhum outro ambiente a privacidade individual adquire maior proteção. Mas o tipo 

de privacidade que sofre mais diretamente o impacto da revolução digital, como se 

disse, é a privacidade informacional, que, nas palavras de Alan Westin, pode ser 

definida como “a exigência de indivíduos, grupos ou instituições de determinar por 

eles mesmos como, quando e em que extensão a informação pessoal pode ser 

comunicada a outros”10. 

   A privacidade informacional, realmente, reúne um dos mais 

significantes grupos de interesses que podem ser afetados pelo desenvolvimento 

das ferramentas tecnológicas e computacionais. Cada vez mais os computadores, 

                                                 
10 WESTIN, A.  Privacy and Freedom. Ed. Atheneum, p. 7, 1967.  
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processadores e outros dispositivos tecnológicos facilitam a captura, o 

armazenamento e a troca de informações pessoais, fazendo despertar um interesse 

público em relação ao controle de todo esse processo. A capacidade de controlar a 

informação tornou-se, nos dias atuais, uma das formas mais ambicionadas e vitais 

de poder e, como tal, necessita ser regulamentada. A capacidade de coletar, 

armazenar, utilizar e distribuir informação alheia revela um poder de controle (power 

of control) exercido por alguém, quer seja uma corporação empresarial, um órgão do 

governo ou mesmo uma pessoa física. Quem, em determinado momento, deve 

possuir esse direito de controle sobre a informação e a forma de exercê-lo é a 

questão que importa para o Direito, em atenção à privacidade humana. 

  Para saber como regulamentar o “poder de controle” sobre a 

informação é fundamental antes refletir como funcionam essas novas tecnologias 

que catapultaram o tema da privacidade para a fronte dos debates jurídicos. 

 

2.1 Coleta da informação  

 

  Primeiramente, não se pode passar despercebido, na transformação 

produzida pelas tecnologias nos últimos anos, o fato de que elas modificaram a 

forma como a informação é capturada. As câmeras e processadores de imagens 

hoje permitem aos controladores até mesmo ver por debaixo das roupas de uma 

pessoa e identificar o que ela carrega. Na cidade de Tampa, na Flórida (EUA), o 

Departamento de Polícia instalou câmeras dotadas de sistema de reconhecimento 

facial, que funcionam na identificação de criminosos procurados pela Justiça. 

Segundo artigo publicado no N.Y Times por Dana Canedy11, o sistema de câmeras é 

                                                 
11 Tampa Scans the Faces in Its Crowds for Criminals, N. Y. Times, 4 de julho de 2001. 
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dotado de um software que faz uma comparação com as fotos tiradas de alguém da 

multidão com o arquivo da polícia de criminosos contra os quais existem mandados 

de prisão ainda não cumpridos. O software de reconhecimento facial transforma 

cada foto tirada pelas câmeras em uma imagem similar a um mapa, como oitenta 

pontos de referência para comparação. Se o programa combina mais de doze 

pontos com alguma das fotos existentes no arquivo da polícia, os policiais que 

monitoram o sistema vão ao local para investigar e possivelmente prender o 

suspeito. No Brasil, em várias cidades, as autoridades policiais também já começam 

a instalar sistema de monitoração em áreas mais sujeitas à criminalidade12.  

  As câmeras e processadores de imagens estão sendo utilizadas 

também no controle e vigilância do trânsito. As chamadas “barreiras eletrônicas” se 

tornaram comuns nas principais metrópoles brasileiras. Se o motorista avança o 

sinal ou excede a velocidade permitida para o local, as câmeras tiram uma foto do 

veículo e uma multa é enviada posteriormente ao endereço do infrator. Muitas 

dessas câmeras são instaladas com aviso (placa de sinalização), dando 

conhecimento ao motorista que está sendo vigiado e sua velocidade controlada 

eletronicamente. Em muitos locais, no entanto, radares de controle de velocidade 

são instalados sem qualquer tipo de comunicação, e o motorista só toma 

conhecimento de que estava sendo vigiado quando a multa chega em sua casa.   

   A utilização da Internet também fornece um claro exemplo de como as 

novas tecnologias permitem a coleta de informações pessoais. O envio de uma 

simples mensagem de e-mail passa por muitos outros computadores e roteadores 

antes de chegar ao destinatário, sendo tecnicamente possível fazer seu 

rastreamento. A navegação na Web também é facilmente acompanhada, por 
                                                 
12 Em Curitiba, várias áreas do centro da cidade possuem sistemas de câmeras de vigilância. Não 
sabemos, no entanto, se possuem programa de reconhecimento facial tão desenvolvido como o da 
cidade norte-americana de Tampa.  
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exemplo, pelo controlador de um site, que pode acoplar pequenos dispositivos (os 

“cookies”) ao programa de navegação do internauta, levantando informações 

relevantes tais como o tempo da navegação e os tipos de sites visitados, compras 

efetuadas, forma de pagamento, produtos adquiridos etc., capturando um completo 

perfil dos seus usos e gostos. 

  Muito desenvolvidos também estão os sistemas de localização 

geográfica, em geral conhecidos pela siga inglesa GPS (“global positionig sistem”). 

O seu uso está ficando largamente massificado. Estão sendo instalados em 

caminhões pertencentes a companhias transportadoras, que, por esse meio, 

acompanham o processo das entregas das mercadorias e evitam assaltos, e podem 

mesmo impedir a negligência dos próprios motoristas no cumprimento de prazos. As 

empresas locadoras de veículos também estão se utilizando desse sistema, para 

socorrer motoristas e encontrar automóveis perdidos. Uma empresa americana, a 

Acme Rent a Car, tem um sistema mais desenvolvido, pois não somente acompanha 

a posição geográfica do veículo, como permite até controlar a velocidade - se o 

locatário ultrapassa a velocidade de 79 milhas por hora, uma multa é posteriormente 

enviada a seu domicílio. Algumas companhias, inclusive, já pensam em instalar em 

seus veículos um dispositivo semelhante à “caixa preta” dos aviões, que permitirá 

levantar uma série de dados no uso de seus veículos, tais como movimento dos 

pedais e freios, estatísticas de velocidade e tempo de parada, funcionamento dos 

airbags e e uso dos cintos de segurança13. 

   

2.2 Digitalização da informação      

 

                                                 
13 Cf. artigo de John T. Nockleby, Privacy: Circa 2002. Disponível em 
<http://eon.law.harvard.edu/PrivacyCirca2002.htm>. Acesso em 13 jun 2002.   

http://eon.law.harvard.edu/PrivacyCirca2002.htm
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  Outra característica alterada em razão das novas tecnologias diz 

respeito à forma como a informação é retida. Anteriormente, a informação era quase 

sempre encontrada na forma analógica, em suportes materiais como o papel, a 

exemplo de fotografias, livros, quadros, etc. A informação nos dias atuais passa por 

um processo de rápida digitalização, pois está sendo convertida para a linguagem 

dos computadores. É a chamada revolução digital, em que os conteúdos perdem a 

forma de unidades da matéria (o átomo) e assumem a roupagem de unidades da 

informação (o bit). Fotos, sons, textos, praticamente todo o tipo de informação pode 

e está sendo convertida para a forma digital, armazenada num disco de computador 

e transmitida pela Internet para ser reproduzida por qualquer pessoa. Mesmo 

características como luz, temperatura, textura e cheiro em breve poderão ser 

reproduzidas na forma digital. Em artigo publicado no N.Y. Times14, J. D. Biersdorfer 

noticia que muitas empresas de tecnologia computacional estão trabalhando para 

criar um equipamento capaz de digitalizar e transferir um aroma ou perfume de um 

computador para outro. Tal tipo de equipamento usaria um cartucho contendo 

produtos químicos que simulariam certos aromas quando misturados. Um software 

contendo os códigos dos perfumes diria ao sistema que tipo de perfume deveria ser 

produzido. Por esse sistema, o usuário seria capaz de, por exemplo, mandar um 

cartão virtual para uma pessoa amiga com o perfume de rosas atachado à 

mensagem de e-mail. 

  Se a digitalização da informação pode agregar-lhe algumas 

capacidades, traz ao lado um risco, que é a possibilidade de manipulação. Uma foto 

digital pode ser muito mais facilmente manipulada que sua versão analógica. 

Imagine-se, por exemplo, uma foto de várias pessoas em que se pretenda substituir 
                                                 
14 Online Scents, Speed and Cleaner Windows. Disponível em <http://eon.law.harvard.edu/>. Acesso 
em 30 abril 2001.   
 

http://eon.law.harvard.edu/
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uma delas. A alteração da imagem, nesse caso, quer seja utilizando-se uma tesoura 

para cortar a parte da foto que se pretende substituir, quer seja mediante qualquer 

outro recurso, é mais facilmente percebida. Numa foto digital, webdesigners ou 

quem trabalhe com programas de recursos gráficos, pode, p. ex., acrescentar a face 

de uma artista famosa a um corpo de diferente pessoa, técnica extremamente mais 

difícil de ser detectada que no caso da foto analógica. Essa facilidade na 

manipulação de fotos e arquivos digitais aumenta os riscos à privacidade individual. 

A disseminação massificada de imagens não autorizadas na Internet por si só traz 

um risco à privacidade. Muitas das disputas jurídicas têm surgido da colocação na 

rede de imagens de celebridades, em fotos em que aparecem despidas15. Além de 

imagens, documentos na forma digital podem também ser mais facilmente 

manipulados16.   

   

2.3 Armazenamento, intercâmbio e processamento da informação 

 

  A revolução digital também trouxe uma outra vantagem no que diz 

respeito ao armazenamento da informação. Antes, para se estocar uma determinada 

quantidade de informação eram necessários muitos e muitos livros. O sistema de 

armazenamento de livros e documentos na forma tradicional requeria a construção 

de prédios e bibliotecas, grandes espaços que, além do alto custo de manutenção, 

necessitam de um sistema de classificação e categorização a cargo de um ou vários 

operadores humanos (os bibliotecários). Em contraste, a armazenagem em forma 

                                                 
15 Kevin Katyal, no artigo “The Unauthorized Dissemination of Celebrity Images on the Internet...In the 
Flesh”, 46, Clev. St. L. Rev., 739/757 (1998), examina uma série de processos judiciais originados 
pela colocação de fotos e imagens não autorizadas na Internet.   
16 Michael Saul, no artigo “Internet Blamed in Fake Id Glut”, publicado no Daily News, de 11 de maio 
de 2001, noticia que a Internet vem sendo utilizada na disseminação de falsos documentos de 
identificação, a exemplo de carteiras de motorista.  
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digital, além de poder ser operacionalizada de modo muito mais simples, requer 

infinitamente menos espaço. No futuro é bem possível que todo o acervo de uma 

grande biblioteca seja armazenada num disc laser ou num simples chip.    

  Outra característica das informações assim armazenadas, em bases de 

dados digitais, nos discos de computadores, é a sua rápida interligação. Depois das 

informações coletadas e armazenadas em bancos de dados, estes, por meio de 

redes telemáticas, estão cada vez mais interligados, fazendo com que a informação 

coletada por uma pessoa, quer seja um órgão do governo ou instituição privada, 

possa ser intercambiada com outra captada por diferente órgão ou instituição. Não 

somente computadores estão sendo interligados, mas celulares, câmeras de vídeo, 

pagers e todo tipo de equipamento que coleta informação. Assim, um indivíduo 

portando um celular em qualquer localidade do Brasil pode, por exemplo, transmitir 

informações diretamente para um computador instalado em alguma cidade européia, 

que, por sua vez, armazena a informação e pode retransmiti-la, numa cadeia 

informática sem fim. Uma câmera ligada à Internet permite que a imagem gerada 

seja captada por milhões de pessoas espalhadas ao longo do globo terrestre.   

      A revolução tecnológica trouxe enorme eficiência não somente na 

coleta, digitalização, armazenagem e intercâmbio da informação, mas também na 

sua manipulação e processamento. A possibilidade de filtrar e cruzar diferentes 

informações que, se isoladas, não representariam nenhum dado sensível ou 

relevante, mas, combinadas, fornecem algo realmente de valor informacional, é a 

grande chave para o sucesso das tecnologias de busca e pesquisa em banco de 

dados.    

  As novas tecnologias permitem um operador de um sistema informático 

pesquisar sobre vastas bases de dados e organizar a pesquisa de acordo com um 
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determinado critério. Por exemplo, nos registros de um grande hospital, se a base de 

dados onde estão armazenados esses dados estiver digitalizada e armazenada em 

um sistema informático, o operador pode, facilmente, p. ex., levantar a informação 

relativa ao número de pacientes que, em uma determinada data, tomaram certa 

medicação. Sem o uso das tecnologias informáticas, essa tarefa se transformaria em 

um imenso esforço físico do pesquisador, que dificilmente chegaria à informação 

desejada se os registros não estivessem armazenados sob rigoroso critério de 

classificação. Pesquisar em centenas de formulários preenchidos manualmente 

toma tempo e o sucesso dessa empreitada depende de o pesquisador entender o 

sistema organizacional onde busca a informação. Todavia, se a base de dados 

estiver informatizada, as tecnologias de busca podem localizar a informação 

desejada entre trilhões de bites em menos de um segundo. 

   Não é difícil perceber o risco à privacidade individual que as novas 

tecnologias da informação acarretam. Se por um lado aumentaram o grau de 

eficiência em tarefas tais como a coleta, o armazenamento e a procura de 

informações, por outro também induziram um aumento do risco à nossa privacidade 

informacional.  Essa massa incomensurável de informação, fluindo entre os bancos 

de dados, entre intranets e outras redes privadas, que se juntam à Internet formando 

uma gigante rede de telecomunicações, traz  sérias implicações sobre a privacidade 

individual. O seu uso benéfico ou prejudicial depende tão somente de quem tem o 

controle sobre essa informação e dos seus propósitos. Dependendo da política de 

uso ou da intenção do controlador, as tecnologias da informação podem ser 

utilizadas para eliminar nossa privacidade e, conseqüentemente, nossa liberdade.  

  E o pior é que isso não é parte de um filme de ficção ou de um futuro 

ainda longe, mas um cenário real da nossa vida atual. As máquinas já chegaram e 
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trouxeram com elas a perda da privacidade. Para alguns, esse quadro de eliminação 

progressiva da privacidade individual, impulsionado pelo desenvolvimento das 

tecnologias da informação, pode ser descrito como “Orwellianismo”, numa referência 

ao clássico 1984, de George Orwell. No famoso livro, ele imaginou um futuro 

sombrio para a humanidade, no qual a privacidade individual seria dizimada por um 

governo totalitário, que se utilizaria de espiões, câmeras para vigilância, serviço de 

informações e controle sobre a mídia para manter seu poder. Alguns estudiosos de 

sua obra asseguram que o “Big Brother”, nome que Orwell empregou para definir o 

Estado totalitário que controlaria a vida das pessoas, seria na verdade uma 

representação do sistema comunista, que, na visão do autor, representava a última 

ameaça à liberdade individual.  

  Como diz Simson Garfinkel, a ameaça de um “Grande Irmão”, um 

estado totalitário, já foi superada. No futuro que estamos começando a vivenciar, os 

nossos passos e nossas vidas não serão vigiados por apenas um único “Big 

Brother”, mas por incontáveis “pequenos irmãos”, que constantemente bisbilhotarão 

e exercerão controle sobre nossas atividades. Nos próximos 50 anos, segundo 

Garfinkel, “nós presenciaremos novos tipos de ameaças à nossa privacidade que 

não serão engendradas por algum tipo de governo totalitário, mas pelo capitalismo, 

o livre mercado, as avançadas tecnologias e o desenfreado intercâmbio eletrônico 

de informações”17. 

 

 

 

 

                                                 
17 Database Nation – The Death of Privacy in 21o. Century. O’Reilly & Associates, Inc., p. 03. 
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CAPÍTULO II 

 

 

1. Garantias constitucionais relacionadas ou originadas do direito à 

privacidade 

 

 Um considerável número de provisões constitucionais que não se referem 

explicitamente ao direito à privacidade estão relacionadas ou têm inspiração nesse 

direito personalíssimo. 

 

1.1 A liberdade de expressão  

 

 Podemos identificar inicialmente uma garantia de proteção à privacidade na 

liberdade de expressão do pensamento, prevista em nossa Constituição no art. 5o., 

inc. IV, como um direito fundamental. De fato, a liberdade de expressão pode ser 

vista como o direito básico da proteção à privacidade, na medida em que a 

supressão à liberdade de consciência, de crença, religiosa ou a qualquer outra forma 

de expressão afronta a dignidade do homem, sua intimidade, constituindo uma 

negação da própria natureza humana. Nesse sentido, embora nem sempre as 

cláusulas garantidoras da liberdade de expressão (em suas diversas formas, como 

liberdade de manifestação do pensamento, de consciência, de crença ou religiosa, 

previstas no art. 5o., incs. IV e VI, bem como a liberdade de expressão da atividade 

artística, intelectual e científica, presentes nos inc. IX do mesmo artigo) sejam 

referenciadas como fontes dos direitos relativos à privacidade, é fácil construir uma 

ponte de ligação entre uns e outros, identificando os mútuos interesses que servem. 
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Quando a Constituição proíbe o Estado de interferir na expressão do pensamento e 

crença de um indivíduo, ela está garantindo a ele um espaço reservado de atuação, 

uma área de privacidade que constitui um santuário da intimidade da pessoa onde 

ele (o Estado) não pode cometer qualquer intrusão. Tal garantia constitui o âmago, o 

núcleo essencial do direito à privacidade do indivíduo. Ao Estado é simplesmente 

negado o poder de interferir na vida íntima do indivíduo, e este tem o direito de 

expressar livremente seus sentimentos. Há uma relação intrínseca, como se disse, 

entre a privacidade da pessoa, entendida como sua crença, seus pensamentos e  

idéias, e a liberdade de expressar esses mesmos pensamentos e idéias.  

 Em nosso país, não temos encontrado decisões jurisprudenciais ou mesmo 

manifestações doutrinárias reconhecendo expressamente essa relação ou derivação 

entre privacidade e liberdade de expressão. Mas nos Estados Unidos da América, 

país onde a noção de privacidade representa um símbolo fundamental, um princípio 

que informa todo o sistema constitucional e de garantias individuais, a Suprema 

Corte, em uma oportunidade, já sublinhou expressamente a ligação entre 

privacidade e liberdade de expressão (“free speech”), incrustada na 1o. Emenda 

(“First Amendment”). No julgamento do caso Stanley v. Georgia18, o lendário Juiz 

Marshall conduziu a votação unânime, ao proclamar:  

“If the First Amendment means anything, it means that a State has no 

business telling a man, sitting alone in his own house, what books he may 

read or what films he may watch. Our whole constitucional heritage rebels at 

thought of giving government the power to control men’s mind”.  

 

 Das palavras de Marshall, afirmando que o Estado não pode pretender 

controlar a mente de um homem, resulta não somente clara a relação entre 

                                                 
18 394 U.S. 557 (1969). 
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privacidade e liberdade de expressão, mas também que esta pode ser vista como a 

regra matriz, o núcleo constitucional básico garantidor daquela. Para um homem 

poder ser considerado livre, seus pensamentos e crenças, integrantes do seu íntimo, 

necessitam ser expressos segundo sua livre escolha. A capacidade do homem de 

pensar, imaginar e criar somente se completa se puder expressar essa sua 

capacidade criativa, por isso a liberdade de expressão resulta como garantia da sua 

privacidade, do direito que tem de expressar os seus pensamentos íntimos e a forma 

como enxerga o mundo.  

     

1.2 O direito à livre associação 

 

 Outra cláusula constitucional relacionada ao direito à privacidade é a que 

assegura a liberdade de associação, inscrita no incs. XVIII a XXI do art. 5o., da CF.  

 Ao garantir o direito do indivíduo de livremente associar-se a outros, vedando 

a interferência arbitrária e desarrazoada do Poder Público no exercício desse direito 

individual, a Constituição protege um aspecto de sua privacidade. 

 Em um julgamento da Suprema Corte dos EUA19, foi suspensa uma lei do 

Estado do Alabama que exigia de uma associação local defensora dos direitos dos 

cidadãos afro-americanos20 a revelação dos nomes de seus membros. A Corte 

entendeu que esse tipo de exigência constituía uma infringência ao direito 

constitucional de associação. É importante notar que, com essa decisão, o que a 

Corte quis preservar não foi um direito da própria associação, enquanto ente 

susceptível de personificação e autonomia expressa por uma vontade geral ou 

                                                 
19 NAACP v. Alabama, 357 U.S. 449 (1958). 
20 NAACP – National Association for the Advancement of Colored People.  
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coletiva, mas o direito à privacidade dos seus membros considerados 

individualmente.  

 

1.3 A inviolabilidade do domicílio 

 

 Em nenhum outro local físico o indivíduo tem maior grau de respeito à 

privacidade que sua casa. No recinto do lar, um indivíduo não pode ser impedido de 

ler o que quiser, assistir ao filme de sua preferência ou desempenhar qualquer outra 

atividade que não interfira com direitos de terceiros. Corresponde a uma "zona de 

privacidade" onde exerce os direitos decorrentes de sua intimidade e de sua vida 

privada, que são invioláveis. As atividades que desempenha no interior de sua casa 

devem ser vistas como protegidas pela “zona de privacidade” correspondente ao lar. 

Além desse espaço privado, ou seja, no mundo exterior aos limites físicos de sua 

residência, o indivíduo não pode beneficiar-se do mesmo grau de privacidade que 

lhe é conferido em seu interior. 

 Na nossa Constituição, o princípio da inviolabilidade domiciliar está 

consagrado no art. 5o., XI, com as exceções da penetração no lar alheio sem 

autorização do morador em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 

socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Segundo informa 

Alexandre Moraes21, esse direito fundamental da privacidade domiciliar está 

presente na maioria das constituições dos Estados modernos e decorre da tradição 

constitucional inglesa, a partir do discurso do Lorde Chatham no Parlamento 

Britânico22. Essa tradição inglesa inspirou os constituintes norte-americanos, que por 

                                                 
21 Direito Constitucional, Editora Atlas, 6a. ed., p. 71. 
22 “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito 
frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela 
penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.  
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meio da 4a. Emenda inseriram a cláusula protetiva das casas dos cidadãos contra 

buscas arbitrárias23. 

 É importante observar que o preceito constitucional da inviolabilidade do 

domicílio tem escopo muito mais largo, não se limitando ao local onde a pessoa 

reside com intenção de moradia. Segundo ainda Alexandre Moraes, no sentido 

constitucional o termo domicílio tem um espectro bem maior que no direito privado 

ou no senso comum, “não sendo somente a residência, ou ainda, a habitação com 

intenção definitiva de estabelecimento”, mas devendo ser considerado como tal 

“todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer 

título, inclusive profissional”24. Cita caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, da 

relatoria do eminente Ministro Celso de Mello, que destaca o caráter abrangente do 

conceito jurídico do termo constitucional “domicílio”, enquadrando nele “o espaço em 

que alguém exerce, com exclusão de terceiros, qualquer atividade de índole 

profissional”, para o fim de dar proteção a escritórios e sedes de empresas contra 

medidas e providências arbitrárias do Fisco25. 

 A ampliação da noção jurídica de “domicílio” revela-se plenamente 

consentânea com a exigência constitucional de proteção à esfera de liberdade 

individual e proteção da privacidade. E ela não se deve limitar à idéia de um 

trespasse físico dos limites da propriedade imóvel do morador ou do ocupante de 

escritório profissional. Em um caso clássico julgado pela Suprema Corte dos EUA26, 

o Juiz Louis Brandeis discordou de seus pares quanto à concepção de que a 

atuação de policiais federais, grampeando telefones, não constituía violação à 5a. 
                                                 
23 A 4a. Emenda (Fourth Amendment) da Constituição americana tem a seguinte redação: “The right 
of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable 
searches and seizures, shall not be violated; and no Warrants shall issue, but upon probable cause, 
supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the 
persons or things to be seized”. 
24 Ob. cit. 
25 Ob. cit., p. 73. 
26 Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928). 
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Emenda desde que, nesse caso, não havia um trespasse físico dos limites da 

propriedade da pessoa objeto da escuta. Nesse julgamento, o Juiz Brandeis teve 

oportunidade de expor sua visão sobre o que ele entendia a respeito de 

privacidade27, afinando a expressão do direito a ser deixado sozinho (“the right to be 

let alone”)28, para ele “the most comprehensive of rights and the right most valued by 

civilized men”, ao afirmar que qualquer intrusão governamental à privacidade, sejam 

quais forem os meios empregados, configura violação ao direito individual29. Ele foi 

vencido porque cinco outros integrantes entenderam diferentemente, mas quase 

quarenta anos depois a Corte Suprema, retomando a discussão em outro caso30, 

adotou as razões de decidir do Juiz Brandeis. 

 A proteção da privacidade por meio do resguardo da inviolabilidade domiciliar 

revela a influência da ideologia capitalista. Em certo sentido, “privacidade” não é 

somente um aspecto da personalidade mas também está ligada à proteção da 

propriedade particular. As leis que protegem a propriedade privada direta ou 

indiretamente resguardam a privacidade do proprietário, conferindo-lhe o direito de 

exigir do Estado que impeça a ultrapassagem ou a ação de intrusos nos limites de 

seus domínios31. 

 

                                                 
27 Anos antes desse julgamento, o Juiz Louis Brandeis havia publicado um trabalho que se tornara 
um marco da doutrina legal da privacidade – “The Right to Privacy”, publicado na Harvard Law 
Review, vol. 4 (December 1890), p. 193 -, em colaboração com Samuel D. Warren. 
28 A expressão “the right to be alone” havia sido cunhada pelo Juiz norte-americano Cooley, em 1873, 
que significa o direito de ser deixado em paz, de estar só, definição da privacidade que, depois, foi 
consagrada na doutrina dominante, segundo Paulo A. Calliendo Velloso da Silveira.  
29 “To protect that right, every unjustifiable intrusion by the Government upon the privacy of the 
individual, whatever the means employed, must be deemed a violation of Forth Amendment. And the 
use, as evidence in a criminal proceeding, of facts ascertained by such intrusion must be deemed a 
violation of the Fifth”. 
30 Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967). 
31 Não esqueçamos o que foi dito acima, quanto à origem da cláusula constitucional de proteção do 
domicílio, que surgiu na Inglaterra e depois enraizou-se na história constitucional dos EUA, ambas 
democracias capitalistas. Certamente os antigos países socialistas do bloco soviético não conheciam 
semelhante regra. 
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1.4 Sigilo bancário e fiscal 

  

A zona de privacidade constitucionalmente protegida envolve dois interesses 

claros: o interesse do indivíduo em fazer certas coisas conforme sua livre escolha e 

o seu interesse em evitar que essas mesmas coisas sejam reveladas. Esse segundo 

aspecto, a proteção de dados pessoais no que se refere à revelação deles para o 

público, tem a ver com as situações em que o governo ou terceiros processam 

informações sobre uma pessoa.  

Realmente, uma série de informações pessoais são processadas e 

controladas por um terceiro, a exemplo de dados relativos ao nome, filiação, 

endereços, registros médicos, dados bancários e fiscais e outros mais. Quer seja a 

agência de correios, repartições e órgãos públicos, bancos, hospitais ou médicos, o 

fato é que os dados são coletados e utilizados por terceiros que não a pessoa a 

quem se referem. Em relação aos dados bancários e fiscais, a nossa Constituição 

não se refere à proteção deles expressamente, mas tal pode ser extraída da regra 

geral da inviolabilidade de dados do art. 5o, XII, complementada pela previsão do 

direito à intimidade e vida privada (art. 5o., X). Trata-se, de fato, de um aspecto 

específico da privacidade humana resguardada a nível constitucional, pois, como 

salienta Alexandre Moraes, “as informações fiscais e bancárias, sejam as constantes 

nas próprias instituições financeiras, sejam as constantes na Receita Federal ou 

organismos congêneres do Poder Público, constituem parte da vida privada da 

pessoa física ou jurídica”32. Acrescenta que a interpretação da maioria do Supremo 

Tribunal Federal considerando o sigilo bancário direito individual, coloca-o na 

condição de “cláusula pétrea”, “impedindo, dessa forma, a aprovação de emenda 

                                                 
32 Ob. cit., p. 80. 
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constitucional tendente a aboli-lo ou mesmo modificá-lo estruturalmente”33. Embora 

possuindo previsão constitucional, a extensão da proteção dos sigilos bancário e 

fiscal está desenhada em normas infraconstitucionais34. 

 

1.5 Inviolabilidade da correspondência e das comunicações  

 

 Outra faceta da privacidade humana refere-se ao sigilo da correspondência e 

das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas, também protegido 

constitucionalmente e, com uma diferença em relação a outras situações pertinentes 

à proteção da intimidade individual: está limitada pela própria Constituição, que 

excepciona essa garantia, ao prever a possibilidade de quebra por ordem judicial 

para fins de investigação criminal ou instrução processual (art. 5o., XII). Como 

nenhuma liberdade constitucional é absoluta, no caso das correspondências e 

comunicações (telegráficas, de dados e telefônicas) o próprio texto constitucional 

cuidou de excepcioná-las, na medida em que admite a interceptação dentro de 

certos parâmetros.  

 

 

2. Limitações às regras constitucionais de proteção à privacidade  

    

                                                 
33 Ob. cit., p. 87. 
34 Em relação ao sigilo bancário, sua extensão está desenhada na Lei Complementar n. 105, de 10 
de janeiro de 2001, que indica como obrigação das instituições financeiras a conservação do sigilo 
em suas operações e serviços prestados, e traça também as exceções que não constituem violação a 
essa obrigação e os casos em que pode ser decretada a quebra do sigilo pelas autoridades fiscais e 
judiciárias. Já no que diz respeito às informações fiscais, a garantia de guarda e rigoroso sigilo vem 
determinada no art. 198 do CTN, que, no seu parágrafo único, admite a possibilidade de quebra 
mediante regular requisição da autoridade judiciária no interesse da justiça, além de outros diplomas 
infralegais. 
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2.1 Relatividade dos direitos fundamentais 

  

 Nenhuma garantia individual é absoluta. Alexandre de Moraes fala em 

“relatividade” dos direitos individuais, ao acentuar que os direitos e garantias 

fundamentais consagrados na Constituição Federal não são ilimitados, “uma vez que 

encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados na Carta Magna 

(Princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas)”35.  

 A começar pela liberdade de expressão, o primeiro dos direitos e garantias 

fundamentais que identificamos como relacionado à proteção da privacidade, ele 

tem suas limitações. Ao tempo em que protege a privacidade de uma pessoa de 

expressar livremente suas opiniões e pensamentos, impede que o Estado restrinja o 

discurso de outra, mesmo que ação estatal tenha a finalidade de proteger a 

privacidade da primeira delas. Como se observa, a própria garantia de liberdade de 

expressão funciona limitando a privacidade individual. Se a liberdade de expressão, 

por um lado, pode ser encarada como elemento da privacidade individual, 

garantindo a dignidade do homem, por outro constitui um limite a esse direito (da 

privacidade), sabendo-se que também serve para garantir o livre discurso (“free 

speech”) de todos os cidadãos. Assim, se uma pessoa sentir-se ofendida por 

palavras ou discurso de outra, e invocar em sua defesa o direito à privacidade, 

quase sempre não vai obter sucesso em sua súplica, pois o pretenso difamador tem 

em seu favor o mesmo direito à liberdade de expressão. Isso é sensível em 

questões envolvendo publicações pela imprensa, onde o direito à privacidade pode 

receber minguada proteção, quando confrontado com outros direitos constitucionais, 

tais como o direito público ao acesso às informações (art. 5o., XVI). Em regra, 

                                                 
35 Ob. cit., p. 58. 
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raramente ações ajuizadas contra veículos da imprensa, por revelação de 

informações pessoais, têm ganho de causa nos EUA36. Como informa Fred H. Cate, 

mesmo quando é posteriormente comprovada a falsidade da informação, a Suprema 

Corte tem demonstrado uma extraordinária deferência com os direitos de expressão 

e informação da imprensa e pouca preocupação com os interesses de privacidade 

envolvidos37. Especialmente quando a informação tem relação com algum interesse 

público ou diz respeito a dirigente do Governo, a sua disseminação não costuma ser 

obstaculizada, mesmo se difamatória ou altamente pessoal, a não ser que o 

interessado consiga provar previamente sua falsidade38. 

 Especificamente no que se refere ao sigilo da correspondência e das 

comunicações (telegráficas, de dados e telefônicas), é citado acórdão do STF, da 

relatoria do Min. Celso de Mello39, indicando a possibilidade da quebra “sempre que 

as liberdades públicas estiverem sendo utilizadas como instrumento de salvaguarda 

de práticas ilícitas”40. Também o direito à preservação do sigilo bancário e fiscal é 

limitado, podendo ser quebrado para fins de investigação patrimonial. Como 

esclarece Alexandre Moraes, “os sigilos bancário e fiscal são relativos e apresentam 

limites, podendo ser devassados pela Justiça Penal ou Civil, pelas Comissões 

Parlamentares de Inquérito e pelo Ministério Público uma vez que a proteção 

constitucional do sigilo não deve servir para detentores de negócios não 

                                                 
36 As nações européias em regra não elegeram a proteção da liberdade de expressão ou de imprensa 
como direitos constitucionais. Isso significa que o direito à informação e à expressão (em suas 
diversas formas) nesses países são sujeitos a maiores restrições do que nos EUA, mesmo em 
assuntos que envolvem evidente interesse público, tais como cobertura de julgamentos, ações 
governamentais e de partidos políticos. No entanto, mesmo não sendo da tradição constitucional 
européia a previsão do resguardo à liberdade de expressão e o direito público à informação, a 
Convenção Européia para proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, assinada em 
04 de novembro de 1950, tem a seu cuidado o resguardo a esses direitos (no seu art. 10).   
37 Ob. cit., p. 56. 
38 Ob. cit., p. 71. 
39 STF-1ª. Turma, HC n. 70.814-5/SP, RT 709/418. 
40 Ob. cit., p. 74. 
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transparentes ou devedores que tiram proveito dele para não honrar seus 

compromissos”41. 

 

2.2 Proteção voltada contra a atuação estatal 

 

Os chamados direitos fundamentais, como se encontram articulados na 

Constituição, em regra são emanações de direitos do indivíduo contra atos do Poder 

Estatal. Quer se trate do direito à livre expressão do pensamento, quer o direito à 

ampla defesa ou o direito de não poder ser processado sem o devido processo legal, 

todos eles, sem exceção, regulam categorias de direitos do indivíduo em relação à 

opressão estatal; visam a proteger a individualidade contra ações estatais. Os 

chamados direitos constitucionais de primeira geração, inspirados nos ideais de 

liberdade da Revolução Francesa e que podem ser compreendidos como uma 

limitação do Poder do Estado, emergiram em favorecimento da cidadania e das 

liberdades individuais. Vistos sob esse ângulo, poderíamos dizer que essa categoria 

de direitos não regula as relações dos indivíduos uns com outros, mas destes com o 

Estado. Na ausência de uma ação ou ato de poder estatal, portanto, os direitos 

constitucionais podem não se mostrar implicados em questões relativas à 

privacidade. O que se dizer na aplicação de direitos fundamentais dessa natureza 

diante de intrusões na vida íntima da pessoa praticada por particulares? Essa é 

realmente uma questão sensível porquanto os atos de invasão da privacidade, 

hodiernamente, não são frutos apenas dos organismos que compõem os diferentes 

ramos dos poderes do Estado, mas provêem, sobretudo, de ações de outros 

indivíduos ou entidades privadas. 

                                                 
41 Ob. cit., p. 88. 
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Mesmo as primeiras leis sobre proteção de dados pessoais, que começaram 

a surgir em países mais avançados na década de setenta, não divisaram a realidade 

da difusão da informação na dimensão proporcionada pela informática dos dias 

atuais. A legislação de primeira geração relativa à informática foi influenciada pela 

visão técnico-cultural vigente à época, quando havia uma compreensão de que a 

larga massa de informações pessoais seria processada por grandes centros ou 

núcleos, representados pelos órgãos de imprensa e pelos serviços públicos. Nesse 

período, imaginava-se que poucos e gigantescos centros dominariam o 

processamento de dados e controle das informações pessoais. A violação da 

privacidade partiria, portanto, desses grandes centros e contra eles é que se deveria 

voltar a preocupação da proteção das liberdades individuais. As primeiras leis de 

proteção de dados, denominadas “leis de primeira geração”, dirigiram-se a esse 

nível de violações e preocupações. Ainda hoje a grande maioria das legislações 

nacionais é de primeira geração42. 

A tecnologia da informática, nas décadas seguintes, mudou completamente a 

trajetória do controle das informações, em razão da multiplicação dos centros de 

processamento, fomentada pela grande difusão dos computadores pessoais 

(personal computers) e, posteriormente, pelo surgimento da tecnologia das redes 

abertas, o que também contribuiu para um aumento exponencial e fragmentação dos 

centros informacionais. Essa mudança no padrão informático ou nova realidade ou, 

como gostamos de denominar, essa “segunda onda da revolução informática”, 

produziu enormes  conseqüências não somente sócio-políticas, como esclarece 

Paulo Velloso Silveira, mas também conseqüências jurídicas, na medida em que a 

multiplicação dos centros de controle e processamento das informações desafia as 

                                                 
42 Como esclarece Paulo Caliendo Velloso da Silveira, ob. cit., p. 322. 
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vetustas leis de proteção da privacidade. Elaboradas sob uma concepção de 

existência de grandes centros a ser controlados, não mais se mostram adequadas à 

proteção da privacidade num contexto de multiplicação dos bancos de dados de 

informações pessoais. Como ressalta o citado jurista, “a impossibilidade de controle 

destes bancos de dados pessoais exige a passagem para legislações sobre a 

proteção de bancos de dados de segunda geração”43. 

 

2.3 Inexistência de um conceito jurídico definido e a dificuldade de delimitar 

sua extensão  

 

Privacidade é um conceito indeterminado, a ser preenchido pelo Juiz em cada 

hipótese concreta em que se requeira a proteção jurídica da intimidade individual. 

Como direito que não possui extensão definida no texto constitucional, o seu alcance 

fica a depender da situação positivamente submetida à apreciação judicial, devendo 

o magistrado, na tarefa de definir o seu raio de abrangência, valer-se de uma 

interpretação sistemática do corpo de normas constitucionais que, direta ou 

indiretamente, relacionam-se com a proteção da vida privada e intimidade da pessoa 

humana. 

Com efeito, o texto constitucional ou mesmo qualquer norma legal não cria, 

digamos, uma moldura conceitual. Então, o que significa na realidade privacidade? 

Surpreendentemente, a despeito de parecer uma coisa tão simples de definir, não 

existe um consenso acerca de seu significado. Muitos autores procuram ligá-la 

conceitualmente a uma expressão ou elemento da personalidade humana, como é o 

caso de Eduardo Novoa Monreal, para quem privacidade “é o conjunto do modo de 

                                                 
43 Ob. cit., p. 322. 
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ser e viver, como direito de o indivíduo viver sua própria vida”44. Outros preferem 

aproximá-la da autonomia decisória do indivíduo, de escolher as atividades em que 

pretende se engajar e tomar sua próprias decisões. Outros ainda realçam-na como a 

faculdade de controle sobre as informações pessoais.  

São muitas, como se vê, as acepções que podem ser extraídas do termo 

privacidade, sendo umas mais abrangentes do que outras. Restritivas ou 

abrangentes, não há problema quando se procura adotar um conceito para-jurídico 

de privacidade, mas certamente a dificuldade é maior na tarefa de delimitar os 

contornos de uma definição legal. Talvez, o mais sensato, ao invés de buscar as 

fronteiras conceituais do termo, seja identificar alguns dos “elementos essenciais” da 

privacidade e, a partir deles, indicar contra que tipo de atentados o indivíduo está 

protegido constitucionalmente. É preferível, por surtir maior resultado prático, ao 

invés de simplesmente focar o aspecto descritivo da privacidade, tentando 

conceituá-la juridicamente, indicar os elementos a ela relacionados. E, assim 

procedendo, é possível enxergar alguns dos elementos essenciais da privacidade, 

tais como: autonomia, segredo, anonimato, isolação, sigilo, dentre outros. Esses são 

elementos da privacidade, aspectos relacionados e que formam seu sistema de 

valores, e não simplesmente sinônimos. Privacidade vai muito além desses aspectos 

descritivos ou elementos essenciais, pois implica uma idéia fundamental, um 

elemento normativo, como explica Arnold Simmel: o direito de exclusivo controle 

sobre os domínios privados45.  

Sabidamente, Alexandre Moraes não oferece nenhum conceito de privacidade 

e, parecendo identificar seus elementos essenciais, alerta que a defesa desse direito 

deve proteger o homem contra: “a) a interferência em sua vida privada, familiar e 

                                                 
44 Apud José Afonso da Silva, ob. cit., p. 204 
45 “Privacy”, International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 12 (MacMillan, 1968), p. 480. 
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doméstica; b) a ingerência em sua integridade física ou mental, ou em sua liberdade 

intelectual e moral; c) os ataques à sua honra e reputação; d) sua colocação em 

perspectiva falsa; e) a comunicação e fatos relevantes e embaraçosos relativos à 

sua intimidade; f) o uso de seu nome, identidade e retrato; g) a espionagem e a 

espreita; h) a intervenção na correspondência; i) a má utilização de informações 

escritas e orais; j) a transmissão de informes dados ou recebidos em razão de 

segredo profissional”46. 

 

3. Critérios para solução de conflitos entre a privacidade e outros direitos 

 

 Como se disse antes, as previsões constitucionais relativas à privacidade não 

constituem garantias absolutas e, quando confrontadas com outros direitos, também 

de índole constitucional, o aplicador vai ter que fazer uma harmonização do texto 

constitucional, com a finalidade de satisfazer as exigências da ordem pública e do 

bem-estar da sociedade. Em relação à liberdade de expressão, por exemplo, o 

direito à privacidade se coloca, diante de certas situações, em pólo extremo e 

antagônico, formando uma complicada equação constitucional. Como afirma Muñoz 

Conde, numa sociedade democrática a liberdade de expressão e o direito à honra 

“se comportam como um casamento mal sucedido em que pode, a qualquer 

momento, surgir o conflito.47. 

 Nessa situação, de conflito de normas constitucionais, “o intérprete deve 

utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização de forma a 

coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns 

                                                 
46 Ob. cit., p. 80. 
47 “La libertad de expressión y derecho al honor en el Estado Social y Democratico de Derecho”, in 
“Criminologia y Derecho Penal al servicio de la persona”, “Instituto Vasco de Criminologia”, San 
Sebastián, 1989, p. 845. 
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em relação a outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de 

cada qual (contradição de princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da 

norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua”48. Esse é 

o ensinamento, aliás, de Gomes Canotilho, o qual observa que para o 

equacionamento de uma relação de tensão entre normas constitucionais não se 

deve adotar a “lógica do tudo ou nada”, sendo “preferível buscar-se o critério da 

concordância prática ou da harmonização, que consiste, essencialmente, na 

coordenação dos princípios em conflito para o efeito de obstar a total imolação de 

um deles”49.  

 Essa necessidade de harmonização se explica porque nenhum direito 

fundamental inscrito na Constituição possui prevalência absoluta frente a outros 

direitos também fundamentais. “Subjacente”, ao princípio da coordenação prática ou 

harmonização, “está a idéia de igual valor dos bens constitucionais (e não uma 

diferença de hierarquia) que impede, como solução, o sacrifício de uns em relação a 

outros, e impõe o estabelecimento de limites e condicionamentos recíprocos de 

forma a conseguir uma harmonização ou concordância prática entre estes bens”50. 

“Se se emprestar prevalência ao direito à honra, possibilita-se uma limitação 

insuportável à liberdade de expressão e corre-se o risco de impor controle ao direito 

de informação ou de obstaculizar a crítica que são essenciais para proteger o 

pluralismo político e para permitir, por via de conseqüência, a sobrevivência 

democrática. Por outro lado, se o predomínio for atribuído à liberdade de expressão 

a dano do direito à honra, como preservar a dignidade de todos e de cada um diante 

                                                 
48 Alexandre de Moraes, ob. cit., p. 58. 
49 Direito Constitucional, 5a. ed., Almedina, Coimbra, 1991, p. 196. 
50 Ob. cit., p. 234. 
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das críticas infundadas ou desarrazoadas ou de agravos inconseqüentes?”51. Daí a 

razão de se emprestar um balanceamento a esses princípios constitucionais de igual 

hierarquia, “tomando-se por regra norteadora a convergência harmonizadora e não a 

divergência supressora de um ou de outro desses direitos”52. 

 Na maioria dos casos práticos, todavia, essa “harmonização” consistirá em 

fazer prevalecer uma das normas em conflito, relegando a aplicação da outra que se 

mostrar menos influente para o interesse majoritário da sociedade. Como já se fez 

notar, “o conflito, inevitavelmente, tem má solução, pois dificilmente pode dar-se 

razão a uma parte sem, ao mesmo tempo, tirá-la da outra”53.  

 Na nova “sociedade da informação”, caracterizada pelo uso cada vez mais 

constante de computadores e outros meios tecnológicos para a coleta, arquivamento 

e transmissão em massa de informações, sons e imagens as disputas em torno da 

proteção da privacidade se sucederão na mesma velocidade do desenvolvimento 

tecnológico. Quanto mais se avança no desenvolvimento de novas tecnologias da 

informação, o resultado é uma maior tendência e facilitação à interferência na vida 

privada das pessoas, por meio da espionagem e espreita de atos da vida cotidiana 

delas e controle de seus dados pessoais. Um exemplo bem patente disso é 

proliferação de câmeras e outras ferramentas tecnológicas invasivas, colocadas nos 

mais diversos locais, não somente em residências e estabelecimentos privados, mas 

também em logradouros públicos. Algumas são capazes de perscrutar a intimidade 

dos indivíduos no interior de suas casas. Quais seriam, então, os critérios para se 

definir até que ponto essa atividade é lícita e quais, do ângulo estritamente 

constitucional, as garantias dos cidadãos quanto a essa “invasão de privacidade”?  

                                                 
51 Alberto Silva Franco, em Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, Editora 
Revista dos Tribunais, p. 1.150. 
52 Alberto Silva Franco, ob. cit., p. 1.151. 
53 Muñoz Conde, ob. cit., p. 845. 
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 A atuação estatal em determinadas áreas, pondo em risco o direito à 

privacidade dos cidadãos, somente pode se justificar diante de um relevante e 

legítimo interesse público e deve ser conduzida da maneira mais estreita possível de 

modo a resguardar esse interesse. A intrusão governamental em áreas 

inerentemente afetas à vida privada dos indivíduos vai sempre depender de uma 

idéia de aprovação majoritária pela sociedade. Refletindo valores majoritários de 

uma sociedade, a intervenção estatal pode tornar-se legítima. Essa é a premissa 

lógica de construção jurisprudencial em todo e qualquer caso onde direitos de índole 

constitucional estejam em conflito: a prevalência daquele que reflita os valores 

majoritários diante do contexto sócio, econômico, político, e cultural da sociedade. 

Com efeito, considerando-se a privacidade como uma necessidade criada 

socialmente, pois que sem vida em sociedade não haveria razão para propiciá-la aos 

indivíduos, os seus contornos podem diferir substancialmente, dependendo do grau 

de desenvolvimento de um determinado ambiente social ou comunidade54. O 

contexto social tem, assim, relevante influência na determinação do que se 

considera o mínimo de privacidade a ser protegida legalmente. 

 Isso se explica porque a proteção da privacidade individual reflete um custo 

social. Enquanto elemento necessário à qualidade de vida da pessoa humana, por 

outro lado sua preservação implica, em algumas circunstâncias mais e em outras 

menos, na criação de um custo social, na medida em que coloca em risco outros 

interesses sociais não menos importantes, tais como a manutenção da segurança 

pública e combate à criminalidade, a salvaguarda da saúde pública, a manutenção 

de outros serviços públicos ou mesmo a garantia do direito público à informação. Por 

exemplo, o interesse em proteger a privacidade de pessoas que cometeram crimes, 
                                                 
54 “The demand for, and countours of, privacy differ significantly depending upon the level of 
development in a society. As a creation of society, therefore, it should come as no surprise that 
privacy is largely defined within the context of the society itself”. Fred H. Cate, ob. cit., p. 22. 
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põe em risco o direito à integridade física de outras pessoas. Se é importante, dentro 

de algumas situações, especialmente quando a pessoa comete esses crimes na 

adolescência (ou mesmo na infância), o sigilo dos atos pretéritos de modo a 

fornecer-lhe condições de reconstruir sua vida, sem ser alvo da discriminação social, 

também não menos importante é o interesse público em que essas mesmas 

informações sejam divulgadas, como medida de proteção social. Notadamente no 

que se refere a crimes sexuais, considerando a grande probabilidade de reincidência 

dos agentes, conforme comprovado em dados estatísticos, o interesse público na 

obtenção dessas informações é ainda maior.  

 Outro parâmetro para auxiliar a resolução de conflitos envolvendo o direito à 

privacidade é o da razoabilidade (“reasonableness”). O grau de privacidade pode ser 

definido tendo-se por padrão a expectativa social de razoabilidade. O que uma 

sociedade está preparada para reconhecer como razoável é que pode dar 

legitimidade a uma intrusão na privacidade, em nome de um interesse público maior. 

Uma atividade pode ser considerada razoável somente se aceita como tal pela 

maioria da sociedade. E esse reconhecimento depende, em parte, da importância do 

interesse contra o qual a privacidade está sendo colocada em questão. Geralmente 

esta tende a arrefecer quando confrontada com necessidades públicas de 

segurança, como o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. 

 Em um julgamento bastante interessante da Corte de Apelações do Distrito de 

Columbia (Court of Appeal for the District of Columbia)55, um critério também 

importante foi fixado com vistas a procurar resolver um conflito entre a proteção à 

privacidade e o interesse público na revelação de dados pessoais. O critério foi o de 

determinar a “severidade” (severety) da intrusão estatal, entendida esta pelo grau de 

                                                 
55 724 F. 2d 1010 (D.C. Circ. 1984). 
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revelação dos dados pessoais. Por intrusão severa na intimidade do indivíduo, pode 

ser considerada aquela situação em que os dados recolhidos são disseminados ao 

público, enquanto o oposto seria o caso em que os dados ficassem restritos ao 

Governo ou disponíveis apenas a algumas pessoas. Somente um interesse público 

muito relevante pode justificar uma interferência severa, revelando a público dados 

da vida privada de um indivíduo.  

 Quando a invasão for de modo inescapável (“inescapable”), ou seja, quando o 

indivíduo não tiver meios para escapar da espreita à sua intimidade e seus atos 

pessoais, a proteção constitucional da privacidade tende a ser mais forte, à 

consideração de que nessa situação o indivíduo está mais fragilizado. Quando, ao 

contrário, é fácil evitá-la, essa circunstância também deve ser levada em 

consideração no sentido de se preferir o outro interesse constitucional em conflito. 

As atividades ou o uso de certos aparelhos tecnológicos que são facilmente 

repudiáveis ou prontamente discerníveis (“discernible activities or objects”), quando 

estes são utilizados com finalidades públicas, em geral não são encaradas como 

inconstitucionais. A Suprema Corte dos EUA decidiu inclusive que a proteção da 4a. 

Emenda não se aplica a atividades prontamente discerníveis56; ou seja: mesmo na 

área correspondente ao domicílio da pessoa, área consagrada como santuário da 

privacidade, a proteção constitucional não é absoluta e vai se mostrar de pouca 

força diante de atividade de interesse público facilmente perceptível e repudiável57.  

 Por fim, no julgamento de conflito de normas constitucionais o julgador deve 

estar atento à realidade do seu tempo. O controle de massas de informações 

                                                 
56 Oliver v. United States, 466 U.S. 170-97, 177-82 (1984). 
57 “When the context is the privacy of home and the invasion or intrusion is inescapable, such as 
amplified noise coming from a protestor on the doorstep, the right is at its strongest. Outside the 
context of home, or when the intrusion is easier to avoid, whether by averting one’s eyes or saying no 
to a door-to-door salesperson, the right appears weak, especially when balanced against other First 
Amendment rights” (Fred H. Cate, p. 56). 
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pessoais cada vez maiores por terceiros, quer sejam do setor público ou privado, é 

uma precondição da vida moderna, onde as condições sociais se modificaram e o 

grau de privacidade diminuiu. Tem-se que ter a percepção dos riscos mas também 

dos benefícios que as novas tecnologias da informação estão trazendo. O que não 

pode é se valer ou buscar em esquemas jurídicos tradicionais respostas para os 

problemas trazidos com a modernidade.  

 

4. As várias espécies de privacidade e sua evolução histórica no Common Law 

 

4.1 A Privacidade como instituto da Responsabilidade Civil (Tort privacy)  

 

Ao destacar a importância do tema da privacidade, o jurista norte-americano 

Ken Gormley a elege como o assunto central das discussões constitucionais da 

atualidade. Se o Direito Constitucional anos 60 a 70 foi dominado em grande parte 

por temas como igualdade de proteção e devido processo legal, os anos 90 deram 

início à era da privacidade, argumenta58. Assuntos como aborto, direito de morrer 

(right-to-die), teste de drogas em local de trabalho, AIDS, homossexualidade, todos 

esses temas centrais em nossa sociedade atual, envolvem de alguma maneira uma 

investigação sobre o conceito de privacidade.  

 O enfoque desses temas com base em normas exclusivamente 

constitucionais, todavia, pode obscurecer o fato de que, em sua origem, a 

privacidade como conceito legal brotou no campo do Direito Civil, mais 

especificamente no sub-ramo da Responsabilidade Civil. Se fizermos um exame 

histórico do direito à privacidade nos EUA59, veremos que nessa acepção incluem-

                                                 
58 One Hundred Years of Privacy, artigo publicado na Wisconsin Law Review, de 1992, p. 1335.  
59 Reconhecendo que “privacy is a creature of American history”, como reivindica o citado autor.  
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se diferentes espécies de direitos, bastante distintas umas das outras60 e, por isso 

mesmo, insuscetíveis de serem englobadas em um único conceito legal. O 

significado da privacidade tem sido dirigido fortemente pelos eventos da história. Os 

eventos históricos funcionaram ao longo do tempo como elementos catalisadores, 

produzindo novos tipos de privacidade quando as leis existentes mostraram-se 

insuficientes para lidar com transformações sociais e tecnológicas imprevistas. 

Assim, sob o pálio da privacidade garante-se atualmente ao cidadão diferentes tipos 

de proteção e remédios. Mas todas as espécies de privacidade hoje identificadas 

foram semeadas há mais de cem anos atrás, no ano de ano de 1890, quando 

Samuel Warren e Louis Brandeis defenderam que o common law havia nutrido um 

novo direito, o “right to be let alone”61, conhecido simplesmente como privacy 

(privacidade), que demandava aceitação generalizada a partir de então, como uma 

fronteira do individualismo salvaguardada pela força da lei. Em trabalho que veio a 

ser tornar clássico62, considerado o marco inicial dos estudos sobre o direito à 

privacidade, os dois autores demonstraram que a noção de privacidade como 

elemento integrante da responsabilidade civil (Torts)63 havia amadurecido no país 

                                                 
60 Os doutrinadores norte-americanos têm dividido o direito à privacidade em cinco categorias: 1a. a 
privacidade da responsabilidade civil (Tort Privacy); 2a. a privacidade protegida pela 4a. Emenda da 
Constituição (Fourth Amendment Privacy), que proíbe buscas e apreensões sem autorização judicial; 
3a. a privacidade da 1a. Emenda (First Amendment Privacy), identificada na liberdade de expressão, 
na medida em que a supressão dessa garantia afronta a intimidade (privacidade) do homem; há uma 
relação entre a privacidade da pessoa, entendida como sua crença, seus pensamentos e idéias, e a 
liberdade de expressar esses mesmos pensamentos e idéias; 4a. a privacidade decisional 
(Fundamental-decision Privacy), que garante ao indivíduo o direito de decidir sobre questões 
pessoais fundamentais, e cuja base pode ser identificada na 14a. Emenda, que acolhe a cláusula do 
devido processo (due process clause); e 5a. a privacidade erigida em normas das constituições 
estaduais (State Constitucional Privacy), uma mistura das quatro categorias anteriores presente em 
distintas garantias constitucionais.     
 
61 A expressão “right to be let alone” havia sido mencionada muitos anos antes, em 1888, pelo Juiz 
Thomas M. Cooley, que publicara um tratado sobre responsabilidade civil – COOLEY ON TORTS 29 
(2a. ed.). No entanto, Samuel Warren e Louis Brandeis foram os primeiros a desenvolver uma noção 
explícita de privacidade.    
 
62  “The Right to Privacy”, Harvard Law Review,  vol. 4, 1890, p. 193. 
63 No common law a palavra torts, legalmente falando, abrange uma infração civil não contratual, para 
a qual o sistema jurídico oferece a reparação da vítima. Sempre que uma pessoa sofrer um prejuízo 
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através da natural evolução do common law. “Transformações políticas, sociais e 

econômicas acarretam o reconhecimento de novos direitos, e o common law, em 

sua eterna juventude, se desenvolve para satisfazer as demandas da sociedade”64, 

afirmavam eles. 

 O direito à privacidade com um claro sentido de responsabilidade civil ficava 

ainda mais perceptível no trecho em que apontavam os remédios contra sua 

infringência: “uma ação de responsabilidade civil pelos prejuízos em todos os casos 

em que uma violação ao direito à privacidade for confirmada”. Não é de se 

surpreender, assim, que o direito que eles tentaram introduzir na jurisprudência 

norte-americana nada tinha a ver com a noção constitucional de privacidade que 

hoje conhecemos, relacionada com temas como controle de natalidade, aborto, 

opção sexual, só para citar alguns. Ken Gormley, assinalando o enquadramento dele 

no âmbito da responsabilidade civil, aponta que a noção de privacidade introduzida 

por Warren e Brandeis tinha as seguintes características65: 

                                                                                                                                                         
pessoal ou patrimonial, causado por ato de outrem, a responsabilidade deste é imposta sob a rubrica 
do torts. Na maioria dos torts, a responsabilidade do ofensor tem fundamento na culpa (fault), mas, 
em muitos outros casos (como, e.g., responsabilidade por defeito de produto – product liability – ou 
decorrente de atividades exageradamente periculosas – abnormally dangerous activities) ela 
prescinde do elemento subjetivo da culpa (fault) na conduta do obrigado pela reparação – 
semelhantemente, portanto, aos fundamentos na nossa responsabilidade civil, que se divide em 
responsabilidade por culpa e responsabilidade objetiva. 

Existem quatro elementos que devem estar presentes para que se configure um caso de tort, 
antes que um órgão judiciário possa ordenar a reparação. São eles: 1. Duty. O responsável deve ter 
um dever legal (duty) em relação à vítima. O duty é a obrigação de cuidado conforme um particular 
padrão de conduta. Exceto em casos específicos de responsabilidade sem culpa (strict liability cases), 
em geral o padrão de duty é definido pela regra da prudência do homem médio. Investiga-se, diante 
de cada caso, e de forma a definir a responsabilidade, o que um “homem razoável de prudência 
ordinária” (reasonable man of ordinary prudence) teria feito”. Esse é um padrão geral de obrigação 
(duty) para prevenir injúrias previsíveis a uma vítima. 2. Breach of duty. A responsabilidade da 
reparação é imposta quando há a quebra do dever (breach of duty) de cuidado. 3. Causation. A 
quebra do dever de cuidado, o ato faltoso, tem que ser a causa do prejuízo causado à vítima. 4. 
Injury. Deve haver sempre um prejuízo para a vítima. O prejuízo pode ser financeiro ou físico, mas 
também pode ser psicológico ou emocional (emotional distress). 
64 No original: “Political, social, and economic changes entail the recognition of new rights, and the 
common law, in its eternal youth, grows to meet the demands of society”.  
65 Ob. cit., p. 06. 
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a) guarda uma “semelhança superficial” com uma ação por difamação, 

todavia, diferentemente desta, a vítima não está obrigada a provar um 

prejuízo atual, decorrente da violação; 

b) o princípio do direito à privacidade é desenhado com vistas à proteção da 

“personalidade inviolável” (inviolate personality) do indivíduo. Nesse 

sentido, a vítima tem direito à reparação simplesmente baseada numa 

injúria aos seus “sentimentos” ou “honra”, que por sua vez estão ligados à 

sua “personalidade”; 

c) a privacidade é construída dentro de uma noção de que todo indivíduo tem 

o direito de determinar “em que extensão seus pensamentos, sentimentos 

e emoções podem ser comunicadas aos outros”66; 

d)  existem limitações ao direito à privacidade. Ela não protege a 

individualidade quando está em questão assunto “público ou de interesse 

geral”, como ocorre, por exemplo, em se tratando de campanhas políticas. 

Além disso, pode ocorrer a perda do direito à privacidade quando o titular 

coloca sua informação pessoal no domínio público. 

 

Para forjar o direito à privacidade por eles imaginado em 1890, Warren e 

Brandeis trabalharam como arquitetos jurisprudenciais, recolhendo manifestações 

em diversas decisões de cortes inglesas e americanas a respeito de casos onde 

ocorriam, p. ex., apropriação não autorizada do nome ou atributos de uma pessoa, 

intrusão desarrazoada na intimidade alheia, revelação pública de fatos embaraçosos 

(embora verdadeiros) e publicidade que pudesse colocar indivíduos numa falsa visão 

perante a opinião pública. O que eles encontraram foram “fragmentos” do direito à 
                                                 
66 Nesse aspecto aproxima-se fortemente do conceito de privacidade informacional, construído por 
modernos doutrinadores, que vêem nela o direito de controle sobre informações pessoais (p. ex., Alan 
Westin, em Privacy and Freedom, de 1967).  
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privacidade adornando a jurisprudência de então, mas não havia ainda, àquela 

época, uma noção explícita sobre esse direito. Alguns núcleos do direito à 

privacidade – como o direito à propriedade, que protege o titular contra invasões de 

terceiros em seus domínios67 – já se achavam sedimentados e serviram como 

embrião para o seu florescimento. Mas as cortes ainda estavam começando a 

caminhar em direção à noção de privacidade. 

 Um dos casos debaixo do quais Warren e Brandeis moldaram sua noção de 

privacidade teve bastante repercussão na época. O caso Marion Manola v. Stevens 

& Myers, julgado pela Suprema Corte de Nova Iorque em junho de 1890, envolveu 

uma atriz que apareceu numa peça da Broadway trajando roupas íntimas. 

Fotografada por dois espectadores que portavam uma câmara com flash, ela 

conseguiu uma decisão liminar impedindo os autores da foto de publicá-la nos 

jornais. Essa decisão foi crucial por simbolizar, na concepção deles, o aumento da 

necessidade de um direito à privacidade. Outro caso também largamente citado 

pelos autores foi o Pollard v. Photographic Co., em que uma mulher conseguiu uma 

liminar da Corte de Chancery68 para impedir um estúdio fotográfico de vender 

cartões de natal com sua foto estampada neles, mesmo sem ter qualquer base em 

direito autoral. A Corte fundamentou sua decisão numa noção de “quebra de 

contrato” (breach of contract) ou “quebra da boa-fé” (breach of faith). Para Warren 

and Brandeis, esses casos demandavam a proteção de um princípio mais largo do 

que aqueles que foram focados. Ainda que de forma não direta ou explícita, os 

juízes haviam reconhecido nesses casos uma invasão ao direito de privacidade.  

                                                 
67 Alguns autores sustentam que a noção de privacidade desenvolveu-se em conjunção com 
conceitos relacionados ao direito de propriedade. A doutrina do “trespass to land and chattels”, que 
oferece proteção ao proprietário contra invasões, estaria relacionada ao conceito de privacidade. O 
florescimento da máxima “a man’s home is his castle” é visto como a raiz da moderna acepção de 
privacidade que hoje concebemos.   
68 A decisão é do ano de 1888. 
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O momento histórico influenciou de forma significativa na construção desse 

novo direito. O final do século 19 foi marcado pela explosão da mídia (imprensa 

escrita) de massa nos EUA. O jornalismo, como um negócio, começou a se 

transformar nos anos de 1870 a 1890, surgindo as primeiras cadeias de jornais, com 

Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst tomando controle de verdadeiros 

impérios de comunicação. Esse foi o ponto alto do contexto de uma revolução da 

mídia que ficou conhecida como “yellow journalism”. Nas décadas que se seguiram à 

Guerra Civil, com os EUA entrando na era da industrialização, a nação deu uma 

guinada de uma feição rural para uma nitidamente urbana, produzindo uma nova 

classe social que se aglomerou nas grandes cidades, ansiosa por saber mais sobre 

o mundo que a rodeava. Antes da Guerra Civil, os jornais eram pequenos e serviam 

como apêndices de partidos políticos locais. A partir de 1870, no entanto, uma 

profunda transformação tomou conta do jornalismo norte-americano. Com o 

mercado ampliado por uma elevada massa de cidadãos e imigrantes que passaram 

a viver nas grandes cidades, os jornais começaram a adotar a tática comercial da 

circulação em massa, favorecidos por um incremento na tecnologia de impressão69. 

Foi nesse ambiente que prosperou o “yellow journalism”, caracterizado por enfatizar 

o fato curioso, dramático e incomum, fornecendo aos leitores um “paliativo de 

pecado, sexo e violência”70. 

A relação entre essa revolução jornalística e os assuntos ligados à 

privacidade é aparente. Ao tempo em que Warren e Brandeis escreviam o seu 

tratado, entre os anos de 1889 a 1890, as intrusões da imprensa e de fotógrafos na 

privacidade das pessoas começaram a se tornar um fenômeno constante71. Frank 

                                                 
69 A partir de 1870, surgiram novos linotipos e impressoras rápidas. 
70 Na expressão de Frank L. Mott, em “American Journalism, a History 1690-1960”, 3a. ed., 1962.   
71 As histórias da imprensa espiando o Presidente Grover Cleveland e sua noiva, durante a lua-de-
mel, se tornaram parte da cultura americana.   
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Luther Mott salientou essa relação, ao registrar que “intimamente ligado ao 

sensacionalismo ...estava a invasão de privacidade por repórteres espreitadores”72. 

A noção (não constitucional) de privacidade construída por Warren e 

Brandeis73 refletiu profundamente no common law a partir de então. Depois da 

publicação do trabalho deles, vários casos decididos pelas cortes americanas 

aceitaram a existência do direito à privacidade (“right to privacy”). O mais famoso 

deles, Pavesich v. New England Life of Insurance Co., decidido pela Suprema Corte 

da Georgia em 1905, reconheceu a violação desse direito a um famoso artista, que 

teve sua foto publicada em um jornal local ao lado de um desenho de um homem 

aparentemente doente e deprimido, com uma declaração inventada de endosso à 

uma empresa de seguros de vida (ré no processo). Por volta da mesma época, 

vários Estados editaram leis de proteção à privacidade. A consagração final veio 

com a previsão do direito à privacidade no primeiro Restatement of Torts, de 193974. 

A versão original de privacidade desenvolvida por Warren e Brandeis está 

próxima daquilo que os autores modernos conceituam como privacidade 

informacional. A privacidade, neste caso, está relacionada ao controle das 

informações pessoais. Essa noção de privacidade é essencial na sociedade atual 

porque o indivíduo deve ter o direito de decidir como e quando suas informações 

pessoais podem ser transferidas aos outros, o que é fundamental para a 

manutenção da personalidade individual. Como um direito protegido legalmente (não 

decorrente de normas constitucionais, portanto), a espécie original de privacidade 

introduzida por Warren e Brandeis pode ser definida como “o direito de ser deixado 

                                                 
72 Em seu tratado sobre o jornalismo americano, citado em nota acima. 
73 Para Ken Gormley, essa noção de privacidade “significou a preservação da personalidade 
individual, a “inviolate personality”, uma coisa frágil e intangível, completamente diferente da 
propriedade da pessoa, mas fundamental para uma sociedade culta e civilizada, particularmente para 
a democracia americana, que premia a individualidade” (ob. cit., p. 08).   
74 No par. 867.  
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sozinho, com respeito à aquisição e disseminação de informações concernentes à 

pessoa, particularmente através de publicações não autorizadas, fotografias ou pela 

mídia em geral”75.    

     

4.2 A privacidade na 4a. Emenda da Constituição norte-americana 

 

 Desde os tempos coloniais o direito norte-americano abraçou a máxima 

“man’s house is his castle” (em tradução para o português: a casa de um homem é o 

seu castelo). Trata-se de um princípio fundamental derivado do direito inglês76, que 

traduz a proteção da propriedade privada do súdito contra o poder do rei.   

Esse princípio serviu como uma luva para os moradores das colônias 

americanas, que viviam sendo invadidos na privacidade de seus lares por soldados 

e oficiais da coroa inglesa, os quais realizavam vistorias e apreensões ao 

fundamento de suspeita de contrabando sem apresentação de um mandado judicial 

específico para esse fim. Em um júri realizado em 1774, John Adams valeu-se dele 

ao advertir: “A casa de moradia de um cidadão inglês é seu castelo. A lei erigiu um 

fortificação em torno dela”77. 

Sobrevindo a independência das colônias, não tardou a que esse princípio (do 

“man’s house is his castle”) viesse a ser incorporado na Constituição norte-

americana (na sua 4a. Emenda), na forma de proteção contra buscas e apreensões 

(“searches and seizures”) na propriedade privada sem mandado judicial específico.  
                                                 
75 Esse conceito é dado por Ken Gormley, que diz que a privacidade civil é o “right to be let alone, 
with respect to the acquisition and dissemination of information concerning the person, particularly 
through unauthorized publication, photography or media” (ob. cit., p. 10).   
76 A máxima “man’s house is his castle; and while he is quiet, he is well guarded as a prince in his 
castle” (tradução: a casa de um homem é seu castelo; e desde que esteja quieto, é bem guardado 
como um príncipe em seu castelo) tem origem num precedente jurisprudencial de uma corte inglesa, 
do ano de 1499.   
77 No original: “An Englishman’s dwelling House is his Castle. The law has erected a Fortification 
round it”. Em “Legal Papers of John Adams”, vol. I, p. 137-138. Citado por David H. Flaherty, em 
“Privacy in Colonial New England”, de 1972.  
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Foi assim, portanto, que um dos núcleos da privacidade individual foi 

semeado na Constituição dos EUA. O texto (a 4a. Emenda) não fala expressamente 

em privacidade, mas nem por isso se pode desconhecer a sua proteção 

constitucional nesse ponto específico. Protegendo o santuário interno da casa de um 

cidadão, por meio da proibição contra buscas e apreensões desarrazoadas 

(“unreasonable searches and seizures”) os constituintes estavam resguardando a 

privacidade quanto àquilo que lhes pareceram mais relevante para a sociedade 

americana dos primeiros anos. Como adverte Ken Gormley, “a privacidade estava 

longe de ser um conceito perdido no contexto da vida colonial. Ela era, ao contrário, 

uma sutil noção que repousa embaixo de outras salvaguardas relevantes no século 

18”78.  

O primeiro precedente judicial em que se fez a ligação da noção de 

privacidade com a garantia da 4a. Emenda (contra buscas e apreensões na 

propriedade privada) foi decidido em 1886. Ao julgar o caso Boyd v. United States, o 

Juiz Bradley, da Suprema Corte, salientou “a santidade da casa de um homem e as 

privacidades da vida”79. Antes, porém, o Juiz Thomas Cooley80 já havia encontrando 

esse tipo de privacidade enterrado na 4a Emenda, em seu tratado sobre Direito 

Constitucional de 1868. Ao descrever os aspectos processuais penais da 

privacidade, ele assentou: 

“[the] maxim of the common law wich secures to the citizen immunity in his 

home against the prying eyes of the government, and protection in person, 

property, and papers even against the process of law, except in a few 

specified cases. The maximum that “every man’s house is his castle” is made 
                                                 
78 No original: “Privacy was far from a lost concept in the context of colonial life. It was, rather, a subtle 
notion wich lay behind other safeguards relevant in the 18th century”. Ob. cit., p. 11.  
79 Ele utilizou-se da expressão, no original, “the sanctities of a man’s home and the privacies of life”. 
Citado por Ken Gormley. Ob. cit., p. 11. 
80 O mesmo Juiz Cooley que havia escrito sobre o “right to be let alone”, antes mesmo de Warren e 
Brandeis haverem adotado essa expressão. Ver, a esse respeito, o item anterior sobre o tipo de 
privacidade com origem na responsabilidade civil.   
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a part of our constitutional law in the clause prohibiting unreasonable 

searches and seizures”81. 

 

 Em 1928, Louis Brandeis, já agora com assento na Suprema Corte82, tentou 

solidificar essa ligação entre privacidade e a 4a. Emenda constitucional. Participando 

do julgamento do caso Olmstead v. United States, ele sustentou a idéia de que a 

proteção contra buscas e apreensões não se limitava a um trespasse físico das 

cercanias da propriedade de um indivíduo. O caso envolveu a atividade de oficiais 

do governo e policiais que grampearam os telefones da casa e dos escritórios de um 

grupo de homens suspeitos de violarem as leis contra a produção e comércio de 

bebidas alcoólicas. O Governo defendeu que, nessa hipótese, não haveria violação 

da 4a. Emenda, já que a atividade de seus agentes se limitara a uma simples 

interceptação de comunicações, sem uma ultrapassagem física dos limites dos 

domínios privados ou uma apreensão de qualquer bem tangível dos investigados. 

Louis Brandeis, dissentindo da maioria de seus pares, advogou que o “right to be let 

alone” tinha relação com a garantia constitucional contra buscas e apreensões 

desarrazoadas:   

“The protection guaranteed by the [4th and 5th] Amendments is much broader 

in scope. The makers of our Constitution undertook to secure conditions 

favorable to the pursuit of happiness. They recognized the significance of 

man’s spiritual nature, of his feelings and of his intellect. They knew that only 

part of the pain, pleasure and satisfactions of life are to be found in material 

things. They sought to protect Americans in their beliefs, their thoughts, their 

                                                 
81 Tradução: “a máxima do common law que assegura imunidade ao cidadão em sua casa contra os 
olhos inquisidores do Governo, protege sua pessoa, sua propriedade e seus papéis mesmo havendo 
o devido processo legal, salvo em poucos casos específicos. A máxima “every man’s house is his 
castle” é produzida como parte de nosso direito constitucional na cláusula que proíbe buscas e 
apreensões desarrazoadas”. Em “A Treatise on the Constitutional Limitations which rest upon the 
Legislative Power of States of the American Union”, 1a. ed. de 1868, p. 299-300.  
82 Louis D. Brandeis foi indicado para a Suprema Corte dos EUA em 1916, pelo Presidente Woodrow 
Wilson.  
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emotions and their sensations. They conferred, as against the Government, 

the right to be let alone – the most comprehensive of rights and the right most 

valued by civilized men. To protect that right, every injustifiable intrusion by 

the Government upon the privacy of individual, whatever the means 

employed, must be deemed a violation of the Fourth Amendment. And the 

use, as evidence in a criminal proceeding, of facts ascertaining by such 

intrusion must be deemed a violation of the Fifth”83. 

 

 Ao defender que a proteção contra inspeções desarrazoadas não se limitava 

à invasão física dos limites da propriedade privada, Louis Brandeis estava 

agudamente atento para as transformações tecnológicas que ocorriam à época, 

particularmente no que se referia às comunicações sem fio, que ofereciam novo tipo 

de risco à invasão da privacidade. Da mesma forma que a massificação da mídia 

impressa se tornou uma ameaça à invasão da privacidade em 1890 – autorizando 

Brandeis a advogar a criação do novo direito (o “right to be let alone”) -, em 1928 

concorreu para a sua defesa do aspecto constitucional da privacidade o 

desenvolvimento de dispositivos eletrônicos que permitiam a interceptação das 

comunicações84.  

 Em matéria do direito à privacidade, por ele quase sempre se colocar em 

conflito com outros interesses sociais também relevantes, sua extensão é definida 

pelos eventos históricos. As condições do momento histórico é que influenciam a 

                                                 
83 Tradução: “A proteção garantida pelas [4a. e 5a] Emendas é muito mais larga em escopo. Os 
criadores de nossa Constituição trabalharam para assegurar condições favoráveis à busca da 
felicidade. Eles reconheceram a significância da natureza espiritual do homem, de seus sentimentos e 
de seu intelecto. Eles sabiam que somente uma parte da dor, prazer e satisfações da vida são 
encontradas em coisas materiais. Eles buscaram proteger os americanos em suas crenças, seus 
pensamentos, suas emoções e suas sensações. Eles conferiram, contra o Governo, o direito de ser 
deixado sozinho – o mais amplo dos direitos e o mais valorizado pelo homem civilizado. Para proteger 
esse direito, toda intrusão injustificada pelo Governo na privacidade individual, quaisquer que sejam 
os meios empregados, deve ser considerada uma violação da 4a Emenda. E o uso, como evidência 
em um processo criminal, dos fatos coletados por meio dessa intrusão deve ser considerado uma 
violação da 5a”.    
84 Cf. Ken Gormley, ob. cit., p. 12. 
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sociedade a determinar, diante de um caso concreto de conflito, qual dos valores 

deve preponderar sobre o outro. Transformações tecnológicas são o exemplo mais 

nítido desses eventos que têm marcado, ao longo da história, o desenvolvimento do 

direito à privacidade. A disponibilização de artefatos tecnológicos para interceptação 

de comunicações telefônicas foi captada por Brandeis como o evento histórico apto 

a ensejar um novo alargamento do conceito de privacidade, indo buscar na própria 

Constituição (na 4a. Emenda) a base dessa construção jurídica. Sua percepção 

quanto ao impacto tecnológico sobre a privacidade não foi, no entanto, 

compartilhada por seus pares na Suprema Corte85.    

Ken Gormley explica que o temor de maiores riscos à invasão da privacidade 

individual, na época do julgamento desse caso86, ainda não era um sentimento 

partilhado por toda a sociedade e, por isso, a extensão que Brandeis pretendia 

oferecer à 4a. Emenda não vingou. Já que as cortes judiciárias representam um 

termômetro do sentimento social, essa visão somente viria a se tornar majoritária 

tempos mais tarde, por ocasião de um novo julgamento da Suprema Corte - o caso 

Katz v. United States, decidido em 1967. Nesse novo julgamento, a aceitação do 

direito à privacidade encapsulado na 4a. Emenda surgiu como o resultado de uma 

disseminação dos dispositivos eletrônicos de vigilância, que permitiu ao Governo (e 

mesmo a pessoas privadas) colocar um risco antes nunca imaginado à esfera da 

intimidade individual. Embora duas décadas antes a interceptação telefônica por 

meio desses aparelhos já fosse uma realidade, as tecnologias de monitoração e 

vigilância somente alcançariam um padrão de sofisticação e massificação entre os 

anos de 1940 e 1950. A visão de Brandeis, portanto, quando tentou introduzi-la pela 

                                                 
85 A maioria dos juízes que participaram do julgamento do caso Olmstead v. United States 
permaneceu com o entendimento de que a 4a. Emenda limita-se a proteger o indivíduo de uma 
invasão física de sua casa. A interceptação de linha telefônica, não ocorrente no interior da casa, não 
seria uma violação da garantia constitucional.  
86 Olmstead v. United States, decidido em 1928. 



 63

primeira vez na Suprema Corte, ainda não era divisada pela sociedade como um 

todo. O fato histórico que serviria como elemento catalítico do direito à privacidade 

constitucional só ocorreria décadas mais tarde. Por volta dos anos 40 e (sobretudo) 

os anos 50, o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos de vigilância cresceu 

de forma exponencial87. Logo na década seguinte (nos anos 60), o país 

experimentou um grande debate nacional sobre a capacidade do Governo (e de 

agentes privados) de vigiar as pessoas de forma secreta. O então Advogado Geral, 

Robert Kennedy, fez um discurso (em 1962) perante o Comitê Judiciário do Senado, 

pedindo uma nova legislação que proibisse a interceptação de comunicações sem 

autorização judicial. O Subcomitê para assuntos processuais realizou demoradas 

audiências, entre os anos de 1964 e 1966, para examinar as atividades 

investigativas do FBI. Em 1967, o Presidente Lyndon Johson, em seu discurso anual 

perante o Congresso, defendeu a edição de leis proibindo as interceptações de 

comunicações. Ao tempo em que o caso Katz v. United States foi levado a 

julgamento, em 1967, a consciência coletiva da sociedade americana há havia dado 

uma guinada em direção à necessidade de maior proteção à privacidade. 

O caso Katz v. United States envolveu a legalidade da prisão de Charles Katz, 

acusado de realizar atividades como agenciador de apostas, preso por agentes 

federais de Los Angeles, que colocaram escutas na sua linha telefônica. A Suprema 

Corte considerou desta vez que, mesmo não havendo uma violação física da 

propriedade do réu, esse modo de coleta de provas violava a 4a. Emenda, que 

“protege pessoas, não lugares”. O Juiz Stewart, autor do voto condutor, abraçou um 

explícito conceito de privacidade. “O que a pessoa busca preservar como privado, 

mesmo numa área acessível ao público, pode ser constitucionalmente 
                                                 
87 A partir desse período, surgiram os microfones parabólicos, os transmissores do tamanho de uma 
caixa de fósforo e as televisões em miniatura, permitindo aos agentes governamentais ou 
investigador particular ver, gravar e escutar praticamente qualquer som e movimento.  
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protegido...”88. Ainda nesse julgamento, se estabeleceu a noção da “razoável 

expectativa de privacidade” (reasonable expectation of privacy), que até hoje vem 

sendo utilizado como o padrão do direito à privacidade sob o pálio da 4a. Emenda. O 

Juiz Harlan, que cunhou essa expressão ao votar em concordância com o voto de 

seu colega, esclareceu que a zona de privacidade protegida sob a 4a. Emenda existe 

se a expectativa de privacidade de um indivíduo coincide com aquela que a 

sociedade está preparada para reconhecer como razoável. 

Para alguns autores norte-americanos, o conceito de “razoabilidade” que 

rodeia a noção de privacidade ligada à 4a. Emenda tem se tornado um tanto 

hierárquico ao longo dos tempos. Em outras palavras, a razoabilidade depende em 

certa extensão do tipo de atividade que o indivíduo visa a proteger debaixo do direito 

à privacidade. Particularmente onde haja interesse público na investigação de 

atividades ligadas ao tráfico de drogas, as expectativas de privacidade tornam-se 

diminuídas diante do relevante interesse público em erradicar esse fenômeno, 

identificado nos dias atuais como um dos principais problemas da sociedade 

contemporânea89. Na tarefa de determinar a “razoabilidade” da expectativa individual 

do direito à privacidade, o intérprete não pode desconsiderar o interesse social em 

jogo.  

Nesse ponto, fica claro uma distinta diferença entre o direito constitucional à 

privacidade (encapsulado na 4a. Emenda) e o conceito de privacidade construído no 

Direito Civil (tort privacy). A 4a. Emenda foi introduzida na Constituição para proteger 

os indivíduos de uma intrusão governamental, enquanto que a privacidade que 

                                                 
88 No original: “What a person seeks to preserve as private, even in an area accessible to the public, 
may be constitutionally protected…”. Trecho citado por Ken Gormley, ob. cit., p. 14.   
89 O combate ao terrorismo, a partir de agora, certamente será um dos temas que mais influenciarão 
a definição, pelas cortes judiciárias, dos limites do direito à privacidade constitucional, já que a partir 
dos ataques terroristas do 11 de setembro essa questão passou a ser vital para a sociedade 
americana.    
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floresceu no Direito Civil oferece proteção contra atividades invasivas de outros 

indivíduos (como, p. ex., as notícias de jornais e da mídia em geral). Ambas 

envolvem “o direito de ser deixado sozinho” (the right to be let alone), mas foram 

forjadas contra ameaças a esse direito provenientes de diferentes fontes: uma 

funcionando como barreira à intrusão estatal e a outra, como escudo contra as 

investidas de outros particulares à privacidade individual. A esse respeito se 

pronuncia Ken Gormley: 

“Essa característica agudamente distingue a privacidade da 4a. Emenda da 

privacidade do Direito Civil. Ao contrário desta última, que lida 

exclusivamente com condutas privadas, a privacidade da 4a. Emenda lida 

exclusivamente com a conduta governamental, constantemente colocando o 

indivíduo contra a sociedade, sempre (como nos casos de testes de drogas e 

álcool) com volumosas chances amontoadas em favor do Estado”90. 

 

 Ao contrário da privacidade construída no Direito privado, que tem a função 

de controlar a disseminação da informação de uma pessoa de forma a preservar sua 

individualidade, a espécie embutida na 4a. Emenda é desenhada para preservar o 

“sigilo” (secrecy) e a esfera da “solidão” (solitude) do indivíduo como o santuário da 

sua vida privada diante do Estado, autorizando-lhe a se engajar em atividades sem 

interferências injustificadas do aparelho estatal. Ela pode ser definida como “o direito 

de ser deixado sozinho, como respeito à buscas e apreensões promovidas por 

                                                 
90 No original (em inglês): “This feature sharply distinguishes Fourth Amendment privacy from tort 
privacy. Unlike tort privacy, wich deals with purely private conduct, Forth Amendment privacy deals 
exclusively with government conduct, constantly pitting the individual against society, often (as in the 
drug and alcohol cases) with massive odds stacked in favor of the state”. Ob. cit., p. 16.  
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órgãos estatais que invadam a esfera de solidão individual considerada razoável 

pela sociedade”91. 

 

4.3 A privacidade na 1a. Emenda da Constituição norte-americana  

 

 O direito à privacidade guarda uma complicada relação com a garantia da 

“liberdade de expressão” (freedom of speech) assegurada na 1a. Emenda da 

Constituição dos EUA, ora confundindo-se com essa garantia constitucional ora 

funcionando como cláusula limitativa da sua extensão. Não é sem razão que Ken 

Gormley defende que essa categoria de privacidade não se desenvolveu como as 

outras espécies no direito norte-americano, para proteger importantes esferas da 

individualidade, mas para moderar e balancear o direito constitucional à liberdade de 

expressão92. 

 A origem jurisprudencial desse tipo de privacidade, da mesma forma que as 

outras duas antes estudadas, é atribuída também a Louis Brandeis, por ter sido ele o 

primeiro que tentou estabelecer um vínculo com a 1a. Emenda da Constituição norte-

americana, em 192093, ao participar do julgamento do caso Gilbert v. Minnesota. Em 

seu voto dissidente da maioria, Brandeis tentou enxertar sua noção do “right to be let 

alone” dentro do princípio maior da liberdade de expressão e pensamento. O caso 

envolveu uma lei do Estado de Minnesota, editada durante a 1a. Guerra Mundial, que 

proibia qualquer atividade tendente a desencorajar o alistamento de americanos no 

serviço militar. Gilbert, um cidadão daquele Estado, fez um discurso contra a Guerra 
                                                 
91 Definição fornecida por Ken Gormley, ob. cit., p. 17. No original: “the right to be let alone, with 
respect to governamental searches and seizures wich invade a sphere of individual solitude deemed 
reasonable by society”.  
92 Ob. cit., p. 18. 
93 Antes, portanto, de seu famoso voto divergente no caso Olmstead v. United States, que só seria 
julgado em 1928, quando tentou introduzir a noção de privacidade ligada à garantia da 4a. Emenda. A 
espécie de privacidade contida na 1a. Emenda, assim, foi o primeiro tipo que Brandeis tentou 
constitucionalizar.    
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num evento público patrocinado por uma liga de pacifistas, tendo sido processado 

criminalmente. Ele baseou sua defesa no direito constitucional do “free speech”, não 

obtendo vitória na Suprema Corte, que declarou que esse direito “embora natural e 

inerente, não é absoluto”. O Juiz Brandeis concordou em parte com o 

posicionamento da Corte, mas verberou contra aquilo que lhe pareceu 

excessivamente restritivo na lei – o fato dela proibir discursos contra a guerra 

mesmo no interior das casas dos cidadãos. Esse tipo de extrema regulação do 

discurso, escreveu ele, “invade a privacidade e a liberdade da residência”.         

 Essa visão de que a proteção da liberdade de expressão consagra, ao seu 

lado, a privacidade individual de pensamento foi expressamente delineada pelo Juiz 

Marshall quase meio século depois, no célebre julgamento do caso Staley v. Geórgia 

(em 1969). Votando pela reforma de uma condenação por posse de material 

obsceno encontrado no interior do quarto da parte, Marshall asseverou: 

“If the First Amendment means anything, it means that a State has no 

business telling a man, sitting alone in his own house, what books he may 

read or what films he may watch. Our whole constitutional heritage rebels at 

the tought of giving government the power to control men’s minds”94.    

 

 Ao proteger a liberdade de expressão, a Constituição estaria protegendo a 

privacidade do indivíduo, de se engajar em seus próprios pensamentos, de ter suas 

próprias opiniões íntimas e de poder revelá-las aos outros, especialmente quando 

isso é feito dentro das fronteiras de seu retiro domiciliar. O direito à liberdade de 

expressão teria um segundo hemisfério, que protege a liberdade de pensamento e 

solidão do indivíduo, como extensão da personalidade e natureza humanas. Sem a 

                                                 
94 Tradução: “Se a Primeira Emenda significa alguma coisa, ela significa que o Estado não tem o 
direito de dizer a um homem, sentado sozinho em sua própria casa, que livros ele pode ler ou que 
filmes pode assistir. Nossa completa herança constitucional se rebela ante a idéia de dar ao Governo 
o controle da mente dos homens”.  
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liberdade de envolver-se em seus próprios pensamentos, na solidão do interior de 

sua casa, o homem não estaria livre frente à opressão estatal.   

   Bem antes desse julgamento, no entanto, a privacidade já tinha sido citada 

explicitamente como elemento de alguma maneira conectado à 1a. Emenda, mas 

com o efeito moderador do direito à liberdade de expressão. O caso Martin v. City of 

Struthers, julgado em 1943, foi um dos primeiros onde se discutiu a existência de um 

tipo de privacidade que funciona contrabalançando a liberdade de expressão. A 

Corte impediu o Município de Struthers, no Estado de Ohio, de proibir seguidores da 

religião “Testemunhas de Jeová” de distribuir panfletos nas casas dos moradores. 

Embora o direito à liberdade de expressão tenha prevalecido nesse julgamento, 

alguns juízes demonstraram preocupação com o risco à privacidade e tranqüilidade 

dos proprietários, sustentando que deveria haver algum tipo de acomodação para se 

chegar à satisfação de ambos os direitos em conflito. Anos mais tarde, porém, no 

julgamento do caso Breard v. City of Alexandria (decidido em 1951), a Corte 

concedeu a primeira vitória da privacidade no seu choque com a liberdade de 

expressão, ao declarar a constitucionalidade de uma lei do Município de Alexandria, 

no Estado da Lousiana, que proibia a venda de mercadorias em geral nas 

residências95 sem prévia solicitação dos proprietários.  

Esse conceito de “privacidade residencial” (residential privacy), onde se 

coloca claramente a ligação entre a liberdade de expressão e o direito à privacidade 

do lar individual, seria depois explorado em vários outros julgamentos96. Em todos 

                                                 
95 Embora não muito disseminada entre nós, as ofertas de produtos diretamente nas residências de 
potenciais consumidores (chamadas de door-to-door) tornaram-se muito comuns nos EUA, sobretudo 
em meados do século passado.  
96 No ano de 1970 (Rowan v. United States Post Office), quando a Corte manteve uma lei federal que 
permitia aos proprietários não receberem correspondências de conteúdo erótico ou sexualmente 
provocativo; no caso FCC v. Pacifica Foundation (julgado em 1978), quando a Corte permitiu que o 
Governo proibisse a transmissão de um programa obsceno; em 1988, no caso Frisby v. Schultz, em 
que a Corte manteve uma lei que proibia piquetes em áreas residenciais. Em todos esses casos foi 
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eles, salientou-se a conexão entre o direito à privacidade e a 1a. Emenda da 

Constituição, permitindo vê-lo como o seu lado contraposto, que funciona 

balanceando e limitando a garantia da liberdade de expressão e pensamento.  

Ken Gormley aponta transformações ocorridas na sociedade americana, 

como explicação para a mudança de posição da jurisprudência em direção a uma 

maior consagração da “privacidade residencial” de base constitucional97. Para ele, o 

fator histórico a provocar essa mudança estaria em parte ligado ao processo de 

urbanização, já completado nos anos 40 e 50, que encararia, no entanto, a partir 

dessa época, um novo estágio de “suburbanização” (suburbanization). A 

industrialização tinha provocado uma grande concentração de pessoas nos centros 

das cidades, com os conhecidos problemas  de tráfico, barulho e poluição. Ao lado 

disso, se disseminou o método door-to-door (porta-a-porta) de publicidade comercial 

e de propaganda política, resultando num anseio de maior isolacionismo nas áreas 

residenciais. Ficando cada vez mais difícil para o americano médio se livrar desses 

problemas, começou a procurar repouso em áreas residenciais dos subúrbios. Daí 

que os julgamentos de casos por essa época98 refletem o desejo social de maior 

proteção às áreas residenciais, como santuários da quietude e refúgios da paz 

espiritual, testando os limites da liberdade de expressão.      

Mas a privacidade constitucional fincada na 1a. Emenda já tinha avançado 

além das fronteiras físicas das áreas residenciais. Uma série de casos julgados a 

reconhece para proteger situações de “audiência cativa” (captive audience) contra 

publicidade ou discurso indesejados. Mesmo fora do santuário da casa, a 

privacidade individual pode contrabalançar a liberdade de expressão. Um dos 

                                                                                                                                                         
assinalado que o Estado tem interesse na proteção do bem-estar e da tranqüilidade dos lares 
residenciais, em nome da privacidade de seus moradores.    
97 Ob. cit., p. 23. 
98 A exemplo dos citados Martin v. City of Struthers e Breard v. City of Alexandria. 



 70

primeiros casos onde prevaleceu esse entendimento foi Packer Corporation v. Utah, 

de 1932, que teve o mesmo Louis Brandeis como autor do voto condutor, mantendo 

uma lei do Estado de Utah que proibia propaganda de cigarros em outdoors e 

anúncios de rua. Brandeis, voltando a atenção da corte para a proteção do 

“espectador cativo” (unwilling viewer), endossou um conceito de privacidade 

suficiente a preponderar sobre o direito de liberdade de expressão do anunciante, 

mesmo quando a “audiência cativa” se situe em locais públicos e não no interior das 

casas. “O rádio pode ser desligado”, disse ele, “mas não o outdoor ou o anúncio de 

rua”99. 

Outro caso também exemplificativo da extensão da privacidade além dos 

limites da casa de um cidadão, de forma a contrabalançar a liberdade de expressão 

diante de uma “audiência cativa”, foi julgado em 1949. Em Kovacs v. Cooper a 

Suprema Corte manteve uma lei do Município de Trenton, do Estado de New Jersey, 

que proibia o uso de caminhões de som e auto-falantes que emitissem sons e 

barulhos estridentes. O Juiz Reed expressou que o “ouvinte cativo” (captive listener) 

não pode sofrer uma perda de privacidade, pois não teria como escapar dos sons 

estridentes a não ser por intermédio da proteção da municipalidade.  

O relato de todos esses casos acima não significa que o direito à privacidade 

tenha sempre sido preferido quando contraposto à liberdade de expressão. Em 

inúmeros outros, não sobrepujou a força do mais visível espectro da 1a. Emenda100. 

O que eles exprimem, sim, é que essa esfera de interesse de proteção à privacidade 
                                                 
99 Na fundamentação de seu voto, Brandeis explicou que, nesses casos de anúncios de rua, o 
observador não tinha como exercitar seu poder de escolha, diferentemente de outros meios de mídia, 
como jornal, televisão e rádio.   
100 Em inúmeros casos a Suprema Corte fez prevalecer a liberdade de expressão em relação à 
privacidade do ouvinte ou expectador involuntário (unwilling listener or observer). Em Cohen v. 
Califórnia (de 1971), reconheceu o direito de ativistas contra a guerra utilizarem camisetas com 
expressões políticas no Tribunal de Los Angeles; em Organization For a Better Austin v. Keefe 
(também de 1971), permitiu a distribuição pacífica de panfletos advogando igualdade racial; e em 
Erznoznik v. City of Jacksonwille, permitiu a exibição de filmes em cinemas “drive-ins” onde cenas de 
nádegas e seios femininos podiam ser observadas.       
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atua balanceando a liberdade de expressão. Para a Suprema Corte, a 1a. Emenda 

deve ser vista como possuindo dois hemisférios: o primeiro e único que está 

expresso, referente à garantia da liberdade de expressão contra interferências 

governamentais; e o segundo, embora implícito e derivado do primeiro, como sendo 

a contraparte da privacidade individual contra discursos de terceiros. Isso porque em 

todos esses casos a ameaça à privacidade sempre partiu de uma ação estatal. 

Mesmo quando uma conduta privada estava envolvida, a discussão em torno da 

regulamentação estatal ou municipal criou um interesse governamental tangencial. A 

proteção à privacidade decorrente da 1a. Emenda, assim como a da 4a., oferece 

proteção contra a atividade estatal. Quando nenhuma ação estatal está envolvida, e 

a ameaça à privacidade individual tem origem em atividade de outro particular, a sua 

proteção deve ser buscada no direito civil (Tort law). 

É o que acontece nos casos em que a privacidade se choca com o direito à 

liberdade de imprensa (free press), onde quase sempre esta tende a prevalecer, já 

que, nesse caso, o conflito não se estabelece entre dois lados contrapostos de um 

mesmo direito constitucional, mas entre este e uma garantia originada no direito 

privado. O direito à privacidade, nessa hipótese, não flui da Constituição.   

Destituído de um especial status constitucional, o direito à privacidade 

freqüentemente perde a batalha quando se choca com o direito à liberdade de 

expressão (da imprensa). Uma série de casos, a partir de New York Times v. 

Sullivan, julgado em 1964 e que se tornou um verdadeiro “leading case”, abraçou o 

entendimento de que a imprensa deve ter a faculdade de publicar informação 

legalmente obtida por meio de fontes públicas, a não ser que o ofendido prove a 

existência de uma “real malícia” (actual malice) na publicação. Essa ótica de divisar 

o problema do conflito de interesses – que impõe à vítima o ônus de provar que o 
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órgão de imprensa agiu com malícia, para efeito de possibilitar sua 

responsabilização - tem provocado um verdadeiro esmagamento do direito à 

privacidade nesses casos. 

Para finalizar, podemos conceituar o direito à privacidade encapsulado na 1a. 

Emenda como sendo “o direito de ser deixado sozinho, quando a intimidade do 

pensamento e solidão individual esteja ameaçada pela liberdade de expressão de 

outro indivíduo”101. Está relacionada com conceitos como “repouso” e “solidão”, 

como os jusfilósofos geralmente costumam apontar.    

 

4.4 Privacidade decisional (fundamental decision privacy) 

 

A mais controvertida espécie de privacidade resultou de uma série de casos 

julgados pela Suprema Corte, envolvendo temas como contracepção, aborto e 

outros assuntos de ordem profundamente pessoal.  

Em 1965, no julgamento do caso Griswold v. Connecticut, a Corte considerou 

inconstitucional uma lei estadual que proibia a distribuição de contraceptivos, 

estatuindo que ela violava o direito constitucional da “privacidade marital” (marital 

privacy). A Corte não indicou um dispositivo específico da Constituição como fonte 

desse direito, preferindo registrar que ele poderia ser encontrado nas “penumbras” 

da 1a., 3a., 4a., 5a. e 9a. Emendas. O Justice Douglas, que proferiu o voto condutor, 

assegurou que “as garantias específicas do Bill of Rights têm penumbras, formadas 

pelas emanações dessas garantias que ajudam a conferir-lhes vida e substância”102. 

Foi nessas “penumbras” constituídas pelas emanações das garantias constitucionais 

                                                 
101 Esse conceito, na verdade, é oferecido por Ken Gormley. Ob. cit., p. 25. 
102 No original, em inglês: “specific guarantees in the Bill of Rights have penumbras, formed by 
emanations from those guarantees that help give them life and substance”. Citado por Fred H. Cate, 
ob. cit., p. 60.  
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explícitas que a Corte criou uma nova categoria do direito à privacidade, que se 

tornou conhecida como “privacidade decisional” (fundamental decision privacy), por 

envolver a tomada de decisões em torno de assuntos de ordem essencialmente 

pessoal e fundamentais para vida do cidadão, colocando limites à interferência 

estatal.  

Oito anos mais tarde, no julgamento do caso Roe v. Wade (em 1973), a Corte 

estendeu o âmbito da sua lógica de privacidade decisional. Antes, havia formado 

seu conceito relacionado com noções de família e casamento, “desenhando uma 

atrativa pintura de uma natural e amalgamada privacidade, que protege a santidade 

do lar e do quarto marital”103. No segundo julgamento, a Corte não permaneceu 

confinada às fronteiras físicas dos lares dos casais, que são os repositórios naturais 

da privacidade individual. Firmou sua posição simplesmente ancorando-se na 

garantia de “liberdade”, incorporada na 14a . Emenda104, que protege a liberdade 

pessoal ao mesmo tempo em que restringe o poder estatal. De forma a encampar o 

direito de “decisão de uma mulher de interromper ou não sua gravidez”, construiu a 

noção de que tal prerrogativa se incluía na “liberdade de escolha” (liberty of choice) 

assegurada ao indivíduo. Mais do que simplesmente assegurar repouso e solidão no 

lar, a Constituição proíbe ao Estado invadir a esfera íntima da individualidade no que 

tange à escolha de certas decisões. Certas decisões fundamentais se incluem na 

zona de autonomia do indivíduo, protegida pela palavra “liberdade” contida na 14a. 

Emenda. Nesse sentido, a cláusula do devido processo legal (Due Process Clause) 

inserida na 14a. Emenda não compreende apenas uma mera garantia procedimental, 

pois nela podem ser encontrados verdadeiros direitos substantivos (dentro da 

                                                 
103 Nas palavras de Ken Gormley. Ob. cit., p. 26. 
104 A 14a. Emenda prevê, na parte em relevo: “No State shall make or enforce any law wich 
shall…deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law” (grifo nosso). 
Traduzido: “Nenhum Estado deve editar ou executar qualquer lei que...prive qualquer pessoa da vida, 
liberdade, ou propriedade, sem o devido processo legal”.   
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palavra “liberdade”). E um deles é justamente o direito de “liberdade de escolha” 

decisional em relação a assuntos fundamentais para o desenvolvimento da 

personalidade individual.  

Por aí se vê que a Corte já tinha deixado implícito que a privacidade 

decisional não é ilimitada. Somente aquelas decisões que são centrais, essenciais e 

básicas para a vida de um indivíduo, como expressão da sua personalidade, 

incluem-se na esfera de sua autonomia decisional. Como o Justice William 

Rehnquist sumarizou pouco tempo depois105, o novo direito à privacidade decisional 

podia ser visto como um agrupamento de “assuntos relacionados a casamento, 

procriação, contracepção, relações familiares e criação e educação de crianças”. Em 

outras questões não fundamentais, ainda que aparentemente digam respeito a 

assuntos que afetam exclusivamente a esfera da individualidade, o Estado 

permanece com largo poder de regulamentação106. 

O momento histórico da criação dessa classe de privacidade coincidiu com a 

sofisticação da medicina na área da contracepção e práticas abortivas. No final da 

década de 1950, a indústria farmacêutica nos EUA desenvolveu novas espécies de 

espermicidas e contraceptivos. As associações de médicos passaram a defender o 

uso de dispositivos de controle da natalidade. Em 1965 – o ano em que foi julgado o 

caso Griswold v. Connecticut – uma pesquisa do instituto Gallup revelou que 81% 

das pessoas acreditavam que informações sobre métodos de controle da natalidade 

deveriam ser fornecidas a qualquer interessado. Por esse mesmo ano, a “pílula” 

passou a ser a forma mais comum de contraceptivo. É fácil concluir, portanto, que 

por ocasião do julgamento do caso Griswold, a sociedade americana já tinha 

                                                 
105 No julgamento do caso Paul v. Davis, de 1975.  
106 Em vários casos julgados posteriormente, a Corte recusou proteção à privacidade decisional. São 
exemplos alguns julgamentos que sustentaram a constitucionalidade de leis que impunham a 
obrigatoriedade do uso de cinto de segurança  e capacetes para motocicletas.  



 75

incorporado a idéia de que decisões sobre a utilização de métodos anti-

concepcionais era algo que devia ser deixado para a esfera da decisão individual. O 

mesmo fenômeno aconteceu em relação à aceitação do aborto como tema 

relacionado à extensão da privacidade individual. Por volta dos anos 70, os médicos 

desenvolveram práticas cirúrgicas que reduziram consideravelmente o risco de 

morte das gestantes. A nação americana, antes maciçamente contra o aborto, 

movida em geral por questões religiosas e morais, passou a enxergar o problema 

como conexo à proteção da privacidade. Associações de médicos começaram a 

defender o aborto para situações indicadas e institutos de advogados passaram a 

defender a sua descriminalização. De acordo com uma pesquisa do instituto Harris 

divulgada em 1969, a maioria dos americanos acreditava que a decisão sobre aborto 

deveria ser de ordem privada. Envolvida nesse caldo de transformações sociais, 

proporcionadas pelo avanço tecnológico nos procedimentos médicos, a Suprema 

Corte produziu a decisão no caso Roe v. Wade (em 1973).    

Ao contrário das espécies de privacidade previamente estudadas, que lidam 

primariamente com interesses dos indivíduos de manter paz e tranqüilidade em seus 

domicílios, ou de controlar o fluxo de informação pessoal a que terceiros possam ter 

acesso, a privacidade ancorada na 14a. Emenda está vinculada à idéia de autonomia 

pessoal. Definida pelos filósofos como a capacidade do indivíduo de determinar 

quando e como realizar um ato ou se engajar em uma experiência, a idéia de 

autonomia, como extensão da personalidade, está na base da privacidade 

decisional. As decisões da Suprema Corte que criaram essa nova espécie deixaram 

uma marca indelével na história do instituto jurídico da privacidade, por terem 

delineado o conceito de liberdade, o mais cultuado princípio da democracia norte-

americana. Para alguns, elas constitucionalizaram a filosofia de Stuart Mill, que em 



 76

1859 havia escrito: “a liberdade engloba todas as decisões individuais relacionadas 

com a própria pessoa, isto é, todas aquelas que diretamente ou primariamente 

afetam somente o indivíduo que toma a decisão e não impede importantes decisões 

dos outros cidadãos”107.   

 

5. O direito à privacidade no novo Código Civil brasileiro 

 

5.1 O direito à privacidade inserido entre os direitos da personalidade  

 

A privacidade faz parte do conjunto de direitos que integra a personalidade da 

pessoa humana108, mesmo não tendo nossa lei civil destacado tal conclusão 

expressamente. Não tendo apresentado um elenco fechado dos direitos à 

personalidade, terá esse caráter qualquer direito subjetivo “indispensável ao 

desenrolar saudável e pleno das virtudes psicofísicas que ornamentam a pessoa”109. 

A privacidade, pois, como aspecto fundamental à própria vida e desenvolvimento 

psíquico-social do homem, integra e se constitui em elemento indesjungível da 

personalidade.  

O legislador civil não conceituou o instituto jurídico da privacidade individual, 

no que andou bem. O art. 21 do Código se limita a expressar que: “A vida privada da 

pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 

providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”. 

Na verdade, a privacidade tem vários aspectos em que se incluem diferentes 
                                                 
107 No original, em inglês: “liberty encompasses all of those individual decisions that are ‘self-
regarding’, that is, all of those decisions that ‘directly’ and ‘primarily’ affect only the individual making 
the decision and do not impede important decisions of fellow citizens”. John S. Mill, “On Liberty”, de 
1859. (David I. Spitz ed., 1975).  
108 Segundo Sílvio de Salvo Venosa, “a personalidade não é exatamente um direito; é um conceito 
básico sobre o qual se apóiam os direitos” (em Direito Civil, parte geral, 3a. ed., SP, Ed. Atlas, 2003, 
p. 149)  
109 Gilberto Haddad Jabur, citado por Sílvio de Salvo Venosa, ob. cit., p. 150.  
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espécies de direitos, bastante distintas umas das outras, e, por isso mesmo, 

insuscetíveis de serem englobadas em um único conceito legal. Ora é vista sob o 

aspecto puramente informacional, no sentido de que o indivíduo deve ter o controle 

sobre suas informações pessoais. Ora está ligada a noções de espaço físico, 

quando é retratada sob o prisma da privacidade domiciliar. Outras vezes a noção de 

privacidade confunde-se com o poder de decisão em relação a certos assuntos 

fundamentais à pessoa humana. Em razão desse fenômeno, o mais aconselhado é 

deixar a construção do conceito de privacidade para a doutrina. Mas o legislador civil 

poderia, ao menos, ter indicado as atividades que infligem dano à privacidade ou 

situações em que esse direito se considere sob risco, como fez a lei civil norte-

americana, o Restatement of Torts110, que estruturou os atos de violação à 

privacidade em quatro categorias. Além de trazer a regra geral da previsão de 

responsabilidade pela infração da privacidade111, o código alienígena estatui que ela 

se considera violada quando: a) ocorre uma desarrazoada intrusão do sossego 

alheio; b) ocorre apropriação para uso ou benefício pessoal do nome ou 

características de terceiro; c) é dada desarrazoada publicidade à vida privada de um 

indivíduo, a respeito de assunto altamente ofensivo e não relacionado com o 

interesse público; e d) é dada publicidade de maneira a colocar o indivíduo numa 

falsa impressão diante da opinião pública.   

A privacidade, como os outros direitos da personalidade, não era tratada 

sistematicamente no anterior Código Civil de 1916. Isso se explica pela razão de que 

“somente nas últimas décadas do século XX o direito privado passou a ocupar-se 

dos direitos da personalidade mais detidamente, talvez porque o centro de proteção 

                                                 
110 Restatement (Second) of Torts, de 1976. 
111 A Lei americana estabelece que: “Aquele que invade o direito de privacidade de outro está sujeito 
à reparação do resultado prejudicial ao interesse deste”. No original: “One who invades the right of 
privacy of another is subject to liability for the resulting harm to the interests of the other” (Section 
652A (1)).   
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aos direitos individuais situe-se no Direito Público, no plano constitucional”. Aliás, os 

artigos 11 a 21 do Capítulo II, encimado pela rubrica “Dos Direitos da 

Personalidade”, não encontram correspondentes no Código Civil de 1916. A sua 

presença agora no novo C.C., em capítulo destacado e introdutório, deve-se à nova 

e promissora tendência do Direito Civil de colocar a pessoa como centro das 

relações civis, retirando da propriedade a primazia que sempre desfrutou nas 

grandes codificações. Paulo Luiz Netto Lôbo diagnostica esse fenômeno de realce 

dos direitos da personalidade, em que a valorização da pessoa volta a ser o 

fundamento das relações civis, como um movimento à repersonalização. Diz ele: 

“A repersonalização não se confunde com um vago retorno ao individualismo 

jurídico do século dezenove e de boa parte do século vinte, que tinha, como 

valor necessário da realização da pessoa, a propriedade, em torno da qual 

gravitavam os demais interesses privados, juridicamente tuteláveis. A pessoa 

deve ser encarada em toda sua dimensão ontológica e não como simples e 

abstrato pólo de relação jurídica, ou de apenas sujeito de direito. Nos direitos 

da personalidade a teoria da repersonalização atinge seu ponto máximo, pois 

como afirmou San Tiago Dantas, não interessam como capacidade de 

direitos e obrigações mas como conjunto de atributos inerentes à condição 

humana”112.       

 

Daquilo que ele chama de tendência ou “concepção repersonalizante” do 

Direito, aponta a Constituição de 1988 como um marco importante desse fenômeno, 

“por reconhecer expressamente a tutela jurídica dos direitos da personalidade e dos 

danos morais, pois ambos os institutos voltam-se a tutelar objetos que são 

                                                 
112 “Danos morais e direitos da personalidade”, artigo publicado na Revista Trimestral de Direito 
Civil, Rio de Janeiro, vol. 6, p. 79-97, abr/jun 2001.  
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exclusivamente interiores à personalidade, sem condicioná-los à expressão 

econômica”113.  

 

5.2 A característica da pluridisciplinariedade dos direitos da personalidade e 

suas conseqüências para a interpretação das leis 

 

Os direitos da personalidade recebem tratamento concomitante por normas 

de direito público e de direito privado. A Constituição, antes do Código Civil, já os 

tinha inserido dentre os direitos e garantias individuais encapsulados nos incisos do 

seu art. 5o. No inciso X deste artigo dispõe que: “são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação”.  

 Em razão dessa concomitância de tratamento normativo, Paulo Luiz Netto 

Lôbo afirma que os direitos da personalidade são pluridisciplinares. “Não se pode 

dizer, no estágio atual, que eles situam-se no direito civil ou no direito constitucional, 

ou na filosofia do direito, com exclusividade. Sua inserção na Constituição deu-lhes 

mais visibilidade, mas não os subsumiu inteiramente nos direitos fundamentais. Do 

mesmo modo, a destinação de capítulo próprio do novo Código Civil brasileiro, 

intitulado “Dos Direitos da Personalidade”, não os fazem apenas matéria de direito 

civil”, explica ele114, para defender a existência de um verdadeiro direito civil 

constitucional, único capaz de estudar de forma unitária a matéria em sua 

dimensões constitucionais e civis e de harmonizá-las de modo integrado.  

 A concorrência da proteção constitucional com a previsão, agora, de normas 

de direito privado em torno da proteção da privacidade pode ensejar certas 

                                                 
113 Ob. cit., p. 81.  
114 Ob. cit., p. 83. 
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discussões. A primeira delas será distinguir quando atuam as normas constitucionais 

ou quando a proteção a essa esfera de direitos é oferecida pelas normas do C.C.. 

Agora, com o Novo Código Civil, a regra do art. 21 atua concorrentemente com o art. 

5o. da CF ou eles têm campos de aplicação diferentes? A resposta é que as regras 

constitucionais somente devem ser aplicadas quando a privacidade estiver sendo 

objeto de uma atividade ou ameaça originada do Poder estatal.  

 Melhor explicando: os direitos fundamentais articulados no artigo 5o. da 

Constituição em regra protegem o indivíduo contra atos do Poder Público. Todas 

essas garantias, desde o direito à liberdade de imprensa até os direitos do preso, 

são salvaguardas contra a potestade estatal. Na ausência de um ato ou ameaça 

perpetrado por agente estatal, as garantias constitucionais, portanto, não estão 

implicadas nas questões envolvendo a regulação do direito à privacidade. O 

interesse estatal pode ficar evidenciado, em certas situações, não de forma direta, 

mas somente de forma reflexiva. É o que acontece, por exemplo, quando uma lei ou 

regulamento confere certos direitos a um particular que interferem com a privacidade 

de outro. Também quando um particular empreende uma tarefa ou função pública 

ou, ainda, quando a atividade do Estado se envolve de tal forma com a ação 

particular que se torna impossível diferenciar quando começa uma e quando termina 

a outra. Em todas essas hipóteses, o direito à privacidade recebe proteção 

constitucional, por evidenciado que o ato violador a esse direito tem origem ou está 

relacionado com a atuação estatal, ainda que de forma indireta. Porém, em todas 

aquelas outras onde não ficar evidenciada atuação estatal, a proteção à privacidade 

é conferida pelas normas do direito privado.  
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5.3 A relatividade do direito à privacidade no novo Código Civil  

 

É importante lembrar que o direito à privacidade, como qualquer outro, não é 

absoluto. O exercício do direito à privacidade em regra choca-se com outro direito 

também protegido legalmente ou constitucionalmente, que pode prevalecer diante 

dele. Além disso, o titular pode, por ato voluntário, despir-se, em certas situações, do 

direito ao gozo e manutenção da sua privacidade (nos casos previstos em lei), como 

acontece no caso em que a pessoa permite que informações pessoais e imagens 

íntimas sem reveladas ao público.    

  Reza o art. 11 do C.C: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos 

da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício 

sofrer limitação voluntária”. A última das características desses direitos apontadas na 

lei – a indisponibilidade – não se aplica como característica absoluta do direito à 

privacidade, pela razão de que, como já vimos, o sujeito desse direito pode dele abrir 

mão temporariamente, quando acontece no caso de a pessoa autoriza que 

informações pessoais caiam no domínio público. Poderíamos, então, dizer que o 

direito à privacidade é somente relativamente indisponível, na medida em que o 

titular pode anuir expressamente com a invasão de sua privacidade. Sílvio de Salvo 

Venosa, a respeito das exceções ao princípio da indisponibilidade de certos direitos 

da personalidade, faz a seguinte observação: 

“Os direitos da personalidade são os que resguardam a dignidade humana. 

Desse modo, ninguém pode, por ato voluntário, dispor de sua privacidade, 

...Há, porém, situações na sociedade atual que tangenciam a proibição. Na 

busca de audiência e sensacionalismo, já vimos exemplos de programas 

televisivos nos quais pessoas autorizam que sua vida seja monitorada e 

divulgada permanentemente;... (...). Ora, não resta dúvida de que, nesses 
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casos, os envolvidos renunciam negocialmente a direitos em tese 

irrenunciáveis. (...). Não há notícia de que se tenha discutido eventual 

irregularidade nessas contratações. Desse modo, cumpre ao legislador 

regulamentar as situações semelhantes, no intuito de evitar abusos que 

ordinariamente ocorrem nesse campo, uma vez que ele próprio previu, no art. 

11 do novo Código, a ‘exceção dos casos previstos em lei’. Evidente, porém, 

que nunca haverá de se admitir invasão da privacidade de alguém, utilização 

de sua imagem ou de seu nome sem sua expressa autorização”115.  

 

5.4 Interação entre a privacidade e os demais direitos da personalidade 

 

O Código tratou da proteção do nome e imagem à parte da privacidade. 

Todos seriam emanações da personalidade, mas com autonomia em relação um ao 

outro. Geralmente, a doutrina nacional separa o direito à privacidade da proteção da 

imagem e nome pessoais, como categorias estanques dos direitos da 

personalidade116. Para Maria Helena Diniz, “o direito à imagem é autônomo, não 

precisando estar em conjunto com a intimidade, a identidade, a honra etc. Embora 

possam estar, em certos casos, tais bens a ele conexos”117.  

A verdade é que a privacidade não somente pode se encontrar relacionada ou 

de forma conexa com esses outros direitos integrantes da personalidade. Podemos 

afirmar que eles são emanações ou diferentes prismas da própria privacidade. Com 

efeito, quando a lei dá proteção ao nome contra seu emprego em publicações que 

exponham o retratado ao desprezo publico (art. 17 do Novo C.C.), nada mais está 

fazendo do que garantir a privacidade da pessoa titular do nome. Quando, por outro 

                                                 
115 Ob. cit., p. 152.  
116 É o caso, por exemplo, de Sílvio de Salvo Venosa, para quem “os direitos da personalidade 
decompõem-se em direito à vida, à própria imagem, ao nome e à privacidade”. Ob. cit., p. 151. 
117 Maria Helena Diniz, em Novo Código Civil Comentado, coordenado por Ricardo Fiúza, Editora 
Saraiva, p. 32. 
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lado, protege a imagem da pessoa contra divulgação que possa atingir sua honra 

(art. 20), também não faz outra coisa senão preservar sua privacidade118.  

Mesmo o direito à disposição do próprio corpo (regulado nos arts. 13 a 15) 

pode ser enquadrado dentro da rubrica genérica da privacidade individual, 

considerando que esta também envolve o poder de decisão do indivíduo em relação 

a assuntos fundamentais; tem a ver com sua autonomia de escolha119. Analisando 

um caso em que um juiz decidiu pela coleta forçada de material genético 

indispensável à realização de teste de DNA, determinando que o réu fosse 

conduzido ao laboratório “debaixo de varas”, o STF entendeu que a submissão 

compulsória ao exame viola o direito da personalidade à integridade física e à 

intimidade (HC n. 71.373-RS). Assim, sob o rótulo abrangente da privacidade cabem 

quaisquer direitos da personalidade que resguardam de interferências externas os 

fatos da intimidade da pessoa ou que estejam submetidos à sua esfera de 

autonomia decisional.  

Nesse sentido, considerando a relação umbilical entre esses diversos 

aspectos da personalidade, que poderiam ser incluídos todos sob a rubrica única do 

direito à privacidade, é indispensável algumas considerações a cada um deles.      

 

5.4.1 O direito à imagem 

 

É uma das principais projeções da personalidade. Nesse sentido, será 

considerada abusiva a divulgação da imagem de uma pessoa em sua vida íntima, no 
                                                 
118 Paulo Luiz Netto Lôbo é um dos poucos autores brasileiros que incluem a proteção da imagem 
dentro do direito à privacidade. Diz ele: “Sob esse rótulo abrangente, cabem os direitos da 
personalidade que resguardam de interferências externas os fatos da intimidade e da reserva da 
pessoa, que não devem ser levados ao espaço público. Incluem-se os direitos à intimidade, à vida 
privada, ao sigilo e à imagem”. Ob. cit., p. 89.  
119 Maria Helena Diniz, ao comentar o art. 15, esclarece que essa categoria de direito personalíssimo 
– o direito à disposição do próprio corpo - está relacionada com o princípio da autonomia, no sentido 
de que o médico deve respeitar a decisão do paciente.   
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recôndito de seu lar. Como o direito à privacidade não é absoluto, a divulgação da 

imagem em outras situações, em logradouro público (p. ex.), sem que a cena 

constitua constrangimento ou traga para a pessoa retratada conseqüências 

negativas no meio social em que vive, não é considerada ilícita. Assim, se a pessoa 

é retratada como parte de algum cenário (praia, rua, praça pública) ou evento (show, 

desfile, festa pública), com a intenção de divulgar o próprio local ou acontecimento e 

não a pessoa que integra a cena, não constitui uso indevido da imagem. É a própria 

lei que faz essa ressalva, quando exige para a configuração do ilícito do uso de 

imagem alheia que produza dano à honra, à boa fama ou respeitabilidade dela (da 

pessoa retratada).  

A divulgação da imagem no interesse administração da Justiça e manutenção 

da ordem pública também constitui exceção ao interesse privado em questão, como 

acontece, p. ex., nos casos de divulgação de fotos de pessoas condenadas e 

perseguidas pela Justiça. Não poderia pleitear reparação na forma do art. 12 um 

condenado criminalmente ou com prisão decretada para fins de investigação criminal 

que tivesse seu nome e imagem divulgada em qualquer meio de comunicação. O 

Poder Público, nesse caso, já que o interesse social da segurança pública se 

sobreporia ao direito individual, estaria autorizado a fazer a publicação da imagem 

do réu ou indiciado em cartazes, rádio, televisão e Internet. 

O dispositivo em comento, uma vez ressalvando expressamente a utilização 

da imagem individual para fins de Administração da Justiça e manutenção da ordem 

pública, pode ser utilizado inclusive para publicação de imagem e dados de pessoas 

que, condenadas, já tenham cumprido suas penas. Determinados tipos de 

criminosos carregam uma probabilidade de reincidência bem maior que outros. É o 

caso, por exemplo, dos criminosos sexuais, pois a prática desse tipo de crime 
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geralmente indica um traço da personalidade ou envolve uma predisposição 

comportamental e elemento psicológico120. Diante dessa verdade científica, é 

admissível sujeitá-los ao ônus de ter seus dados processuais divulgados 

publicamente, inclusive na Internet, mesmo depois de já terem cumprido suas penas. 

A iniciativa de proteção do interesse público nesse caso, resguardando a sociedade 

(outros indivíduos) contra eventuais e novos ataques de condenados por abusos 

sexuais, predominaria sobre os direitos individuais deles (mesmo aqueles 

relacionados à privacidade protegidos constitucionalmente)121. 

O direito à imagem é também protegido em conexão com o direito autoral, 

mas, nesse caso, a proteção jurídica deve ser buscada não dentro do Código Civil. A 

proteção da imagem como direito autoral, desde que ligada à criação intelectual de 

obra fotográfica, cinematográfica e publicitária, está agraciada no art. 5o., XXVIII, a, 

da CF e na Lei 9.610/98.     

 

                                                 
120 Segundo artigo publicado no Journal of the American Medical Association, a pedofilia, p. ex., é 
uma desordem psiquiátrica crônica, que se manifesta pela atração sexual exclusiva ou em parte por 
crianças em idade prepubescente. Embora possa a pedofilia ficar limitada a fantasias, na maioria dos 
casos o pedófilo assume comportamento ativo, o que justifica a preocupação do sistema criminal. 
Existe tratamento voltado a prevenir os impulsos comportamentais de um pedófilo na sociedade. Os 
métodos geralmente são terapia de grupo ou, quando indicado, o uso de medicação redutora dos 
níveis do hormônio andrógeno, que pode agir suprimindo o apetite sexual. Os tratamentos aqui 
mencionados são a melhor solução para prevenir o comportamento dos pedófilos, que apresentam 
uma alta taxa de reincidência na prática de crimes sexuais.    
121 No meio desse embate de interesses, esteve recentemente a Suprema Corte dos EUA, quando 
decidiu pela constitucionalidade de duas leis que permitem ao Governo colocar fotografias e nomes 
de condenados sexuais na Internet, como forma de ajudar os cidadãos a rastreá-los na vizinhança. 
Ambos os casos (Connecticut Department of Public Safety v. Doe e Smith et al. v. Doe et. Al), 
decididos em 05 de março deste ano, adquiriram muita repercussão por colocar em destaque a 
utilização da Internet como meio de divulgação de informações do sistema judiciário, bem como o 
velho conflito dos tradicionais princípios da privacidade e liberdade de informação. As decisões da 
Suprema Corte, no entanto, não foram tomadas sob o enfoque da da cláusula protetora da 
privacidade, mas de outros princípios constitucionais que preservam a liberdade individual. 
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5.4.1.1 A imagem de um indivíduo como dado pessoal  

 

 Em sessão realizada no dia 30 de março de 2005, a autoridade nacional de 

proteção de dados da França (a Comission Nationale de L’Informatique et des 

Libertés – CNIL)122 decidiu que a imagem de um indivíduo deve ser considerada 

como dado pessoal.  

 O resultado direto dessa decisão é que os controladores de sistemas 

informáticos (a exemplo de um operador de website) terão que respeitar, quando 

publicarem ou divulgarem imagens individuais, as regras e princípios da lei francesa 

sobre tratamento de dados pessoais. A lei geral francesa de proteção das liberdades 

e processamento automatizado de dados (conhecida como la loi "informatique et 

libertés"), existe desde janeiro de 1978 e garante os direitos fundamentais das 

pessoas físicas no que tange ao tratamento de seus dados pessoais123. 

 Nos termos da lei francesa, somente se considera dado pessoal aquele que 

se refere a uma pessoa identificada ou “identificável”. Como a imagem é um dado 

capaz de identificar uma pessoa, o seu processamento (coleta, digitalização, 

distribuição) somente pode ser feito observando-se os princípios e regras da lei geral 

de proteção de dados. A difusão ou publicação de uma imagem individual, por 

constituir processamento automatizado de dado pessoal, fica sujeita à observância 

da lei de proteção de dados pessoais. Foi assim que raciocinaram os representantes 

do CNIL, ao tomar a decisão referida, que torna (pelo menos na França) ainda mais 

restritas as atividades que envolvam utilização de imagens individuais.     
                                                 
122 O site do CNIL na web é: http://www.cnil.fr/  
123 A Lei n. 78-17 de 6 de janeiro de 1978 sobre informática e liberdades individuais (la loi 
"informatique et libertés") foi modificada pela Lei n. 2004-801, de 6 de agosto de 2004, relativa à 
proteção das pessoas físicas quanto ao processamento de dados pessoais. A nova lei foi editada em 
razão da necessidade de transposição, para o direito interno francês, de disposições da diretiva 
européia (Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995) 
relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. 
 

http://www.cnil.fr/
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 A lei de processamento de dados suplementa as garantias trazidas pelo 

direito à imagem e pelo direito à vida privada, já assegurados em outros diplomas, 

inclusive de base constitucional. Assim como no Brasil, na França outros textos já 

contêm previsão de resguardo ao “direito à imagem” (droit à l’image) e ao “direito à 

vida privada” (droit à la vie privée).  

A nossa Constituição prevê indenização por dano à imagem (no inc. V do seu 

art. 5o.) e limita a reprodução da imagem humana (inc. XXVIII, a, do art. 5o.). No 

nível da legislação infraconstitucional, o novo Código Civil (Lei 10.406/02) proíbe a 

exposição ou utilização da imagem de uma pessoa, prevendo indenização quando a 

publicação lhe atingir a honra ou se destinar a fins comerciais (art. 20). O direito à 

imagem, consagrado por meio de tais dispositivos, permite a qualquer pessoa se 

opor – qualquer que seja a natureza do suporte utilizado – à reprodução e difusão 

não autorizada de sua própria imagem. Definindo o alcance e extensão desse 

direito, a jurisprudência e a doutrina já assentaram que a autorização para a coleta 

ou difusão de uma imagem de uma pessoa necessita ser expressa e suficientemente 

precisa (indicando, quando for o caso, a finalidade da utilização da imagem). No 

caso de imagens coletadas em espaços públicos, somente a autorização da pessoa 

que está isolada e reconhecível é necessária. Quando a captura de uma imagem é 

realizada com o conhecimento da pessoa interessada e sem sua oposição (embora 

tivesse meios de se opor), o consentimento é presumido.  

 O direito à vida privada também tem proteção constitucional no Brasil. Em 

mais de um dispositivo a Constituição brasileira confere proteção à vida privada dos 

cidadãos. No inc. X do seu art. 5o., o texto constitucional é expresso ao assegurar a 

inviolabilidade da intimidade e vida privada, garantindo indenização pelo dano 

material ou moral decorrente da violação desse direito. Logo nos incisos seguintes 
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(inc. XI e XII), a Constituição alarga o âmbito de proteção da privacidade individual, 

ao garantir a inviolabilidade da casa do indivíduo e a inviolabilidade do sigilo das 

comunicações (das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e 

telefônicas). O novo Código Civil trouxe regra expressa prevendo que a vida privada 

da pessoa natural é inviolável (art. 21). Por força desses dispositivos que guarnecem 

o direito à vida privada, considera-se ataque à intimidade de uma pessoa a 

publicação, gravação ou transmissão de sua imagem feita em ambiente privado. 

Quando a captura da imagem é realizada com o conhecimento da pessoa 

interessada e sem sua oposição (embora tivesse meios de se opor), o 

consentimento é presumido. 

 Mas a nossa proteção jurídica só vai até aí, não descendo a outros 

prolongamentos decorrentes desses direitos, por falta de previsão legal. Nós não 

temos, tal qual a França, uma lei geral de proteção de dados pessoais e regulação 

de atividades (automatizadas ou não) de processamento de dados.  

  A lei francesa - e a de praticamente todos os outros países membros da UE 

que incorporaram ao direito interno as regras da Diretiva 95/46/CE, relativa à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais - estabelece certas condições de licitude de tratamento de dados pessoais, 

como, por exemplo, a obediência ao princípio da finalidade. Por esse princípio, os 

dados de uma pessoa somente podem ser recolhidos para finalidades determinadas 

e explícitas, não podendo ser posteriormente tratados de forma incompatível com 

essas anunciadas finalidades. Existe ainda a regra que limita no tempo a 

conservação dos dados pessoais recolhidos, indicando que esses devem ser 

conservados apenas pelo tempo necessário para a consecução das finalidades para 

os quais foram recolhidos. Também está presente regra que exige o consentimento 
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prévio da pessoa interessada e o direito que tem de ser informada se algum 

processamento de seus dados pessoais foi realizado, assegurando-se a ela o direito 

de conhecer a identidade do responsável pelo tratamento, os destinatários dos 

dados e o seu direito de acesso e de retificação124. A lei francesa exige também que 

uma empresa ou quem quer que desenvolva processamento de informações 

pessoais como resultado de uma atividade profissional se registre perante a 

autoridade supervisora de proteção de dados (o CNIL).  

 Observa-se, portanto, haver uma diferença sensível entre a França e o Brasil, 

no que tange à proteção de dados pessoais. Lá, o editor de um website aberto ao 

público terá que informar o indivíduo cuja imagem está sendo publicada, a respeito 

da finalidade da publicação, dos destinatários dela e do seu direito de acesso e 

correção. A pessoa que quiser se opor à publicação e divulgação de sua imagem 

poderá invocar a regras da lei de proteção de dados pessoais, pedindo que um Juiz 

determine ao operador do website que cesse a difusão. O controlador do website 

também terá que obrigatoriamente registrá-lo perante o CNIL e sofrer a supervisão 

constante dessa autoridade. Aqui, a inexistência de uma lei específica de 

processamento de dados pessoais dificulta a proteção individual do direito à imagem 

e da vida privada. A proteção restrita a princípios constitucionais e regras legais 

enunciativas de princípios reclamará elaboração teórica e necessitará de um 

tremendo esforço dos aplicadores da lei para formar uma jurisprudência definindo os 

contornos desses princípios. A Constituição brasileira e os dispositivos esparsos do 

Código Civil disciplinam alguns aspectos do direito à privacidade, de forma 

principiológica, faltando-nos um arcabouço legal sistematizado e concatenado de 

proteção de dados pessoais. 
                                                 
124 Ressalve-se que no Brasil o direito de acesso e de retificação de informações pessoais contidos 
em cadastros ou bancos de dados de caráter público tem proteção constitucional, na medida em que 
a Constituição criou o remédio do habeas data com essa finalidade (art. 5o., LXXII, alíneas a e b).  
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   Desde meados dos anos 70, os países da Europa ocidental começaram 

editando leis de proteção a dados pessoais, criando em seguida comissões e 

autoridades supervisoras para garantir efetividade a essas leis. Já existem no 

Congresso alguns projetos de lei geral de proteção de dados processuais, dentre os 

quais é de se destacar o do Dep. Orlando Fantazzini (PL 6891/2002). É preciso 

discuti-los e votá-los. A nossa lei de proteção de dados, se seguir os padrões 

europeus, servirá não somente para regulamentar dispostivios constitucionais de 

proteção à privacidade individual, mas pode conter normas programáticas dirigidas 

ao governo em suas diferentes esferas, inclusive prevendo a criação de cargos para 

agentes governamentais encarregados dessa matéria. 

   

5.4.2 Da proteção ao nome 

 

Já que o nome é essencial para o bom ou mau conceito da pessoa, o Código 

se preocupou com a sua proteção, estatuindo que: “o nome da pessoa não pode ser 

empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao 

desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória” (art. 17). Por esse 

dispositivo, quer a utilização indevida do nome de alguém produza prejuízo 

econômico ou tão-somente moral, o ofensor está obrigado a reparar o dano.  

Lembra Sílvio de Salvo Venosa que a relação do nome com a pessoa que o 

porta é tão íntima que, em regra, a ofensa ao nome reflete como difamação à honra 

do indivíduo e não um ataque propriamente àquele atributo da personalidade (o 

nome). Com efeito, o direito à honra objetiva é um direito conexo ao nome. 
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5.4.3   Do direito à disposição sobre o próprio corpo 

    

O Código, no tocante aos direitos da personalidade, salvo as regras 

genéricas, refere-se especificamente à proteção do direito ao corpo, ao nome, à 

imagem e à privacidade. Alguns autores referenciam o direito ao próprio corpo, à 

doação e transplante de tecidos, como integrantes da classe dos direitos 

personalíssimos125. Mas o direito à disposição do corpo poderia ser enquadrado 

dentro da rubrica genérica da privacidade individual.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Ver Sílvio de Salvo Venosa, ob. cit., p. 150.  
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CAPÍTULO III 

 

1. Bancos de dados ou arquivos pessoais 

 

 

 Durante o transcurso de nossas vidas, todos nós, seres humanos, somos 

obrigados a deixar registros de nossas atividades. Os fatos sociais dos quais 

participamos, muitas vezes só indiretamente, vão ficando registrados e as 

informações sendo armazenadas de diversas formas. Com o nascimento, o indivíduo 

fornece o primeiro registro de sua passagem pela terra, mas outros vão se 

sucedendo até a sua morte e, mesmo, até depois dela. Ao nascer, a pessoa é 

identificada por um nome, seu primeiro atributo informacional (digamos assim)126, 

que logo vai se somando a outros, como idade, estado civil, profissão, ocupação, 

rendimentos, propriedades, entre tantos outros. Se o fato do nascimento é registrado 

em cartório, inúmeros outros dados que guardam relação ou atestam algum aspecto 

da vida da pessoa vão sendo colecionados e armazenados enquanto ela vive. Se é 

para entrar em um colégio, seus dados pessoais precisam ser fornecidos e ficam 

armazenados nos registros da entidade educacional; se pretende obter um emprego, 

também tem que fornecer seus dados pessoais ao empregador; o mesmo acontece 

quando intenta filiar-se a uma associação recreativa, a um sindicato, partido político, 

seita religiosa ou qualquer outra agremiação. Os seus dados pessoais vão sendo 

                                                 
126 Na verdade, desde a concepção e durante toda a fase uterina a tecnologia hoje já permite a coleta 
de dados médicos da pessoa que está por nascer. Através de processos como ultrasonografia e 
exames similares, vários dados são coletados sobre feto. Antes mesmo da concepção, o exame da 
carga genética dos pais (DNA) pode fornecer informações (estatísticas) que, ao depois, venham ser 
relacionadas com o nascituro ou a pessoa já nascida.  
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paulatinamente coletados e arquivados em bancos de dados que são utilizados e 

manipulados por outros indivíduos127.  

 A compilação e o processamento de dados sempre despertou certa 

preocupação pela razão de que podem afetar o direito à intimidade das pessoas. Por 

essa razão, o controle dos bancos e sistemas de arquivo de dados pessoais desde 

cedo constituiu objeto do Direito, no sentido de definir a responsabilidade dos 

controladores desses sistemas quanto ao uso da informação coletada. Mas é a partir 

do momento da revolução informática que essa matéria passa verdadeiramente a 

representar tema de proa para o mundo jurídico. Os antigos fichários manuais são 

substituídos por bases e arquivos de dados computadorizados, com vantagens 

imensas no que tange ao acesso e à possibilidade de cruzamento dos dados. Um 

dado isolado, sem relação com qualquer outro que permita a construção de ilações, 

não tem o mesmo valor da informação trabalhada e que seja resultado da 

combinação de variados informes. Os bancos de dados informatizados permitem 

que os registros neles contidos possam ser classificados segundo diferentes critérios 

e, desse modo, combinados entre si, num cruzamento que resulta na multiplicação e 

depuração da informação. Nisso se baseia o conceito de inferential relational 

retrieval, técnica que permite o recolhimento de dados dispersos e desconexos, 

sistematizando-os de forma a criar um perfil de comportamento de indivíduo 

                                                 
127 Essa atividade de coleta e processamento de dados, na verdade, está ligada ao próprio 
aparecimento do homem na terra. O ser humano sempre compilou dados. A capacidade de coletar e 
processar informações (de raciocinar, portanto) foi o que o distinguiu das outras espécies. A princípio, 
todo o processo de compilação e processamento de dados era feito em sua mente. Depois, com o 
aumento do volume de informações que precisava para tomar decisões, o homem necessitou da 
ajuda de outros recursos e passou a utilizar-se de inscrições em pedras, pinturas e depois no papiro. 
Mais tarde, descobriu outros artifícios e meios mecânicos que poderiam facilitar essa tarefa, a 
exemplo do ábaco e de outros instrumentos de cálculo. Até aqui todo o processamento e 
armazenamento da informação era feito de forma manual. Com a invenção do computador, 
aconteceu uma verdadeira revolução (da informação), pois permitiu a coleta e o processamento da 
informação em velocidades inimagináveis e em volumes infinitamente superior à capacidade da 
mente humana. A ciência da informática também tem nesse momento o seu marco inicial, pois é a 
disciplina que versa sobre o tratamento automatizado dos dados. Sua denominação é uma contração 
das palavras “informação” e “automática”.   



 94

qualquer. O cruzamento dos registros torna possível que os bancos de dados - 

formados geralmente por muitas bases128 e por inúmeros dados - multipliquem-se, o 

mesmo acontecendo em relação aos critérios de classificação da informação. Essa 

facilitação das técnicas de captura, armazenamento e processamento da informação 

sofre um impulso ainda mais vertiginoso com a telemática, que vem adicionar um 

elemento novo a esse cenário, ao permitir o acesso à informação (arquivada em 

banco de dados) à distância. Os bancos de dados informatizados começam a se 

interligar; redes de computadores passam a fazer o trabalho que máquinas isoladas 

não conseguiam realizar. Mas as facilidades que a telemática oferece na 

transmissão de dados à distância traz consigo o outro lado de moeda: o risco da 

informação difundir-se de forma aleatória e incontrolada, atentando contra a 

privacidade das pessoas.      

 Essa nova realidade, como se disse, realça ainda mais a necessidade de se 

definir uma teoria da responsabilidade para os controladores e administradores de 

bancos de dados. A construção doutrinária de tal teoria não pode, é certo, ser de tal 

forma a impedir o desenvolvimento dos sistemas informáticos de coleta e 

armazenamento de dados. Os enormes benefícios que proporcionam não podem ser 

obscurecidos pela necessidade de regulamentação do uso de dados pessoais. 

Informação é um bem indispensável para a tomada de decisões. Além disso, 

exceções ao direito à privacidade podem ser ditadas por interesses outros, de 

caráter coletivo, como a liberdade de informação e de imprensa e a livre circulação 

de idéias129. O que se deve buscar é um justo balanceamento entre o tratamento da 

                                                 
128 As bases de dados são definidas comumente como um conjunto de dados organizados de acordo 
com critérios preestabelecidos. Já os bancos de dados resultam da formação de um conjunto de 
bases de dados. A diferença entre uns e outros, como se vê, decorre apenas dos critérios de 
organização interna dos dados, o que, para efeitos jurídicos, não tem relevante valor, podendo ser 
utilizadas como expressões sinônimas.  
129 Ver, a esse respeito, o item em que discorremos a respeito do “Valor da Privacidade”.  
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informação e a preservação da privacidade individual. Por isso, a responsabilidade 

pela utilização de dados pessoais armazenados em bancos de dados deve atender 

a uma espécie de graduação, que irá variar dependendo da classe dos dados 

armazenados e da natureza da entidade que mantém o controle sobre eles. A 

manutenção de um determinado banco de dados pelo Poder Público, em atenção a 

finalidades de interesse público, pode presumir a legitimidade da coleta e utilização 

de dados pessoais, mesmo sem autorização da pessoa a quem eles se referem. Por 

outro lado, o recolhimento de dados que não estejam relacionados com aspectos 

particulares da vida de uma pessoa, naquilo que ela tem de mais íntimo, pode ser 

considerado como uma atividade livre ou sujeita a regras menos rígidas (em relação 

à outra categoria de dados – os dados sensíveis). Portanto, antes de tecermos 

algumas considerações sobre a responsabilidade do controlador de um banco de 

dados, é indispensável fazer uma distinção entre os tipos de dados que podem ser 

armazenados. 

   

 1.1 Classes de dados 

 

 Os dados passíveis de coleta e armazenamento em um banco de dados 

podem ser distinguidos em: 

  

1.1.1. Nominativos – referem-se a alguma pessoa, quer seja física ou jurídica, e, 

por isso mesmo, em princípio pertencem à própria pessoa a que se referem. Os 

dados nominativos subdividem-se em: 
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a) dados não sensíveis – trata-se de categoria de dados nominativos que podem 

ser considerados como pertencentes ao domínio público e suscetíveis de 

apropriação por qualquer pessoa. Alguns dados que se referem a atributos da 

pessoa (como nome, estado civil e domicílio) ou a qualquer outra circunstância de 

sua vida civil e profissional (como profissão, ocupação, educação, filiação a grupos 

associativos etc.) em princípio podem ser armazenados e utilizados sem gerar danos 

ou riscos de danos às pessoas a quem se referem. Essa é uma característica 

definidora dos dados não sensíveis: são suscetíveis de apropriação por qualquer 

um, sem gerar danos ou riscos de danos. 

 Os direitos que se devem reconhecer à pessoa a quem se referem os dados 

não sensíveis se limitam ao controle de sua existência, sua veracidade e retificação, 

em caso de erronia. Os dados nominativos representam circunstâncias da vida das 

pessoas em momentos determinados. O transcurso de tempo pode afetar a 

correlação entre a circunstância da vida de uma pessoa e o seu respectivo registro 

existente em um determinado banco de dados, tornando-o irreal e desconexo. 

Dessa forma, dados nominativos (não sensíveis) assumem a potencialidade de 

causar danos ou riscos de danos às pessoas. Se em forma isolada não são 

suscetíveis de gerar danos ou riscos de danos, a sua justaposição ou desconexão 

com um correlato temporal ou fáctico faz com que assumam essa potencialidade. 

Como conseqüência, deve-se garantir à pessoa a quem os dados estão 

relacionados a faculdade de retificá-los, atualizá-los e aclará-los.                 

Como diz Salvador Bergel, deve reconhecer-se ao indivíduo, em relação a 

bancos de dados, determinados direitos que poderiam resumir-se a: um direito de 

acesso ao banco de dados, um direito de cancelamento da informação nele contida, 

um direito de conhecer se foi transmitida a terceiros, um direito de retificação, um 
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direito de inserção e um direito de que a informação recolhida não seja mantida por 

tempo superior ao fim proposto130. 

Quando errôneas, a divulgação de informações contidas em uma base de 

dados nominativos (não sensíveis) pode gerar danos tanto às pessoas físicas às 

quais se referem como às pessoas jurídicas que eventualmente integrem. Por 

exemplo, a difusão de um dado desatualizado referente à uma anotação do cartório 

de imóveis pode impedir a outorga de um crédito, frustrando uma operação 

comercial e produzindo, conseqüentemente, dano à pessoa jurídica interessada no 

negócio e seus sócios. 

 

b) dados sensíveis – outra categoria de dados nominativos estreitamente ligados à 

esfera de privacidade das pessoas. São dados que explicitam, por exemplo, as 

preferências sexuais da pessoa, as condições de sua saúde e características 

genéticas, sua adesão a idéias políticas, ideologias, crenças religiosas, bem como 

suas manias, traços do seu caráter e personalidade. Como seu armazenamento e 

uso não autorizados invadem a esfera íntima da pessoa, devem gozar de maior 

proteção jurídica do que outros dados nominativos (não sensíveis). Podem ser 

considerados bens privados, não suscetíveis de apropriação por qualquer outra 

pessoa que não aquela a que se referem.   

  Os direitos que se devem reconhecer à pessoa a quem se referem os dados 

sensíveis são mais amplos. Aos “proprietários” dos dados deve ser garantido não 

somente o direito de completá-los, aclará-los e retificá-los, mas mesmo o de proibir o 

seu uso. 

                                                 
130 Informática y responsabilidad civil,  em Informática y Derecho, Almark – Bielsa, vol. 2, p. 208. 
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 Esse direito de exclusividade ou de limitação do uso dos dados, que deve ser 

conferido ao “titular” (a pessoa a qual se relacionam), surge em razão de que a 

divulgação de dados sensíveis sem seu consentimento pode afetar sua intimidade - 

direito que é protegido constitucionalmente, diga-se (art. 5o., inc. , da CF).  

 

1.1.2. Não nominativos – são aqueles não relacionados a pessoas e que podem 

ser objeto de apropriação sem qualquer tipo de restrição, salvo algumas limitações 

decorrentes de regimes legais específicos – como as normas protetivas da 

propriedade intelectual, que impedem, p. ex., que sem autorização do autor alguém 

tenha acesso a um software e os dados nele contidos. São dados estatísticos, 

bibliográficos, econômicos, sociais, políticos e eleitorais não relacionados ou 

identificados – pelo menos diretamente – com alguma pessoa.  

 A apropriação, difusão ou utilização indevida de dados não nominativos em 

geral não atinge a órbita dos direitos da personalidade; como não se referem a 

dados pessoais, em regra sua manipulação não invade a intimidade ou privacidade 

dos indivíduos. As apropriações ilegítimas dessa categoria de dados costumam 

acarretar danos patrimoniais ao titular do direito, como acontece em relação a 

segredos industriais, militares e políticos. Como esses dados são suscetíveis de 

valor econômico, a simples utilização sem autorização daquele que tem o direito de 

uso e acesso exclusivo sobre eles pode configurar o cometimento de um delito. 

 A difusão errônea de dados registrados em bancos de dados não nominativos 

pode gerar danos de distinta índole. Por exemplo, a divulgação de dados estatísticos 

incorretos, levando a projeções econômicas e sociais equivocadas e tomados como 

base para uma decisão política e de governo, pode repercutir sobre as pessoas 

objeto da decisão e, assim, gerar responsabilidade do controlador.      
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2. Classificação dos bancos de dados  

 

 De acordo com o tipo de dados armazenados, os bancos de dados podem se 

classificar em: 

a) bancos de dados nominativos (sensíveis e não sensíveis) de pessoas físicas; 

b) bancos de dados nominativos de pessoas jurídicas; e 

c) bancos de dados não nominativos. 

 Em relação à titularidade, os bancos de dados dividem-se em: 

a) bancos de dados administrados por pessoas físicas ou entidades privadas; e 

b) bancos de dados administrados por entidades públicas em geral, no qual se 

incluem os bancos de dados públicos em sentido amplo, a exemplo daqueles sob a 

administração de empresas privadas a serviço de um fim público e que, portanto, 

adquirem um caráter público. 

 

 

3. Responsabilidade dos controladores de bancos e bases de dados 

 

 A análise da responsabilidade do controlador de um banco de dados deve 

levar em consideração o que acima foi investigado, quanto à classificação dos dados 

e finalidades das bases de dados organizadas. Se a base de dados, por exemplo, 

está integrada somente por dados não sensíveis, os quais, como se disse, são do 

domínio público e suscetíveis de apropriação indiscriminada, a responsabilidade do 

operador - no caso de erro decorrente da justaposição ou desconexão temporal dos 



 100

dados - deverá ser analisada em cada caso, segundo um padrão de subjetividade, 

isto é, de acordo com seu grau de culpa no episódio danoso. Se, por outro lado, a 

base de dados comporta dados sensíveis, pertencentes unicamente à esfera privada 

do indivíduo (a quem eles se referem) e conseqüentemente não suscetíveis de 

apropriação indistinta, a responsabilidade do operador, em princípio, enquadra-se 

dentro do âmbito da responsabilidade objetiva. Da mesma forma, a investigação da 

responsabilidade do operador deve ter em conta as finalidades para as quais uma 

base ou banco de dados é construída. Dependendo de seus fins, os dados 

coletados podem ser considerados como obtidos com ou sem conhecimento do 

titular (a pessoa a que se referem). Uma base de dados erigida em atenção a um fim 

público qualquer e mantida por uma entidade pública goza da presunção de 

legitimidade no recolhimento dos informes, isto é, estes podem ser considerados 

como se tivessem sido recolhidos com o consentimento do titular. Essa presunção 

decorre da constatação de que o direito à privacidade, de fundamento constitucional, 

pode ceder ante outros interesses também protegidos constitucionalmente, como o 

direito à saúde e segurança públicas. A criação e manutenção de certas bases de 

dados sensíveis podem resultar de vital importância para o interesse geral da 

coletividade.  

 A existência (ou não) de consentimento prévio ao recolhimento de dados 

pessoais é realmente determinante para a responsabilização do controlador. 

Partindo dessa circunstância, pode-se apontar as seguintes premissas para a 

construção de uma teoria da responsabilidade131: 

 

                                                 
131 Essas conclusões, na verdade, são de Elias P. Guastavino, colhidas em seu trabalho 
Responsabilidad Emergente del uso de la Informática, p. 183/184.  
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a) no uso de dados nominativos sensíveis, obtidos com o consentimento da pessoa 

a quem se referem, o controlador da base de dados responde pelos danos que sua 

atividade possa acarretar de forma objetiva. Para eximir-se da responsabilidade 

pelos danos, deverá demonstrar que de sua parte não houve culpa. Por exemplo, 

para o caso de invasão da base de dados por terceiros, deverá demonstrar que as 

medidas de segurança e os cuidados técnicos que normalmente seriam suficientes 

para garantir a intangibilidade dos dados foram previamente adotados. 

 

b) no uso de dados nominativos sensíveis, obtidos sem o consentimento  (ou obtidos 

com o consentimento mas mantidos em desatenção aos fins para os quais foi criada 

a base de dados) da pessoa, o controlador responde pelos danos objetivamente. 

Para eximir-se da responsabilidade pelos danos, é obrigado a demonstrar a culpa 

exclusiva da vítima ou de um terceiro que violou padrões de segurança e cuidados 

técnicos considerados suficientes para a garantia da intangibilidade dos dados. 

 

c) no uso de dados nominativos não sensíveis, obtidos com o consentimento da 

pessoa, o controlador responde pelos danos com fundamento na culpa. 

 

d) pelo uso errôneo de dados (desatualizados ou falsos) nominativos não sensíveis, 

obtidos com ou sem o consentimento da pessoa, o controlador da base responde 

objetivamente pelo risco da coisa. 

 

 Algumas dessas premissas, conforme expõe, podem sofrer alterações ou 

perder o valor segundo a relação de titularidade das bases, ou seja, conforme a 

entidade que coleta e armazena os dados, exercendo o controle sobre eles. De 
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qualquer forma, fica observado que a responsabilidade pelo uso de dados 

nominativos varia segundo possam classificar-se em sensíveis ou não sensíveis e, 

ainda, tendo em vista a circunstância de a base de dados ser controlada por uma 

entidade pública ou privada, em atendimento a um fim público ou não. 

 No nosso país ainda não temos uma disciplina legal apropriada para a criação 

e manutenção de bases de dados sensíveis. É indispensável um maior rigor legal de 

modo a exercer um controle sobre empreendimentos informáticos que importem 

compilação e processamento de dados nominativos, que podem afetar direta ou 

indiretamente a privacidade das pessoas. O controle dessas atividades não pode 

impedir, é claro, o seu desenvolvimento, mas algumas exigências necessitam ser 

estabelecidas, no que tange a formalidades e requisitos técnicos para o 

funcionamento de bancos de dados públicos e privados. Além disso, as bases de 

dados sensíveis devem sofrer por parte da lei um maior resguardo, com a previsão 

de limitações temporais para sua conservação, objeções para transferência a 

terceiros, entre outras.  

 

 

4. Necessidade de atualização da regulamentação dos bancos de dados de 

consumo 

 

 Os prestadores de serviços de proteção ao crédito, com seus bancos de 

dados e cadastros relativos a consumidores, realizam um serviço relevante. Seria 

impensável se conceber a atual sociedade sem a participação desses agentes, pois 

se constituem em instrumentos de segurança da atividade creditícia, imprescindível 

à circulação de bens e serviços, figurando como um dos vértices da relação 
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triangular de consumo. A existência deles (dos bancos de dados), portanto, 

preenche uma necessidade da atual sociedade de consumo e servem à finalidade 

precípua de se conhecer o perfil financeiro de uma pessoa interessada em celebrar 

negócios.  

 Mas essa atividade, pela sua importância e dimensão, deveria receber uma 

melhor e mais extensa regulamentação. As disposições contidas no art. 43 e seus 

parágrafos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) não mais se mostram 

suficientes à nova realidade do processamento automatizado das informações. Na 

época em que foi editado o Código (em 1990), a realidade do desenvolvimento da 

informática era outra totalmente diferente. A tecnologia da informática, no decorrer 

da década, mudou completamente a trajetória do controle das informações, em 

razão da multiplicação dos centros de processamento, fomentada pela grande 

difusão dos computadores pessoais (personal computers) e, posteriormente, pelo 

surgimento da tecnologia das redes abertas, o que também contribuiu para um 

aumento exponencial e fragmentação dos centros informacionais. Na verdade, 

embora editado em 1990, o Código foi elaborado com inspiração em legislações 

alienígenas das décadas de 70 e 80, quando ainda era menor o desenvolvimento 

tecnológico e menor também a possibilidade de divisar a realidade da difusão da 

informação na dimensão proporcionada pela informática dos dias atuais. Além disso, 

as regras do código somente regulam os bancos de dados de consumo, deixando de 

fora todas as outras bases e bancos de dados eletrônicos, que remanescem 

necessitando de regulamentação.  

  

 

4.1 A Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil  
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As instituições financeiras utilizam-se de bancos de dados, públicos e 

privados, para a avaliação do risco de crédito, ou seja, da probabilidade de 

recebimento do montante emprestado ao cliente (consumidor de serviços bancários). 

De acordo com a avaliação que é feita pelo banco, acessando esses cadastros, 

estabelece-se a taxa de juros a ser cobrada em um negócio bancário específico ou 

mesmo o banco pode deixar de conceder o empréstimo. As informações são obtidas 

junto a empresas e organizações que mantêm esses bancos de dados 

informacionais. Em sua maioria, esses bancos de dados possuem apenas 

informações negativas, relativas à inadimplência de dívidas, a exemplo do SERASA 

e do SPC. Mas outros existem que, ao invés de somente compilar informação 

negativa, também armazenam dados positivos, relativos ao histórico de adimplência 

dos clientes e tomadores de empréstimos bancários, disponibilizando as operações 

por ele contratadas (incluindo prazo e forma de pagamento das prestações). A 

experiência demonstra que os bancos de dados múltiplos, capazes de armazenar os 

dois tipos de informações, são os mais eficientes. 

A Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil pode ser 

enquadrada nessa segunda categoria, pois é alimentada por informações múltiplas 

(positivas e negativas). Ela engloba não somente dados referentes a financiamentos 

e operações de crédito (em dia ou atrasadas), mas também a arrendamento 

mercantil e outras operações com características de concessão de crédito, bem 

assim garantias como avais, fianças e coobrigações prestadas pelas instituições 

financeiras a seus clientes. Embora tenha esse espectro bem mais amplo, não 

surgiu com a finalidade primordial de servir às instituições bancárias, integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, por meio da disponibilização de informações para uso 
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no processo de tomada de decisões para a concessão de crédito (ao cliente). Sua 

inspiração inicial foi de servir na tarefa do Banco Central de supervisão da atividade 

bancária no país, visando ao aumento da capacidade de monitoramento e 

prevenção de crises. O sistema foi criado tendo como principal objetivo fornecer 

informações consolidadas dos passivos bancários, de forma a auxiliar na 

fiscalização e supervisão do mercado, reduzindo os riscos de insolvência do Sistema 

Financeiro e, ainda, o de formar uma base de dados disponível para formulação de 

políticas e diretrizes para o mercado de crédito. Com apoio nas informações 

constantes da base de dados, a supervisão bancária pode identificar com maior 

precisão as instituições com problemas de crédito. A par de realizar esse objetivo 

prioritário, permitindo o desenvolvimento de ferramentas que ajudem a supervisão 

bancária a identificar instituições com potenciais problemas, o sistema da Central de 

Risco de Crédito do Bacen também cumpre outra finalidade, que é a de auxiliar as 

instituições bancárias na gestão de suas carteiras de crédito. Como já anotamos 

acima, a inadimplência é um custo implícito no preço do crédito e, quanto menor a 

certeza do pagamento, maior a taxa cobrada do tomador final. Ao conhecer melhor o 

potencial do tomador do crédito, mediante o recurso aos registros de suas atividades 

bancárias prévias que integram a base de dados, os bancos podem oferecer taxas 

menores àqueles com bom histórico de pagamento. A partir de 17 de agosto de 

1998, os dados e informações constantes da CRC tornaram-se acessíveis às 

instituições financeiras132, fazendo com que a base de dados fosse utilizada para 

mais um tipo de finalidade. A Central de Risco de Crédito tem, pois, dupla finalidade: 

a) uma primeira e originariamente prioritária, de facilitar a supervisão bancária pelo 

Banco Central, ao identificar com precisão as instituições financeiras com problemas 
                                                 
132 Para realizar consultas sobre o montante das operações de crédito existentes a partir de janeiro de 
1998. Atualmente, só é possível às instituições financeiras consultarem dados relativos aos últimos 12 
meses. 
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em suas carteiras de crédito; b) uma segunda e não menos importante, que é a de 

registrar informações para auxiliar as instituições bancárias no processo de 

avaliação da concessão de crédito a seus clientes.  

O banco de dados que compõe a Central de Risco de Crédito é alimentado 

por arquivos enviados mensalmente pelas instituições financeiras133, retratando suas 

carteiras de crédito. O Banco Central é o gestor do sistema, sendo responsável por 

armazenar as informações, mas somente as instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional134 podem incluí-las na CRC135. Elas devem informar todas as 

operações de crédito acima de R$ 5mil136. Para viabilizar um sistema mais moderno 

e mais amplo, desde 1999 equipes do Banco Central trabalham no aperfeiçoamento 

da Central de Risco de Crédito, através da implantação de um novo software137 que 

permite ferramentas mais abrangentes de análise e consulta138.  

                                                 
133 A Carta-Circular n. 002909, de 26 de abril de 2000 esclareceu procedimentos a serem observados 
para a remessa mensal de informações relativas a clientes, no âmbito do sistema da Central de Risco 
de Crédito. 
134 Bancos múltiplos, comerciais, caixas econômicas, bancos de investimento, bancos de 
desenvolvimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, companhias hipotecárias, agências de fomento ou de desenvolvimento, sociedades de 
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito e sociedades de crédito ao microempreendedor. Mas 
segundo informa Priscila Cunha Lima (em seu artigo Central de Risco de Crédito do Banco Central do 
Brasil e o sigilo bancário, artigo publicado no site JusNavigandi, endereço: www.jus.com.br, visitado 
em 12.07.04), outros órgãos e instituições também deverão alimentar a base de dados, conforme 
planejado para a sua reformulação já em andamento, a exemplo da Secretaria da Receita Federal 
(SRF), das Câmaras de Compensação, Liquidação e Custódia, do Cadastro Informativo de Créditos 
não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), do Departamento de Capitais Estrangeiros e Câmbio 
(Decec), do Departamento de Supervisão Direta (Desup), do Departamento de Supervisão Indireta 
(Desin), do sistema de Balancetes Cosif, do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF), 
do sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central (Unicad) e outras 
instituições financeiras e assemelhadas. 
135 Segundo o art. 2o., II, da Res. n. 2724, de 31 de maio de 2000, do Banco Central, as informações 
que alimentam a base de dados da CRC são de exclusiva responsabilidade das instituições 
integrantes do SFN,  “inclusive no que diz respeito às respectivas inclusões, atualizações ou 
exclusões do sistema”. 
136 Circular n. 002999, de 24 de agosto de 2000, da Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, 
alterou para 5 (cinco) mil reais o valor relativo a operações, de responsabilidade de clientes, que 
devem ser informadas ao Banco Central. De agosto de 1998 até outubro de 1999, o limite era de R$ 
50.000,00; de novembro de 1999 a dezembro de 2000, o limite era de R$ 20.000,00; e de janeiro de 
2001 até hoje, o limite é de R$ 5.000,00.  
137 O novo software, conhecido abreviadamente por SCR, estava previsto para ser implantado em 
julho de 2003.   
138 Para a supervisão bancária foram aperfeiçoadas as verificações do nível geral de inadimplência 
dos clientes e do volume de crédito utilizado pelos diversos tipos de tomadores. As instituições 

http://www.jus.com.br/
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O grande número de instituições que são obrigadas a alimentar a CRC com 

informações variadas aliado ao aperfeiçoamento tecnológico do sistema faz dela a 

maior base de dados eletrônica sobre operações financeiras existente no país. A 

imensa gama de informações que devem ser (e estão sendo) carreadas para ela 

revela que sua “implantação criará um banco de dados sem precedentes, com a 

capacidade de fornecer informações muito superior a qualquer central já instalada”, 

na medida em que contém “as mais diversas e heterogêneas informações acerca do 

tomador [de crédito], como um verdadeiro cérebro de todas as operações bancárias 

e financeiras do país”139. A amplidão desse sistema eletrônico desperta 

preocupação do mesmo porte em relação aos riscos à proteção dos dados pessoais 

dos clientes bancários. A questão tem a ver com a privacidade informacional das 

pessoas que têm seus dados e informes pessoais recolhidos e armazenados nessa 

gigantesca base de dados. A capacidade de coletar, utilizar e distribuir informação 

alheia revela um poder de controle do operador do sistema e, quer seja ele uma 

corporação empresarial, um órgão do governo ou mesmo uma pessoa física, não 

pode exercê-lo livremente, sem qualquer limite. O direito de controle sobre a 

informação e a forma de exercê-lo é questão que importa para o Direito, em atenção 

à privacidade humana.  A Central de Risco de Crédito do Bacen não fica de fora 

dessa regra. 

 

 

4.1.1 A CRC e o sigilo bancário 

 

                                                                                                                                                         
financeiras também foram beneficiadas com a facilitação do acesso ao histórico de dados do tomador 
(do crédito) em ambiente web.  
139 Nas palavras de Priscila Cunha Lima, artigo citado.   



 108

Há quem alegue que a transferência, pelas instituições bancárias, dos dados 

pessoais de seus clientes para alimentar a CRC fere o sigilo bancário assegurado 

constitucionalmente. Como se sabe, a Constituição Federal em seu art. 5o., X, 

assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e imagem das 

pessoas. O direito fundamental à intimidade e privacidade inclui, em seu núcleo 

essencial, a esfera econômica individual. A privacidade nos assuntos econômicos 

impede que outras pessoas, sejam elas privadas ou públicas, tenham acesso às 

informações do indivíduo. O direito ao sigilo bancário, portanto, deriva dessa 

proteção constitucional, sendo indiscutível que o cidadão deve ser garantido contra 

invasões à sua privacidade no que tange às suas operações bancárias e financeiras, 

direito esse fundamental e que somente sofre limitações quando presentes 

situações de interesse público (para fins de investigação de ilícitos administrativos e 

penais, de supervisão do sistema financeiro, de atuação fiscal, dentre outras). As 

limitações ao direito individual justificam o conhecimento do Estado sobre seus 

dados econômicos, mas essa interferência sempre deve ser realizada de forma 

proporcional, pelos meios necessários, adequados e que produzam a menor lesão a 

esse direito fundamental. O regime de exceções e limitações a esses direitos 

(intimidade e privacidade) é geralmente amplo e enfático quando se refere a 

assuntos de segurança e defesa públicas. Razões de segurança e defesa do Estado 

em regra justificam e legitimam as exceções mais abrangentes ao direito à 

privacidade dos dados econômicos pessoais140.  

A criação e utilização da base de dados instituída com a CRC, entretanto, não 

parece em princípio configurar violação ao sigilo bancário individual. A Lei 

Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das 
                                                 
140 A Diretiva Européia de proteção de dados pessoais 95/46/CE segue essa orientação, ao 
estabelecer exceções amplas à atividade estatal relativa a assuntos de segurança pública, de defesa 
do Estado e de suas atividades de investigação (art. 13 e 26).   
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operações de instituições financeiras e dá outras providências, previu em seu artigo 

1º, § 3º, inc. I, que não constitui violação do dever de sigilo das instituições 

financeiras a troca de informações entre elas para fins cadastrais, inclusive por 

intermédio de centrais de risco, desde que observadas as normas baixadas pelo 

Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. A princípio, como se 

disse, a simples existência da base de dados da Central de Risco de Crédito, 

envolvendo trocas de informações cadastrais dos clientes (consumidores de 

serviços bancários) e sobre operações financeiras entre o Banco Central e os 

bancos privados, não fere diretamente a garantia constitucional à privacidade (sigilo 

bancário), em face da permissão expressa da Lei Complementar n. 105/01. Uma vez 

que ela regulamentou a garantia do sigilo bancário, o exercício desse direito deve 

ser pautado pela observância dos seus dispositivos. Em face do princípio da 

presunção de constitucionalidade das leis, a sua obrigatoriedade somente cederia 

em face de decisão judicial superveniente, que determinasse a suspensão de sua 

execução ao fundamento de inconstitucionalidade.      

A violação à privacidade garantida pelo sigilo bancário pode resultar de 

eventual disfunção que se fizer do sistema, alienando a diretriz de interesse público 

que deve sempre nortear o controle e uso das informações pessoais contidas nessa 

ou em qualquer outra base de dados gerida pelo Poder Público. A utilização indevida 

das informações, fora dos casos previstos em lei ou norma regulamentar do CMN ou 

do Banco Central – o princípio da presunção da constitucionalidade das leis se 

estende aos atos normativos do Poder Executivo -, é que pode resultar em violação 

ao sigilo bancário.     

A instituição da CRC atendeu ao interesse público de disponibilizar uma 

ferramenta tecnológica informacional para auxiliar o Banco Central na tarefa de 
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supervisão do mercado financeiro, que de outro modo não poderia ser atendido. 

Sem a criação dessa base de dados, os poderes de supervisão do Banco Central na 

atualidade ficariam comprometidos, com probabilidade de riscos sistêmicos do 

mercado financeiro e prejuízos para toda a sociedade brasileira, como já aconteceu 

em outros momentos da história do país. Mesmo a utilização lateral da CRC pelas 

instituições financeiras também interessa ao conjunto da sociedade, e não apenas a 

essas entidades privadas integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Não se pode 

dizer que não exista uma finalidade pública no ato de criar uma base de dados que 

auxilie os bancos na tarefa de avaliar e classificar empréstimos e financiamentos 

efetuados por pessoas físicas e jurídicas. Isso porque tal medida não somente 

favorece os bancos, evitando o comprometimento das carteiras de empréstimo, mas 

também resulta em benefícios aos próprios consumidores de serviços bancários, 

certo que o uso das ferramentas informacionais ajuda a diminuir o spread bancário, 

o que implica em ganho para todo o organismo social.   

Realmente, a concepção de que a privacidade alheia deve limitar a atividade 

dos controladores e administradores de bancos de dados não é oposta ao 

desenvolvimento tecnológico (dos sistemas informáticos de coleta e armazenamento 

de dados). Os enormes benefícios que proporcionam não podem ser obscurecidos 

pela necessidade de regulamentação do uso de dados pessoais. Informação é um 

bem indispensável para a tomada de decisões. Além disso, exceções ao direito à 

privacidade podem ser ditadas por interesses outros, de caráter coletivo.  

O que se deve buscar é um justo balanceamento entre o tratamento da 

informação e a preservação da privacidade individual. Aos poderes constituídos 

competirá orientarem-se no caminho do equilíbrio que deve sempre nortear o 

conflito entre a garantia individual à privacidade, de um lado, e o interesse público 
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em conferir ao Banco Central uma ferramenta eficaz para a atividade de supervisão 

do sistema financeiro, de outro, evitando fraudes e má gestão de recursos. Como 

salientou Priscila Cunha Lima, nas conclusões de seu trabalho sobre a CRC, “trata-

se, mais uma vez, de aplicar-se o princípio da proporcionalidade perante o conflito 

de interesses: de um lado o direito individual ao sigilo bancário e do outro o 

interesse público, representado pela pretensão do Poder Público de averiguar a 

solidez, a segurança e o grau de solvência e de risco das instituições financeiras. 

Deve-se, portanto, adequar este relevante interesse em controlar a atividade das 

instituições financeiras à garantia de intimidade do particular, tendo em vista a 

relevância econômica da questão”141.  

 

 

4.1.2 A CRC e o Código de Defesa do Consumidor 

 

 Aqui se coloca a questão das fontes da proteção legal à pessoa cujos dados 

são armazenados na CRC do Banco Central. Como se sabe, o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078/90) contém dispositivo destinado a condicionar o exercício 

das atividades dos arquivos de restrição ao crédito. A função primordial do seu art. 

43 é a de impor limites à atuação dos administradores de cadastros de 

inadimplentes e operadores de bancos de proteção ao crédito. Ele estabelece, em 

seus diversos parágrafos, garantias ao consumidor tais como o direito de ser 

comunicado (§ 2o.) quanto ao armazenamento (negativação) de suas informações 

pessoais, o direito de acesso (caput) aos dados registrados142 e o direito de 

                                                 
141 Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil e o sigilo bancário, artigo publicado no site 
JusNavigandi (endereço: www.jus.com.br), visitado em 12.07.04.  
142 O direito de acesso aos dados sobre ele armazenados sem o seu conhecimento confere também 
ao consumidor o direito de acesso às fontes em que foram coletadas as informações. 

http://www.jus.com.br/
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retificação (§ 3o.) desses dados (em caso de registro incorreto das informações 

pessoais). Além disso, impõe limitações temporais à permanência dos registros 

informacionais nos cadastros e bancos de dados de proteção ao crédito, 

estabelecendo o prazo de cinco anos ou a data da prescrição da dívida (§ 1º 

combinado com o § 5º) como termo obrigatório para a eliminação deles143. A dúvida 

está em saber se esses dispositivos se estendem às “centrais de risco de crédito” e 

em que proporção.  

 Efetivamente, o art. 43 e seus parágrafos constituem o marco regulatório da 

atividade dos bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito em nosso país. 

Mas sua aplicação se destina aos conhecidos cadastros de inadimplentes e serviços 

de proteção ao crédito, bancos de dados que têm a finalidade exclusiva de 

armazenar informações acerca de consumidores com dívidas não adimplidas, que 

não satisfazem obrigações contratuais ou que respondem a processos de execução, 

ou seja, que reúnem sempre registros pessoais negativos. O legislador não divisou a 

realidade dos “cadastros positivos”, que engloba informações diversas sobre o perfil 

de endividamento do consumidor, mesmo quando não haja qualquer parcela em 

atraso das obrigações assumidas.  

A Central de Risco de Crédito do Banco Central, um sistema que mapeia 

todos os financiamentos dos clientes bancários (imobiliários, aquisição de veículos, 

consórcios, limites de cheque especial, crédito pré-aprovado e outras modalidades), 

mesmo que não haja qualquer parcela em atraso, está mais para o conceito de 

“cadastro positivo”, até porque sua finalidade não se resume a diminuir o risco dos 

                                                 
143 Esse limite temporal de permanência de dados relativos a dívidas inadimplidas nos bancos de 
dados de consumo "impede a aplicação de pena de caráter perpétuo, vedada pela Constituição da 
República (art. 5º, XLVII, b) e uniformiza o tratamento da matéria ao impedir efeitos extrajudiciais da 
dívida prescrita e não permitir que esta perturbe eternamente a vida do consumidor, cassando-lhe o 
crédito e a possibilidade de reabilitação” (João Batista de Almeida, citado por Antônio Herman 
Vasconcellos e Benjamin,    , .p. 381).  
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fornecedores de crédito, mas também serve como ferramenta da atividade de 

supervisão bancária. Ao contrário dos típicos cadastros negativos de consumo, seus 

usuários não são exclusivamente pessoas jurídicas que decidem a respeito da 

concessão de crédito a partir das informações contidas na base de dados. Dela se 

servem primordialmente auditores do Banco Central. Sua regulamentação é feita por 

normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo próprio Banco Central.  

Essas especificidades do sistema da Central de Risco de Crédito levam à 

conclusão de que o conjunto de normas predispostas no CDC somente se lhe aplica 

no que couber. Algumas partes do art. 43 do CDC representam emanações de 

direitos garantidos constitucionalmente, relativos à proteção de dados pessoais, e, 

portanto, se aplicam indistintamente à CRC ou a qualquer outra base de dados 

(eletrônica ou não) que contenha informações pessoais. A nossa Constituição 

elegeu como garantias fundamentais do indivíduo certos direitos relativos à 

privacidade e proteção de dados pessoais (art. 5o., incisos. X, XII e LXXII). Naquilo 

que o Código do Consumidor representar simples repetição e esclarecimento desses 

princípios fundamentais ele vai se impor como limite à atividade de coleta, 

armazenamento e utilização de dados pessoais, ainda que realizada por pessoa 

jurídica de direito público. As demais disposições identificadas como específicas da 

regulação de castrados de inadimplentes têm aplicação restrita ao âmbito dessa 

atividade.   

 Nesse sentido, podemos apontar algumas disposições que se referem 

exclusivamente a bancos de dados que têm natureza de “cadastro negativo”. Uma 

delas é a que estabelece limites temporais de permanência das informações nos 

arquivos ou para sua transferência a terceiros. O prazo de cinco anos como termo 

para eliminação dos registros informacionais, previsto no parágrafo 1o. do art. 43, 
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somente se refere às “informações negativas” relativas ao consumidor, numa clara 

demonstração da especificidade dessa regra. Da mesma forma, o parágrafo 5o. do 

mencionado artigo, ao referir-se à consumação do prazo da “prescrição relativa à 

cobrança dos débitos” como fator impeditivo à prestação de  “quaisquer informações 

que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito”, deixa transparecer sua 

aplicação específica a registros negativos contidos em cadastros de inadimplentes. 

Esses limites temporais, como se disse, não se estendem às bases de dados de 

outra natureza, a exemplo da CRC do Banco Central. Suas finalidades institucionais 

e peculiaridades (qualidade dos informes que recolhe e política de acesso 

diferenciada) poderiam justificar (em razão do interesse público) a necessidade de 

permanência dos registros em arquivo por tempo mais largo144.   

 Já o direito de acesso às informações pessoais contidas em banco de dados 

e o direito de correção são garantias de origem constitucional. Estão presentes no 

art. 5o., incisos X, XII e LXXII, da CF, como iremos ver mais detalhadamente adiante. 

Embora se possa dizer que o caput e o parágrafo 3o. do art. 43 do CDC, onde estão 

incluídos esses direitos na disciplina da proteção ao consumidor, aplicam-se por 

extensão aos cadastros “positivos” ou a qualquer outra base de dados que recolha e 

armazene dados pessoais, eles têm fonte constitucional e a ela deve recorrer o 

interessado na defesa deles quando ameaçados de violação.    

  

4.1.3 Do dano decorrente da inserção de dados pessoais na CRC 

 Em relação aos convencionais cadastros de inadimplentes e de proteção ao 

crédito, a simples inclusão de dados financeiros pessoais tem sido considerada 
                                                 
144 Parece não existir norma que limite a permanência dos registros informacionais na CRC. No 
entanto, as instituições bancárias, quando autorizadas pelo cliente, só têm acesso às informações 
sobre ele registradas nos últimos 12 meses.     
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como lesiva aos direitos da personalidade (honra e privacidade) do consumidor. Isso 

se explica porque “a idoneidade financeira é o principal elemento individualizador do 

consumidor no contexto da sociedade de consumo massificado. Ademais, os 

serviços prestados pelos bancos de dados de proteção ao crédito se revestem de 

caráter extremamente invasivo, uma vez que reúnem e disponibilizam ao público145 

dados pessoais acerca do consumidor, mais precisamente sobre sua solvência, que, 

sem dúvida, é um dos elementos de sua honra objetiva”. Portanto, “em se tratando 

de indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular nesse cadastro”146. Aliás, a 

jurisprudência do STJ vem ressaltando que não apenas a inserção dos dados 

(negativação) em banco de dados importa na presunção do dano moral, mas 

também a simples ausência de comunicação prévia do registro ao consumidor é 

causa suficiente para o dano e a obrigação de repará-lo147. 

 A mesma lógica não se aplica aos bancos de dados múltiplos, aos chamados 

“cadastros positivos” ou a qualquer outra base de dados pública que não tenha a 

finalidade exclusiva de servir como cadastro de consumidores inadimplentes. É o 

caso da Central de Risco de Crédito do Banco Central, que possui características 

                                                 
145 Na verdade, devido ao caráter pessoal e à potencialidade lesiva dos dados registrados, os bancos 
de dados de proteção ao crédito procuram não disponibilizar as informações constantes de seus 
arquivos ao público em geral. Apenas aqueles que possuem contrato com essas entidades (bancos, 
comerciantes, entre outros) ou são a elas associados podem ter acesso aos dados armazenados.  
146  STJ-4ª Turma. RESP 165.727/DF. Relator: Sálvio de Figueiredo Teixeira. Data do julgamento: 
16.06.1998. DJ 21.09.1998, p. 196. 
147 Nesse sentido a ementa a seguir transcrita: 

"Direito do consumidor. Inscrição indevida no SPC. Furto do cartão de crédito. Dano moral. 
Prova. Desnecessidade. Comunicação ao consumidor de sua inscrição. Obrigatoriedade. Lei 
8078/90, art. 43, § 2º. Doutrina. Indenização devida. Fixação. Precedentes. Recurso 
parcialmente provido. 
II. De acordo com o art. 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, e com a doutrina, 
obrigatória é a comunicação ao consumidor de sua inscrição no cadastro de proteção ao 
crédito, sendo, na ausência da comunicação, reparável o dano oriundo da inclusão indevida 
(STJ-4ª Turma. RESP 165.727/DF. Relator: Sálvio de Figueiredo Teixeira. Data do julgamento: 
16.06.1998. DJ 21.09.1998, p. 196).  
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que a difere dos típicos bancos de dados e cadastros de consumo. Por exemplo, as 

informações que alimentam o sistema são prestadas de forma compulsória, isto é, 

as instituições bancárias são obrigadas a prestar informações sobre o montante dos 

débitos e responsabilidades por garantias de seus clientes, por força de norma 

regulamentar expedida pelo próprio Banco Central148. Não tem, pois, a 

facultatividade que costuma caracterizar os bancos de dados e cadastros de 

consumo, em que as informações negativas são transmitidas voluntariamente ao 

administrador do sistema. Além disso, tem uma política de acesso diferenciada, pois 

somente podem consultar suas informações: a) analistas do Banco Central, na 

realização de tarefa de supervisão das instituições bancárias ou a pedido de 

clientes; b) os clientes dos bancos (pessoa jurídica ou física) que tenham dados na 

CRC, mediante apresentação de documentação exigida; e c) instituições financeiras 

que participam do sistema, desde que tenham autorização específica do cliente149. 

Mesmo a pessoa jurídica interessada na realização do negócio jurídico com o 

consumidor (cliente de serviços bancários) cujos dados encontram-se registrados, 

não pode fazer consulta sem que este último autorize expressamente. Além da 

restrição do acesso ao sistema, as pessoas autorizadas têm níveis diferenciados de 

consulta às informações. As pessoas físicas ou jurídicas cujos nomes constam na 

CRC e os analistas do Banco Central podem realizar consultas mais detalhadas que 

as instituições financeiras.   

                                                 
148 A regulamentação do sistema da Central de Risco de Crédito do Banco Central foi inicialmente 
efetuada através da Resolução n. 2.390, de 22 de maio de 1997, substituída posteriormente pela 
Resolução 2.724, de 31 de maio de 2000, ambas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 
Tanto a primeira (revogada) como a que a revogou estabeleceram a obrigatoriedade, pelas 
instituições financeiras, de prestar informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por 
garantias dos seus clientes (consumidores de serviços bancários). Essa obrigação constava do art. 
1o. da Res. 2.390/97 e está prevista no art. 1o. da Res. 2.724/00.      
149 É o que dispõe o art. 3º da Res. n. 2724, de 31 de maio de 2000, do Banco Central. 
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Em função da natureza diferenciada e da restrição do acesso à base de 

dados da CRC, a simples inclusão de dados pessoais não resulta em presunção de 

prejuízo para o cliente bancário. Mesmo havendo inserção momentânea de dados 

incorretos, o prejuízo não é automático e não se presume, dada a política 

diferenciada do acesso à base de dados. Nos cadastros de inadimplentes, a simples 

inclusão do nome de alguém já é suficiente para causar danos. Esses cadastros são 

espécie de “listas negras” do mercado de consumo e basta a simples presença do 

nome de determinado consumidor numa delas para causar-lhe restrição ao crédito. 

São acessados de forma livre por associados e contratantes do serviço de 

informações prestado pelo operador da base de dados. Assim, é lógico presumir o 

dano como decorrente da simples inserção de informações pessoais em cadastros e 

bases de dados dessa natureza. O mesmo não se pode dizer das “centrais de risco 

de crédito”, pelas características diferenciadas da qualidade dos dados que integram 

sua base de informações e da restrita política de acesso. Nelas, os dados são 

armazenados para fins diversos, não se prestando à exclusiva finalidade de registrar 

os nomes de devedores inadimplentes. Além disso, a restrita política de acesso não 

permite que as informações se disseminem e cheguem a outras pessoas que não os 

operadores e auditores do sistema.   

Tenha-se, portanto, que da maneira como a CRC foi normativamente 

concebida, a simples inserção de informações financeiras pessoais em seu sistema 

(base de dados) não gera automaticamente dano para o sujeito (a quem elas se 

referem). Nem mesmo quando os dados tenham natureza negativa (quando 

relacionados com a insolvência de dívidas) o dano se presume; a eles em princípio 

não têm acesso terceiros outros, ficando preservada a confidencialidade e eliminada 

a potencialidade danosa aos direitos da personalidade tão comum aos cadastros de 
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inadimplentes e serviços de proteção ao crédito. A limitação do acesso às 

informações nela armazenadas impede a consumação do dano.  

É certo que pode haver vazamento de informações, transferência não 

autorizada ou qualquer forma ou uso irregular da base de dados, mas tais situações 

precisam ser investigadas no caso concreto, com recurso ao Judiciário, se for o 

caso. O que não se pode é dispensar às bases de dados públicas de caráter múltiplo 

o mesmo tratamento jurídico previsto para os “cadastros de inadimplentes”. O dano 

que decorre da simples inclusão de dados pessoais nesses últimos, não se configura 

quando a mesma operação é feita na CRC150. 

 

 

4.2 A proteção constitucional dos dados pessoais 

 

 A proteção dos dados pessoais tem previsão constitucional no nosso país, na 

medida em que a Carta Política assegura que “são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas” (art. 5o., X). Garantindo expressamente a 

inviolabilidade da intimidade e vida privada do indivíduo, a Constituição lhe confere o 

direito de exigir ou de determinar como, quando e em que extensão seus dados 

pessoais podem ser comunicados a outros. Trata-se da expressão de uma faceta do 

direito à privacidade que está ameaçada cada vez mais na contemporaneidade - 

inclusive pelo avanço das bases de dados eletrônicas -, que é a chamada 

privacidade informacional. Essa modalidade de privacidade consiste basicamente no 

reconhecimento, ao “proprietário dos dados” (o sujeito a quem eles se referem), de 

                                                 
150 O seu sistema foi tecnicamente construído para que informações incorretas (relativas às pessoas 
físicas ou jurídicas clientes dos bancos) possam ser retificadas ou excluídas pela instituição financeira 
responsável pela inclusão. Tal previsão está expressa no art. 2o., II, da Res. n. 2724, de 31 de maio 
de 2000, do Banco Central. 
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um direito de acesso à base em que estejam contidos os seus dados pessoais, bem 

como de exigir sua retificação, atualização ou eliminação, quando estes resultem 

incompletos, inexatos ou equivocados.  

 Embora muitos autores brasileiros não vislumbrem os direitos individuais de 

acesso, comunicação e retificação dos dados pessoais como incluídos nesse 

dispositivo constitucional (inc. X do art. 5o.), a fonte primordial deles está mesmo aí 

localizada. Embora não seja tão expresso como ocorre em constituições de outros 

países, que colocam no nível das garantias fundamentais o direito à 

autodeterminação informacional (a exemplo da Constituição da Alemanha e da 

Constituição de Portugal) - que significa em essência que o indivíduo tem o direito 

de saber quem sabe o quê sobre ele -, esse direito individual sobre as informações 

pessoais (que como qualquer outro direito não é ilimitado) deriva e é uma das 

facetas do direito à privacidade. Ruy Rosado de Aguiar, Ministro do Superior 

Tribunal de Justiça (hoje aposentado), detecta essa fonte constitucional ao lecionar 

sobre a proteção contra cadastros e bancos de dados que contenham informações 

pessoais:         

  

“A inserção de dados pessoais do cidadão em bancos de informações tem se 

constituído em uma das preocupações do Estado moderno, onde o uso da 

informática e a possibilidade de controle unificado das diversas atividades da 

pessoa, nas múltiplas situações de vida, permite o conhecimento de sua 

conduta pública e privada, até nos mínimos detalhes, podendo chegar à 

devassa de atos pessoais, invadindo área que deveria ficar restrita à sua 

intimidade; ao mesmo tempo, o cidadão objeto dessa indiscriminada colheita 

de informações, muitas vezes, sequer sabe da existência de tal atividade, ou 

não dispõe de eficazes meios para conhecer o seu resultado, retificá-lo ou 

cancelá-lo. E assim como o conjunto dessas informações pode ser usado 



 120

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 importância do tema cresce de ponto quando se observa o número imenso 

de atos da vida humana praticados através da mídia eletrônica ou registrados 

nos disquetes de computador.  

Nos países mais adiantados, algumas providências já foram adotadas. Na 

Alemanha, por exemplo, a questão está posta no nível das garantias 

fundamentais, com o direito de autodeterminação informacional (o cidadão 

tem o direito de saber quem sabe o que sobre ele), além da instituição de 

órgãos independentes, à semelhança do ombudsman, com poderes para 

fiscalizar o registro de dados informatizados, pelos órgãos públicos e 

privados, para garantia dos limites permitidos na legislação (Hassemer, 

"Proteção de Dados", palestra proferida na Faculdade de Direito da UFRGS, 

22.11.93). No Brasil, a regra do art. 5º , inc. X, da Constituição de 1988, é um 

avanço significativo: "São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação"151(grifo nosso).  

 

O direito à proteção de dados pessoais vem complementado por outros 

dispositivos constitucionais (do mesmo art. 5o.), a exemplo do inc. XII, que regula 

outra faceta da privacidade humana, quando se refere ao sigilo das comunicações 

(postal, telegráfica, de dados e telefônica)152. Ao estabelecer limites à invasão da 

                                                 
151 Trecho de voto, citado em artigo de Jonair Nogueira Martins – A Serasa, o Banco Central do Brasil 
e o Desrespeito à Constituição Federal.    
152 Com uma diferença em relação a outras situações pertinentes à proteção da privacidade 
individual: está limitada pela própria Constituição, que excepciona essa garantia, ao prever a 
possibilidade de quebra por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual 
(art. 5o., XII). Como nenhuma liberdade constitucional é absoluta, no caso das correspondências e 
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comunicação privada, o legislador constituinte colocou de forma mais clara aquilo 

que se falou sobre a privacidade informacional do indivíduo, caracterizada 

juridicamente pela proteção de seus dados pessoais. A comunicação entre pessoas, 

feita de forma privada por qualquer meio (através de correspondência postal, 

telegráfica, por meios informáticos ou por telefone), envolve a transferência entre 

elas de informações pessoais e, por isso, não pode ser invadida (salvo nos casos 

previstos na própria Constituição153), em atenção à privacidade individual. A garantia 

constitucional do sigilo das correspondências e troca de informações entre pessoas, 

feita de forma privada por qualquer meio de comunicação, também delineia os 

limites e dá conformação à privacidade informacional como direito fundamental do 

cidadão. 

A esses dispositivos já citados (incisos X e XII do art. 5o.) se soma outro 

inciso do mesmo art. 5o. – o inc. LXXII -, que confere o instrumento processual (o 

habeas data) para a pessoa exercer o seu direito de acesso a dados pessoais 

armazenados em bancos de dados governamentais e de caráter público, bem como 

o direito de retificação desses mesmos dados154. Toda pessoa pode ajuizar ação 

para tomar conhecimento das informações a ela referentes, que constem de banco 

de dados e, em caso de falsidade ou erro, exigir sua retificação ou atualização155. O 

                                                                                                                                                         
comunicações (telegráficas, de dados e telefônicas) o próprio texto constitucional cuidou de 
excepcioná-las, na medida em que admite a interceptação dentro de certos parâmetros.  
153 O inc. XII do art. 5o. da CF dispõe “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;”   
154 LXXII - conceder-se-á "habeas-data": 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de 
registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo; 
155 A Constituição da Espanha, aprovada na Convenção Nacional Constituinte de Santa Fe, em 22 de 
agosto de 1994, também consagra o direito de habeas data, no seu art. 43, parágrafo 3o., que diz: 
“Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y 
de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a 
proveer informes, y en caso de falseadad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, 
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desenvolvimento das atividades de coleta e processamento de informações 

pessoais fez nascer essa terceira categoria de direito. Esta nova categoria consiste 

basicamente no reconhecimento, ao “proprietário” dos dados, de um direito de 

acesso à base em que estejam contidos os seus dados pessoais, bem como a exigir 

sua retificação, atualização ou eliminação, quando estes resultem incompletos, 

inexatos, equivocados, suprimidos ou quando sua coleta ou utilização, comunicação 

e conservação forem proibidas.  

Conjugados, esses três dispositivos constitucionais (incisos X, XII e LXXII do 

art. 5o.) fornecem o framework básico para a proteção de dados pessoais contra a 

intromissão das atividades de operadores de bases de dados, em proteção à 

privacidade individual. O direito à privacidade informacional (ou direito de 

autodeterminação informacional como preferem alguns), que de uma maneira 

simplista pode ser representado na expressão de que o cidadão tem “o direito de 

saber quem sabe o quê sobre ele”, tem proteção constitucional e, portanto, qualquer 

um que sofra violação ou se sinta ameaçado, em razão da atuação de bases de 

dados que recolham seus dados e informes pessoais, pode invocar sua aplicação.   

Nesse sentido, mesmo que se entenda que determinada base de dados ou 

cadastro de informações pessoais não está alcançada pela disciplina do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), o direito de conhecimento e retificação dos 

dados pessoais tem origem constitucional, significando que o cidadão não fica 

desprotegido. Esses direitos podem ser alcançados não pela via da aplicação direta 

do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, mas no recurso a outras fontes 

jurídicas. Eles podem ser defendidos por ter base constitucional – art. 5o., incs. X, XII 

e LXXII. Assim, mesmo que se considere que eventual parte do art. 43 não tem 
                                                                                                                                                         
confidencialidad o actualización de aquéllos”. Citamos a Constituição espanhola apenas como 
exemplo, pois o direito ao habeas data está presente em muitas outras constituições de países 
democráticos.    
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aplicação às “centrais de risco de crédito” (ou qualquer outro banco de dados 

“positivo”), os direitos de acesso, de comunicação e de retificação continuam 

garantidos à pessoa que tem dados pessoais coletados e armazenados nessas 

bases de dados. Com apoio nesses dispositivos constitucionais, o cidadão possui 

respaldo para se proteger contra a atuação abusiva das instituições (privadas ou 

públicas) que operam bancos de dados. Estas devem orientar suas atividades a 

partir da observação dessas regras, sem pôr em risco o direito à privacidade 

informacional dos indivíduos. 

 

 

4.2.1 Proteção constitucional alcança bancos de dados informatizados  

    

É importante ressaltar que esse conjunto de direitos garante o indivíduo 

contra a atuação de controladores de bases de dados informatizadas ou não. O 

direito que todo cidadão tem de ter acesso à informação pessoal, de conhecê-la e 

solicitar, se for o caso, sua atualização ou retificação, refere-se tanto aos dados 

processados mecanicamente (por via oral, de escrituração ou impressa) quanto 

àqueles obtidos por meio de procedimentos automatizados, através da utilização de 

equipamentos computacionais, informáticos ou telemáticos, e armazenados em 

dispositivos eletromagnéticos (como discos rígidos ou removíveis, CD-ROM ou 

DVD). Embora a nossa Constituição não tenha utilizado a mesma técnica de outros 

textos constitucionais - a exemplo da Constituição portuguesa de 1976 (no art. 35)156 

                                                 
156 Artigo 35.º da Constituição Portuguesa (Utilização da informática):  
1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados informatizados que lhes digam respeito, 
podendo exigir a sua rectificação e actualização, e o direito de conhecer a finalidade a que se 
destinam, nos termos da lei.  
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e da Constituição espanhola (no art. 18-4)157, que regularam a atividade informática 

impondo limites que devem ser observados em respeito aos direitos fundamentais e 

demais liberdades constitucionais -, ao constitucionalizar o remédio do habeas data 

e garantir proteção aos dados pessoais (por meio do resguardo da intimidade e vida 

privada), pode-se deduzir que ela assegurou o indivíduo contra o tratamento 

automatizado de dados. Não é sem sentido afirmar que a nossa Constituição 

consagra um novo direito, o “direito de autodeterminação informativa ou informática”, 

como componente do direito ao habeas data e da garantia da privacidade individual, 

podendo ser conceituado como a atribuição que tem toda pessoa para controlar a 

informação concernente a si mesma, quando seus dados pessoais hajam sido 

submetidos a um tratamento informatizado158.   

 

 

5. As mailing lists como bancos de dados pessoais e de consumo 

 

            Não era nenhuma novidade que uma "mailing list " pode ser utilizada como 
                                                                                                                                                         
2. A lei define o conceito de dados pessoais, bem como as condições aplicáveis ao seu tratamento 
automatizado, conexão, transmissão e utilização, e garante a sua protecção, designadamente através 
de entidade administrativa independente.  
3. A informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas 
ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante 
consentimento expresso do titular, autorização prevista por lei com garantias de não discriminação ou 
para processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis.  
4. É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos excepcionais previstos na lei.  
5. É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos.  
6. A todos é garantido livre acesso às redes informáticas de uso público, definindo a lei o regime 
aplicável aos fluxos de dados transfronteiras e as formas adequadas de protecção de dados pessoais 
e de outros cuja salvaguarda se justifique por razões de interesse nacional.  
7. Os dados pessoais constantes de ficheiros manuais gozam de protecção idêntica à prevista nos 
números anteriores, nos termos da lei.   
157 Artículo 18 de La Constitución Española: 
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de 
los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.   
158 O direito de autoderminação informativa ou informática tem sido considerado, pela doutrina 
constitucional espanhola, na categoria dos “derechos constitucionales nuevos”. Destaque para o 
jusfilósofo Pérez Luño, com a chamada “Libertad informática”, vislumbrada a partir do art. 18-4 da 
Constituição espanhola, que regula a informática estabelecendo como limites o exercício dos direitos 
fundamentais (como a intimidade, a honra e a imagem).   
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produto bastante valioso em termos comerciais e também como artigo largamente 

"marketável"159. O marketing personalizado está se tornando uma tendência cada 

vez mais acentuada porque está ficando cada dia mais difícil fazer com que os 

consumidores leiam, ou ao menos abram, uma correspondência ou e-mail não 

solicitados ou de origem desconhecida. Por isso, o comércio tradicional ou pela 

Internet está estreitamente focado nas "mailing lists", que são relações de endereços 

com outros registros e dados que uma empresa ou mesmo sociedade sem fins 

lucrativos recolhem de seus clientes ou associados, a título de melhor atendê-los, de 

mantê-los a par das novidades do mercado e do lançamento de produtos novos ou 

atualizações, de abrir cadastro para efeito de concessão de crédito, enfim, sob os 

mais variados motivos160. 

Embora os representantes das empresas e sociedades que têm "mailing lists" 

neguem publicamente o seu uso com fins comerciais, sob o pretexto de que não 

pretendem expor ou importunar seus assinantes com aborrecidos "junk mails", o fato 

é que muitas delas estão fazendo muito dinheiro vendendo ou alugando suas listas. 

Esse aumento do comércio de "mailing lists" tem preocupado imensamente as 

entidades da sociedade civil organizada, em especial as que atuam em defesa dos 
                                                 
159 Mas as dimensões desse novo negócio somente vieram à tona quando explodiu na imprensa 
americana o escândalo da venda da lista dos afiliados do canal de TV WGBH aos levantadores de 
fundos da campanha do Partido Democrata. Os números que estão por trás desse novo filão do 
marketing comercial são realmente impressionantes. A cada ano são gastos só nos EUA 25 bilhões 
de dólares em correspondências com propagandas diretas aos consumidores. 
160 Os "list-brokers", como são conhecidas as firmas especializadas no comércio e intermediação de 
vendas de "mailing lists", oferecem entre 60 a 125 dólares ou mais por cada mil nomes que eles 
aluguem para um simples envio de e-mail. Eles têm mais interesse em listas onde os assinantes 
tenham um perfil de riqueza, comprovadas doações ou porque ligadas a um perfil de consumo que 
fortemente indique o que eles mais gostam de comprar. Numa transação típica, o "list-broker" pode 
alugar a lista por uma única vez para uma campanha postal ou pagar mais para ter permanentemente 
a propriedade da lista. Uma prática muito comum é a do "broker" pagar pelo acesso provisório aos 
telefones e endereços dos assinantes apenas para monitorar a frequência do uso da lista pela 
empresa locadora (proprietária da lista). Sob o título de "mailing lists", as páginas amarelas do Boston 
Globe incluem mais de 40 companhias que oferecem acesso a quase onze mil diferentes listas, 
cobrindo 100 milhões de consumidores. Uma Companhia com sede em Chigago oferece um "lifestyle 
selector", com 800 diferentes listas baseadas na preferência e interesses de consumidores relatadas 
por mais de 30 milhões de pessoas em questionários. Uma sociedade que tenha perto de 70.000 
assinantes numa lista que é enviada mensalmente, pode fazer perto de 70.000 dólares por ano 
apenas alugando o uso comercial da lista. 
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direitos dos consumidores. Isso porque a invasão da privacidade é cada vez maior, 

decorrente da irrefreável tendência que as empresas assumiram no sentido de traçar 

o perfil dos seus consumidores. Registros cada vez mais detalhados de como você 

vive, quanto dinheiro presumivelmente ganha, o que gosta de comprar, que tipo de 

credo ou convicção política ou religiosa você tem, onde você mora, o número de seu 

telefone, o nome de sua esposa, quantos filhos você tem, seu tipo de comida 

preferida, todos esses itens estão à disposição para venda. As empresas têm 

poderosos programas de computador que fazem referências cruzadas entre 

diferentes listas e trabalham com bancos de dados e demografia de usuários. A 

coisa está ficando tão séria que estão criando dentro de seus departamentos de 

marketing seções especializadas nesse assunto. Algumas delas vão buscar as 

informações não somente em listas de filiação, mas em registros municipais, dados 

governamentais sobre rendimentos das pessoas, departamentos de registros de 

veículos dos Estados e milhares de outras fontes. Existem até empresas oferecendo 

acesso grátis à Internet só para conseguir informações sobre o perfil de consumo 

das pessoas161.  

Essa prática de se pedir informações pessoais sob o pretexto de personalizar 

o conteúdo do site ou ajustar o produto de acordo com as preferências do 

consumidor pode ser até tolerável. Mas a realidade é que a tecnologia permite que 

as informações sejam coletadas sem que o consumidor tenha qualquer idéia de que 

está sendo monitorado. Quando a pessoa faz uma compra on-line, no site são 

recolhidas várias informações pessoais como data da compra, tipo do produto 

comprado, forma e registros de pagamento, endereço eletrônico da pessoa, entre 

                                                 
161 Os ingleses dos supermercados Tesco (www.tesco.net) estão fazendo isso para seus clientes, 
com a contrapartida de poderem vender os dados coletados para seus fornecedores, que fazem 
propaganda específica para cada internauta-comprador. Em troca do acesso grátis, cada cliente 
informa suas condições e gostos, o que pode ainda ser associado às suas ações no site, incluindo as 
compras que faz. 
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outras. Outros sites que têm link ou banners na página também coletam seus dados, 

quando você os acessa. Toda sua atividade no site é registrada por "cookies", que 

são pequenos bits de dados, verdadeiros programinhas, que são colados no seu 

browser e enviados para o seu hard drive. Toda vez que você volta ao site visitado, o 

servidor lhe entrega informações baseadas nos registros armazenados no seu 

"cookie". Isso possibilita a criação de serviços e modelos de publicidade dentro do 

site desenhados para um consumidor de forma individualizada162.  

Diante de todo esse quadro, a reivindicação por alguma forma de controle tende a 

aumentar163. O uso da tecnologia da informação nos negócios provocou estranha 

modificação nos usos e costumes comerciais. Já não se vende somente o produto; 

agora se vende o próprio consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162 O site da Amazon (www.amazon.com) foi um dos pioneiros no desenvolvimento dessa tecnologia. 
163 O Estado de Massachusetts, nos EUA, pode vir a ser o primeiro Estado americano a ter uma lei 
que proíbe o comércio de informações pessoais. Projeto de lei nesse sentido foi apresentado no 
último mês. Pelo projeto, as empresas têm que requerer a autorização do consumidor para vender 
seus dados pessoais. Ainda pelo projeto, as empresas devem comunicar o consumidor toda vez que 
uma informação pessoal for vendida. A preocupação com o assunto é tão séria que foi pedido regime 
de urgência na aprovação ("fast track for approval"). É claro que o projeto despertou uma vigorosa 
reação de comerciantes, bancos, empresas de cartão de crédito e empresas que trabalham com 
bancos de dados voltados ao crédito. Eles alegam que a coleta de dados não deve ser vista como 
uma coisa ruim e que é essencial para ajudar a indústria a reduzir fraudes, expandir o comércio e 
lançar novos produtos. 
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CAPÍTULO V 

 

 

1. A proteção à privacidade nos ambientes eletrônicos das redes abertas 

(Internet)  

 

O desenvolvimento tecnológico que possibilitou a facilidade na coleta e 

processamento de informações trouxe ao lado uma clara ameaça à privacidade 

individual. Se hoje as ferramentas tecnológicas propiciam o acesso à informação de 

forma rápida e  simples, também permitem uma invasão à privacidade dos 

indivíduos, por meio do controle de seus dados pessoais. Um operador de sistema 

informático controla as informações de seus usuários e, dependendo do uso que 

faça delas, pode invadir sua intimidade, o que corresponde, em última análise, a 

privá-los de liberdade. Quem controla as informações de outra pessoa, exerce sobre 

ela uma forma de dominação. 

 Nos ambientes eletrônicos essa realidade é mais acentuada do que em 

qualquer outro espaço físico. Tome-se, por exemplo, a navegação na Internet. A 

ninguém é desconhecido que ao navegar entre páginas eletrônicas o internauta está 

sujeito a uma intensa vigília. A chamada “anonimização” que outrora caracterizou a 

rede - e ainda continua sendo sua marca em certos subespaços internos – é hoje 

mais uma estratégia acessível a uma categoria limitada de usuários – os hackers, 

experts em computação e ambientes de rede que conseguem trafegar 

desencarnados sob o manto de falsos endereços IP ou utilizando anonymous 

remailers. O usuário comum, aquele que compõe a grande massa dos internautas, 
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está condenado a perder sua privacidade passivamente, por imposições de práticas 

mercadológicas, e nas mais das vezes sem sequer ter conhecimento desse fato.  

 Em geral, os provedores de serviços na Internet e os operadores de websites 

coletam informações pessoais de seus usuários, por vários meios, diretos ou 

indiretos. A forma de coleta pode incluir a simples requisição de informações no 

preenchimento de um formulário ou na disponibilização de quadros eletrônicos de 

mensagens (message boards). O usuário pode ainda deixar muitas informações de 

cunho pessoal ao bater papo em um chat room. Mas a forma cada dia mais 

disseminada de coleta é feita por meio das chamadas “tracking technologies”, que 

incluem o uso de códigos identificadores dos usuários ou visitantes de uma página 

eletrônica, a exemplo dos “cookies” e “web bugs”. Os programas e pequenos 

dispositivos conhecidos como “cookies” registram os acessos a sites, compras e 

toda a navegação do internauta. 

 

 

1.1. A utilização de cookies como mecanismo de invasão da privacidade 

 

 Uma decisão recente coloca em cheque a utilização de cookies, por 

operadores de websites, quando é feita sem o conhecimento do internauta. A 

decisão, publicada em 16 de abril deste ano, foi tomada pelo Comissário para a 

proteção da Privacidade164 (Privacy Comissioner) do Canadá, em processo 

administrativo aberto em função de uma reclamação de um visitante do site de uma 

companhia aérea. Como fundamentos, o queixoso alegou basicamente o seguinte: 

a) que lhe foi negado acesso ao website porque o seu programa de navegação 

                                                 
164 O endereço na web é: http://www.privcom.gc.ca/ 
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(browser) estava configurado para desabilitar cookies; e b) que a companhia se 

utiliza de cookies, conseqüentemente coletando informações pessoais, sem o 

conhecimento e consentimento dos visitantes do site. 

 Como se sabe, cookies são pequenos arquivos (text files) que funcionam 

coletando e armazenando informações. Existem basicamente duas espécies: os 

cookies permanentes e os temporários. Os primeiros são indefinidamente instalados 

no hard drive do internauta, enquanto a segunda categoria é automaticamente 

deletada do browser assim que ele se retira do site. Em regra, os websites 

possibilitam que o visitante desabilite os cookies.    

 A companhia aérea reclamada fazia uso tanto de cookies permanentes como 

temporários. Através dos cookies definitivamente instalados no computador do 

internauta, ela armazenava dados como a língua e o país de origem do visitante. 

Assim, toda vez que ele retornasse, era saudado em sua língua de origem e tinha 

acesso à versão do site previamente escolhida. Por meio de cookies temporários, 

eram colhidos dados como o nome do visitante, código de endereçamento postal do 

seu país e informações sobre programa de milhagens. A página de entrada do site 

requeria que o visitante escolhesse a língua e indicasse o país de origem, para 

prosseguir adiante em direção às páginas secundárias. O site estava construído de 

tal forma que, uma vez desabilitados os cookies permanentes, o internauta não tinha 

como adentrar nas páginas seguintes. Assim que tomou conhecimento da 

reclamação, a companhia adotou providências para dar nova configuração ao site, 

de maneira a permitir a navegação por páginas internas mesmo quando desativados 

os cookies. Em relação a uma política de privacidade, admitiu que não havia incluído 

nada sobre o uso de cookies, mas que já estava providenciando a publicação de 

informações sobre esse assunto.   
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 Examinando o caso, o Comissário concluiu que a conduta da companhia 

aérea feriu os princípios encapsulados nos itens 4.3 e 4.3.3 do Personal Information 

Protection and Electronic Documents Act (conhecido simplesmente pela sigla 

PIPEDA). O item 4.3 dessa lei estatui que o conhecimento e consentimento do 

indivíduo são requisitos para a coleta, o uso ou divulgação de informação pessoal, 

exceto quando tal medida se mostrar inapropriada165. Já o princípio 4.3.3 estabelece 

que uma empresa não deve, como condição para o fornecimento de produto ou 

serviço, exigir de um indivíduo o consentimento para a coleta, o uso ou divulgação 

de informação além do que for necessário para atingir o legítimo e explicitamente 

especificado propósito (de coleta da informação).   

  Para o Comissário, a companhia aérea não respeitou a provisão do item 4.3, 

referente à exigência do conhecimento e consentimento prévios, já que não tinha 

uma política sobre cookies visível em seu website. Além disso, embora tendo 

tomado medidas para permitir o acesso às páginas internas do seu site mesmo 

àqueles internautas que optassem por desabilitar os cookies, já havia cometido 

infração em relação ao item 4.3.3, na medida em que o reclamante teve seu acesso 

negado.  

 Essa decisão, embora na esfera administrativa, antecipa os problemas que 

vamos ter que lidar no futuro aqui no Brasil. O problema é que ainda não temos, 

como lá (no Canadá), um agente governamental para a proteção de dados pessoais.   

 

                                                 
165 Essa ressalva da lei pretende abranger certas situações em que a exigência do consentimento da 
pessoa se mostrar impraticável. Por exemplo, quando a informação estiver sendo coletada para 
razões de persecução criminal, a exigência de prévio consentimento se mostra incompatível com o 
próprio propósito da coleta. O prévio consentimento da pessoa que tem os dados pessoais 
processados também pode se mostrar inexeqüível quando seja um menor, esteja seriamente doente 
ou mentalmente incapacitado. Além disso, empresas que não tenham um relacionamento direto com 
o sujeito objeto da coleta também podem ser dispensadas da exigência. Por exemplo, nos casos em 
que há transferência (lícita) de mailing list para efeito de marketing direto, a primeira empresa que 
coletou os dados já pode ter obtido originariamente autorização para repassá-los. 
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1.2 Online Personal Privacy Act – A lei americana de proteção à privacidade na 

Internet  

 

Essa realidade que vigora nos espaços eletrônicos, de constante ameaça aos 

usuários das redes de comunicação, leva à necessidade de se estabelecer direitos 

relacionados à privacidade individual e, de outro lado, obrigações para os 

seguimentos empresariais que atuam explorando serviços na Internet, de modo que 

os usuários adquiram a confiança de que sua privacidade está completamente 

protegida. Com esse propósito, no último dia 18 de abril, o Senador Fritz Hollings, 

democrata do Estado de Carolina do Sul e Presidente do Comitê do Senado norte-

americano para o Comércio, apresentou uma lei que aborda questões relativas à 

coleta, uso e transmissão de informações pessoais na Internet.   

 É importante registrar que essa não é a primeira iniciativa do legislativo norte-

americano em atenção à proteção da privacidade em setores específicos da 

atividade empresarial. A partir do fim do século 20, quando a coleta e troca de 

informações pessoais sofreram um exponencial aumento por razões comerciais e 

pelo avanço na tecnologia, o Congresso norte-americano editou um vasto número 

de normas de proteção à privacidade, abrangendo vários campos e diversas 

atividades, tais como telefonia, televisão a cabo, locação de fitas de vídeo e também 

em relação à Internet (embora limitadas à proteção da criança). Essas normas não 

provocaram uma limitação ao desenvolvimento tecnológico nem obstaculizaram 

negócios, pois simplesmente asseguraram que a comercialização de informações 

pessoais seja justa, transparente e submetida à lei. 
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 Agora, a iniciativa legal volta-se diretamente à proteção do conjunto de 

usuários da Internet. Nos considerandos do projeto, é feita referência a pesquisas 

que demonstram que o mercado perde dezenas de bilhões de dólares ao ano, 

devido ao medo que os indivíduos têm da falta de proteção à privacidade na 

Internet. As pesquisas também confirmam que cerca de um terço dos usuários da 

Internet provê falsas informações a respeito deles mesmos, como forma de protegê-

los contra invasão de privacidade. A justificativa é concluída com a previsão de que 

os custos econômicos para a indústria, para respeitar as linhas básicas de proteção 

à privacidade individual que a lei venha agora a proclamar, serão bem menores se 

comparados com o incremento que podem trazer ao comércio na Internet, 

caracterizado pela confiança do consumidor nas transações on line.  

 A Lei traz uma série de conceitos e definições, como forma de facilitar sua 

aplicação. No Título IV, Seção 401, define o que seja “personally indentifiable 

information”, que poderíamos traduzir para o vernáculo simplesmente como dados 

nominativos166. Compreendem-se nessa conceituação os seguintes dados: 

a) o prenome e nome de família da pessoa; 

b) o endereço residencial ou outro que a pessoa tenha, incluindo o nome da 

rua, bairro e cidade; 

c) um endereço de e-mail; 

d) um número de telefone; 

e) o número do certificado de registro de nascimento; 

f) qualquer outro dado identificador que permita um contato físico ou on line 

com um indivíduo; 

                                                 
166 Em uma tradução literal, “personally indentifiable information” seria algo como informação 
pessoalmente identificável. Mas preferimos em substituição usar a terminologia de dados 
nominativos, já consagrada na Europa e que compreende aquelas informações que se vinculem ou 
identifiquem uma determinada e específica pessoa.  
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g) qualquer outra informação que um provedor ou operador de website colete 

e combine com os dados identificadores descritos acima;  

  

Outros dados derivados (“inferential information”), assim entendidas 

informações sobre um usuário que possam ser inferidas de outras coletadas on line, 

não se enquadram no conceito de “personally identifiable information”. 

Também são relacionadas as informações que legalmente podem ser 

incluídas no conceito de “sensitive personally identifiable information”, que 

poderíamos traduzir para dados nominativos sensíveis. Subcategoria dos dados 

nominativos, os dados sensíveis são aqueles estreitamente ligados à esfera de 

privacidade das pessoas. São dados que explicitam ou podem indicar traços do 

caráter e personalidade de um indivíduo e, por isso mesmo, devem gozar de maior 

proteção jurídica do que outros dados nominativos (não sensíveis). Para a Lei do 

“Online Personal Privacy Act”, o termo “sensitive personally identifiable information” 

inclui as seguintes informações:  

a) dados referentes à saúde do indivíduo, como definidas em legislação 

federal; 

b) dados referentes à raça ou etnia; 

c) filiações a partidos políticos; 

d) crenças religiosas; 

e) orientação sexual; 

f) número de inscrição no sistema de Seguridade Social; e 

g) informações financeiras sensíveis (“sensitive financial information”).  
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Também é dado o conceito de “sensitive financial information”, que 

poderíamos traduzir para dados financeiros sensíveis. O termo compreende, 

segundo a Lei: 

a) a quantidade de renda auferida ou perdas patrimoniais sofridas por 

um indivíduo; 

b) o número da conta bancária de um indivíduo ou informações 

relativas a poupança, descontos, cartão de crédito, corretagem e 

outras contas relativas a serviços financeiros; 

c) o código de acesso, senha de segurança ou mecanismo similar que 

permite o acesso a uma conta de serviço financeiro; 

d) informações referentes a seguro individual, incluindo a existência do 

seguro, o valor do prêmio, limites de cobertura para o segurado e 

terceiros beneficiários; 

e) as dívidas e obrigações de um indivíduo referente a cartões de 

crédito ou empréstimos de qualquer natureza.    

 

 Ao definir seu âmbito de abrangência, a Lei (na Section 101, c) estabelece 

que estão sujeitos às suas normas qualquer provedor de acesso à Internet, provedor 

de serviços on line e operadores de websites comerciais, além de qualquer terceiro 

que mantenha com o operador um sistema de publicidade interligado ao site. Isso se 

deve ao fato de que a coleta de informações pessoais num site pode não ser feita 

diretamente pelo seu operador, mas através de um sistema de “advertising network”. 

Em outras palavras, não somente o “proprietário” do site pode incluir “cookies”, mas 

também outros terceiros que com ele tenham envolvimento comercial, incluindo 

empresas que ofereçam seus produtos através do site ou nele coloquem banners. 



 136

Alguns “cookies” podem ser ativados justamente através de um clique num banner. 

Assim, estendendo seu raio de abrangência a todos os integrantes de uma network 

comercial, a lei pretende aplicar-se a todos os empresários que realizem on line 

qualquer tipo de coleta, transmissão, venda e locação de informações pessoais.    

O art. 102 da Lei (Section 102) trata da comunicação ao usuário e do seu 

consentimento, como requisitos para a legalidade da operação de coleta de dados 

pessoais. Prescreve que um provedor de serviços na Internet ou operador de um 

web site comercial não pode coletar informações pessoais de seus usuários, a não 

ser que o informe previamente dessa operação. Para adquirir validade formal, a 

comunicação deve conter dentre outros os seguintes requisitos: 

a) os tipos específicos de informação que serão coletadas; 

b) os métodos de coleta e uso da informação coletada; 

c) as “disclosure practices” do provedor ou operador, inclusive se as 

informações serão repassadas a terceiros; 

Em relação à exigência do consentimento do usuário, o artigo 102 traz regras 

diferentes dependendo do tipo das informações pessoais coletadas. No que diz 

respeito a dados nominativos sensíveis (“sensitive personally identifiable 

information”), o provedor ou operador do site só pode coletá-los mediante um “opt-in 

consent”. Em outras palavras, significa que para poder coletar a informação, 

transmiti-la a alguém ou de qualquer forma usá-la tem de obter previamente um 

consentimento afirmativo do usuário (item b do art. 102). Já em relação a dados 

nominativos não sensíveis, o requisito é mais frouxo, pois (o item c do art. 102) exige 

apenas um “opt-out consent”, isto é, basta que dê oportunidade ao usuário de negar 

o seu consentimento à coleta e uso de suas informações pessoais. Se o usuário, 

notificado da coleta e lhe sendo dada oportunidade para negá-la, não se pronuncia 
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ou não toma qualquer atitude nesse sentido, o requisito legal está preenchido, 

ficando o operador autorizado a iniciar a atividade de recolhimento das informações, 

pois, no caso de dados não sensíveis, como se disse, não necessita da autorização 

afirmativa do usuário; é suficiente que se lhe dê oportunidade de negar autorização.   

 Ainda é previsto que o consentimento dado ao provedor ou operador do site, 

com respeito à coleta e uso dos dados, permanece eficaz até que seja alterado e 

alcança qualquer pessoa que venha a suceder a autorizada original (item e). A 

autorização original não se estende a outro provedor ou operador que venha a 

suceder o primitivo apenas nos casos em que: 

a) o tipo de informação coletada pelo sucessor é materialmente diferente 

da coletada pelo predecessor; 

b) os métodos usados na coleta e uso da informação empregados pelo 

sucessor são materialmente diferentes dos utilizados pelo predecessor; 

c) as “disclosure practices” do sucessor são materialmente diferentes das 

práticas do predecessor. 

 

O art. 103 (Section 103) trata das mudanças de política de coleta (“policy 

changes”) e da comunicação de quebra de privacidade (“notice of breach of 

privacy”). Sempre que um provedor ou operador de site fizer uma alteração 

substancial em sua política de coleta, uso e transmissão da informação, está 

obrigado a notificar o usuário, devendo cessar essas atividades, a não ser que dê 

oportunidade ao usuário de consentir ou manter seu consentimento, observando-se, 

para tanto, os mesmos requisitos do art. 102 (item b ou c, dependendo quer se trate 

de dados sensíveis ou não). Já a notícia da quebra da privacidade (“notice of breach 

of privacy”) tem que ser dada ao usuário sempre que: 
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a) dados pessoais sensíveis ou não sensíveis forem utilizados em 

desacordo com a lei; 

b) a segurança, confidencialidade ou integridade da informação 

coletada for comprometida por um hacker ou um terceiro, ou por 

qualquer falha ou omissão do operador. 

Nesses casos, o operador tem que notificar todos os usuários que tiveram 

seus dados sensíveis ou não sensíveis afetados ou comprometidos pela coleta ou 

uso ilegal. A comunicação tem que descrever a natureza da coleta ou uso irregular e 

as medidas adotadas para remediá-la.  

O art. 104 (Section 104) estabelece exceções à regra que impõe a 

comunicação e consentimento do usuário, como requisitos para a coleta e uso de 

seus dados. Estabelece que a Section 102 - que é justamente a que cria esses 

requisitos - não se aplica quando a coleta e uso das informações pessoais do 

usuário é feita: 

a) para proteger a segurança ou integridade do serviço ou do website; 

b) para conduzir uma transação, entregar um produto ou serviço, ou 

completar uma operação para a qual o usuário forneceu a informação; 

c) para fornecer outros produtos e serviços integralmente relacionados com a 

transação, serviço, produto ou operação para a qual o usuário forneceu a 

informação.  

  

O item b desse art. 104 traz também uma outra exceção à regra geral de que 

a utilização de informações pessoais do usuário pressupõe sua comunicação e 

consentimento prévios. É o que ocorre quando se cuida de repassar as informações 

aos pais de uma criança que utiliza os serviços de um provedor ou operador de 
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website. Nessa hipótese, o provedor ou operador não pode ser considerado 

responsável se, agindo de boa-fé e seguindo procedimentos razoáveis em resposta 

a um pedido dos pais, revela informações da criança. Esse tipo de pedido de 

informação, aliás, já é previsto na Section 1302(b)(1)(B)(iii) do “Children’s Online 

Privacy Protection Act”, uma lei voltada exclusivamente à proteção da privacidade 

das crianças na Internet, de 1998.    

A proibição da revelação de informações do usuário também encontra 

exceções nos casos em que é feita a órgãos policiais (law enforcement agencies), 

mediante autorização judicial. Como exceção ao princípio geral de que só pode ser 

realizada com a comunicação e o consentimento prévios do usuário, a transmissão 

de suas informações pessoais a órgãos do governo pressupõe a emissão de um 

mandado judicial ou o cumprimento de um processo administrativo próprio (“a 

properly executed administrative compulsory process”) (Section 104 (c) (1)). Outra 

exceção reside na hipótese em que a revelação das informações é feita em 

cumprimento a uma ordem judicial proferida em uma ação civil, em que o requerente 

tenha demonstrado uma forte necessidade da informação requisitada e que ela não 

possa ser adquirida por outros meios, e ainda desde que: 

a) ao usuário a respeito de quem a informação se relaciona seja dada 

uma comunicação razoável pela pessoa que requer a ordem 

judicial;   

b) ao usuário seja concedida uma oportunidade razoável para apelar e 

contestar a emissão da ordem ou restringir seu escopo. 

 

A Lei estabelece que o órgão judicial que emite a ordem, autorizando a 

revelação das informações pessoais, prescreva certas precauções contra “further 
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disclosure” - Section 104 (c) (2). Com efeito, a ordem judicial sempre se refere à uma 

pessoa específica; trata-se de uma concessão dirigida a uma determinada pessoa, a 

quem o juiz, examinando os fundamentos do pedido e considerando a necessidade 

pessoal sobre informações alheias, defere a ordem para que estas lhe sejam 

reveladas. O cumprimento da ordem, no entanto, não pode ser de tal modo que a 

informação espalhe-se, a ela tendo acesso terceiros outros que não o beneficiário 

primitivo. Por isso, a própria lei prescreve que a autoridade judicial que a emite crie 

certos cuidados para a manipulação da informação, para que esta não se difunda 

além da pessoa do beneficiário. Para atingir esse desiderato, podem ser 

estabelecidos procedimentos para a entrega da informação ao beneficiário e 

conservação de seu segredo no âmbito da repartição judicial.  

A Section 105 trata do direito de acesso do usuário a suas informações 

pessoais. O controle das informações de uma pessoa por outra pressupõe o direito 

daquela de ter acesso aos dados recolhidos. A pessoa a quem se referem os dados 

coletados tem direito a conhecer e fazer corrigir a informação e, ainda, de limitar sua 

difusão aos fins específicos para o qual foi recolhida. Trata-se de direitos 

assegurados universalmente, em garantia da proteção da pessoa humana, contra o 

uso indiscriminado de informações pessoais, por atentatório à sua privacidade. 

Seguindo a mesma linha principiológica, o Online Personal Privacy Act obriga o 

provedor ou operador de site a: 

a) mediante requisição, conceder acesso aos dados nominativos que 

recolheu do usuário; 

b) conceder oportunidade para que o usuário peça a correção ou 

eliminação de informações pessoais; 
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c) fazer a correção de dados pessoais incorretos ou eliminá-los 

definitivamente; 

 

Logo à frente (item b) é feita ressalva à possibilidade de o provedor ou 

operador de site negar a correção ou eliminação de informações sugerida pelo 

usuário (mesmo que sejam de dados sensíveis). Isso pode ocorrer sempre que: 

a) tenha um razoável entendimento de que a correção ou eliminação 

sugerida é inexata ou de qualquer maneira inapropriada; 

b) notifique o usuário por escrito das razões do seu entendimento; 

c) conceda uma razoável oportunidade ao usuário para refutar suas 

razões.     

 

Para facilitar a compreensão do que seja considerado um entendimento 

razoável, a Lei cria um teste de razoabilidade (“reasonableness test”). A 

razoabilidade, para determinar o acesso do usuário às informações ou para negar 

seu pedido de correção, deve ser determinada levando em consideração fatores tais 

como a sensibilidade das informações e o peso ou as despesas acarretadas ao 

operador com sua correção ou eliminação (item d).   

Também é previsto que o provedor ou operador do site possa cobrar do 

usuário uma taxa para ter acesso às informações requisitadas, que não deve ser 

superior a 03 dólares, e que pode ser dispensada quando o usuário afirme por 

escrito estar desempregado ou ser beneficiário de algum tipo de sistema assistência 

social, ou ainda quando afirme ter razões para acreditar que os dados incorretos 

possam ter sido coletados em virtude de fraude.    
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A Lei traz ainda outros tipos de regras sobre segurança, direito de ação da 

pessoa que tem dados coletados de forma irregular, políticas de privacidade para os 

órgãos governamentais, dentre tantas outras. Nas suas disposições finais, inclusive, 

encoraja o Governo e a iniciativa privada a financiar o desenvolvimento de softwares 

e outros protocolos, tais como o do World Wide Web Consortium, que criou um 

programa P3P capaz de, uma vez instalado em um computador ou em uma rede de 

computadores com acesso à Internet, proteger as informações pessoais do usuário, 

de acordo com suas especificações. Mas todas essas regras adicionais são de uma 

especificidade tal que não nos interessa tratar no presente trabalho, tendo em vista o 

seu escopo limitado. As regras principais, que podem perfeitamente vir a ser 

incorporadas na legislação brasileira, já que começam a ter consagração universal, 

foram mencionadas e comentadas. Esperamos que, assim, possam ter alguma 

serventia no desenvolvimento de futura legislação nacional.  

 

 

1.3 Retenção dos registros de conexão e tráfego pelos provedores  

   

 A nova “Lei de Serviços da Sociedade da Informação e Comércio Eletrônico” 

(Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico), mais 

conhecida simplesmente pela sigla LSSICE. Aprovada pelo Parlamento espanhol em 

27 de junho de 2002167, entrou em vigor em 12 de outubro daquele ano. Implementa 

em território espanhol a Diretiva da União Européia sobre comércio eletrônico (Dir. 

2000/31/CE) e algumas disposições da Diretiva Européia sobre Privacidade e 

Comunicações Eletrônicas (Dir. 2002/58/EC). Ela obriga os provedores de acesso e 

                                                 
167 Publicada no Boletín Oficial del Estado, de 12 de julho de 2002.  

http://www.elpais.es/temas/dossieres/lssice/indice.html
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serviços na Internet a reterem os registros do tráfego de seus clientes por até um 

ano, para possibilitar o acesso a eles pelos órgãos governamentais, mediante 

autorização judicial168.    

  Essa disposição tem atraído críticas à Lei. Para os defensores das liberdades 

civis e proprietários de sites de comércio eletrônico, ela contraria uma série de 

regras protegidas em convenções internacionais de direitos humanos, que 

consagram, dentre outros princípios, o direito à confidencialidade nas comunicações 

(presente também na Constituição Espanhola). A disposição que obriga os 

provedores e prestadores de serviços de comunicações eletrônicas a reter até um 

ano os dados de conexão e tráfego, gerados pelas comunicações de seus usuários 

(art. 12, item 01)169, preocupa essas organizações porque alegam que ela pode ter 

sérias implicações quanto à privacidade dos internautas e proteção de dados 

pessoais. A Lei ressalva que os dados que devem ser recolhidos são unicamente os 

“necessários para facilitar a localização do equipamento terminal empregado pelo 

usuário para a transmissão da informação” e, em se tratando de serviço de 

hospedagem, “somente aqueles imprescindíveis para identificar a origem dos dados 

alojados e o momento em que iniciou a prestação do serviço”, estabelecendo que o 

dever de retenção dos dados em nenhum caso afetará o segredo das comunicações 

(art. 12, item 02)170. Além disso, estabelece que os registros devem permanecer 

                                                 
168 A o projeto da Lei previa inicialmente a dispensa de ordem judicial, bastando apenas autorização 
de autoridades administrativas, mas ativistas ligados a organizações de defesa das liberdades civis 
conseguiram modificá-la.  
169 Artículo 12. Deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas. 1. 
Los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, los proveedores de acceso a 
redes de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán retener 
los datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación 
de un servicio de la sociedad de la información por un período máximo de doce meses, en los 
términos establecidos en este artículo y en su normativa de desarrollo. 
 
170 2. Los datos que, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, deberán conservar los 
operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y los proveedores de acceso a redes 
de telecomunicaciones serán únicamente los necesarios para facilitar la localización del equipo 
terminal empleado por el usuario para la transmisión de la información.  



 144

confidenciais, só podendo ser acessados pelas autoridades judiciárias e fiscais para 

fins de investigação criminal ou para salvaguarda da segurança pública e defesa 

nacional (art. 12, item 03)171.  

 O Governo sustenta que, da forma como está escrita, a obrigação de 

retenção tem amparo nas Diretivas comunitárias sobre comércio eletrônico e sobre 

proteção de dados nas comunicações eletrônicas172, já que se cumpre sob a 

supervisão dos juízes e do Ministério Fiscal. Lembra que os dados retidos não 

incluem o conteúdo ou outros que afetem o sigilo das comunicações eletrônicas, 

protegido constitucionalmente, e que são armazenados mediante procedimentos 

seguros que garantem sua integridade e que impedem o acesso não autorizado (art. 

12, item 02). Embora procurando não alcançar propriamente o conteúdo das 

comunicações eletrônicas (visa diretamente os dados de conexão) e estabelecendo 

exigências para a utilização dos registros informacionais, a forma preventiva e 

sistemática de armazenamento dos dados viola a presunção de inocência das 

pessoas, pode sufocar a liberdade de expressão e pode constituir uma séria intrusão 

à privacidade individual, argumentam os opositores da Lei. Com efeito, por força 

dela os provedores e as companhias de telecomunicação ficam obrigados a reter a 
                                                                                                                                                         
Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán retener sólo aquéllos imprescindibles 
para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio.  
En ningún caso, la obligación de retención de datos afectará al secreto de las comunicaciones. 
171 3. Los datos se conservarán para su utilización en el marco de una investigación criminal o para la 
salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional, poniéndose a disposición de los Jueces o 
Tribunales o del Ministerio Fiscal que así los requieran. La comunicación de estos datos a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad se hará con sujeción a lo dispuesto en la normativa sobre protección de 
datos personales. 
172 A comunidade de proprietários de sites comerciais e provedores não tem essa mesma opinião - de 
que o texto legal se adequa à legislação comunitária e internacional. O site Kriptópolis 
(www.kriptopolis.com), um membro da “Campanha Global para Liberdade na Internet” (“Global 
Internet Liberty Campaign” - www.gilc.org ) liderou, no mês de julho de 2002, uma campanha para 
levar a LSSICE ao Tribunal Constitucional antes que entrasse em vigor, solicitando aos internautas 
que enviassem mensagens a parlamentares e representantes do Governo, no sentido de que 
exercessem o recurso constitucional de revisão da Lei – de acordo com o sistema jurídico espanhol, a 
Corte Constitucional pode decidir sobre uma moção para revisão da constitucionalidade de uma lei se 
50 deputados, 50 senadores, o Presidente, o Defensor do Povo (el Defensor Del Pueblo) ou os 
corpos legislativos das comunidades autônomas solicitarem. Ao final da campanha, mais de 4.400 
pessoas enviaram mensagens solicitando o recurso ao Tribunal Constitucional, mas no dia 02 de 
outubro el Defensor Del Pueblo negou a solicitação. A LSSICE entrou em vigor 10 dias depois.      

http://www.kriptopolis.com/
http://www.gilc.org/
http://www.gilc.org/
http://www.gilc.org/
http://www.defensordelpueblo.es/
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informação do tráfego de todas as mensagens de e-mail de seus clientes, das 

chamadas telefônicas, dos dados de localização das chamadas de telefones móveis, 

da navegação na Internet etc. 

 

 

1.4 O problema do spam como invasão do direito à privacidade 

     

O spam, termo pelo qual se convencionou chamar a mensagem eletrônica (e-

mail) que tem o propósito único de fazer publicidade ou promover um determinado 

produto ou serviço, com fins comerciais – definição na qual se inclui a simples 

propaganda do conteúdo de um website, por exemplo – é sem sombra de dúvidas 

uma das práticas que mais aborrecimentos causam aos usuários da Internet. Sem 

poder recusar o recebimento da mensagem indesejada, o destinatário é forçado a 

gastar tempo desnecessariamente, no seu recebimento e eliminação. Dependendo 

do volume das mensagens que são recebidas, o destinatário pode inclusive sofrer 

prejuízos de ordem econômica, como acontece, por exemplo, com provedores de 

acesso que têm seus sistemas informáticos afetados, muitas vezes diminuindo a 

qualidade dos serviços que prestam a seus usuários, forçando-os a investir em 

novos e potentes equipamentos capazes de gerenciar essa invasão de lixo 

eletrônico. O que torna ainda mais difícil de combater a prática do spam é que os 

remetentes em geral não fornecem um mecanismo de recusa de futuras mensagens, 

nem tampouco atendem a pedidos de pessoas que manifestam seu desejo de não 

receber publicidade comercial. Em boa parte dos casos, inclusive, os spammers 

utilizam-se de uma técnica que disfarça o endereço de origem do e-mail, de forma a 

evitar que o destinatário facilmente elimine a mensagem sem lê-la. Em outros, o 
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disfarce ou medida enganosa pode ocorrer não só em relação à fonte, mas também 

ao próprio conteúdo da mensagem. Eles inserem informação enganosa no 

cabeçalho da mensagem (no campo do “assunto” ou “subject”), induzindo o 

destinatário à sua leitura. A prática do spam, assim, não só constitui um abuso como 

propriamente uma invasão da privacidade do usuário da rede que se utiliza do 

sistema de correio eletrônico. Constantemente tem sua caixa postal invadida por 

mensagens não desejadas. 

Recentemente tivemos dois fatos relacionados à questão do spam, em nosso 

país. O primeiro deles foi o acórdão da 2a. Turma Recursal do Juizado de Campo 

Grande-MT, que confirmou sentença da Juíza Rosângela Lieko Kato, que negara 

indenização a um advogado que se insurgiu contra empresas que enviaram spams 

através de cadastros comercializados. A decisão desclassificou o spam como 

conduta ilegal e, portanto, inapta a gerar qualquer tipo de sanção, quer seja de 

índole civil ou penal173. O segundo diz respeito ao arquivamento, pelo Conselho 

Superior do Ministério Público do Paraná, da representação movida pelos 

advogados Amaro Moraes e Silva e Omar Kaminski, que pugnaram por iniciativas 

judiciais contra empresas que reiteradamente vinham se utilizando dessa prática. 

Para o Ministério Público paranaense o envio de spams não revela interesse 

processual para fins de ajuizamento de ação civil pública174. Em ambos os casos, 

portanto, o resultado foi desfavorável para aqueles que lutam contra a prática do 

spam.   

 

 

1.4.1 O CDC e a publicidade do e-mail (spam) 

                                                 
173 Cf. matéria publicada no site Consultor Jurídico (www.conjur.com.br), de 03.01.02 
174 Reportagem publicada no site Consultor Jurídico, em 26.05.02 
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Advogados e grupos de pessoas que estão engajadas em campanhas contra 

o spam, aqui no Brasil, procuram de todas as formas enquadrá-lo como prática 

ilegal, valendo-se, para tanto, do arsenal de leis já existente. A tese mais defendida 

é que o spam caracteriza prática comercial abusiva, nos termos do art. 39 do CDC, 

que proíbe o envio ou a entrega ao consumidor de qualquer produto ou serviço sem 

solicitação prévia. É evidente, no entanto, que essa regra não se aplica ao spam, 

que não se conforma em fornecimento de produto ou serviço, mas reflete somente 

uma mensagem publicitária indesejada. 

Ainda que não tenhamos (por enquanto) uma lei brasileira sobre spam, a 

mensagem publicitária eletrônica sem rotulação parece ferir outro dispositivo do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Os advogados Amaro Moraes e 

Omar Kaminski, que têm se destacado na luta contra essa prática nociva em nosso 

país, argumentam que esse tipo de e-mail fere o art. 36 do CDC.  

Este artigo acolhe o princípio da “identificação da publicidade”, determinando 

que “deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a 

identifique como tal”. A publicidade, portanto, só é lícita quando o consumidor puder 

identificá-la e a identificação há de ser imediata, no momento da exposição, e de 

modo fácil pelo consumidor, sem qualquer esforço ou capacitação técnica. Um e-

mail que não identifique no cabeçalho a sua natureza comercial, deixando de 

advertir o consumidor (destinatário), assume a qualidade de mensagem publicitária 

irregular, evidentemente. Primeiro, porque o art. 36 alcança qualquer meio ou 

veículo da publicidade, quer seja um outdoor, uma capa de revista ou jornal, ou uma 

mensagem eletrônica disseminada na televisão, rádio ou Internet. E, em segundo 

lugar, porque a solução dos conflitos provenientes de relações em meio eletrônico 
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requer aplicação da legislação tradicional vigente em caráter subsidiário. O princípio 

da subsidiariedade vem sendo aceito pela quase totalidade dos estudiosos do 

fenômeno informático. Na omissão de leis que regulem as relações em meio 

eletrônico, as normas tradicionais podem ser aplicadas, sempre que não se 

mostrarem incompatíveis com os princípios referentes à matéria que se pretende 

regular, “bem como que sua efetivação não determine procrastinações e 

inadequações ao desenvolvimento natural dessas relações, permitindo a celeridade 

e a simplificação, que sempre são almejadas na solução dos conflitos”175.  

Assim, a identificação da natureza publicitária da mensagem eletrônica (e-

mail) já decorre de preceito legal, em nosso país. E, em se tratando de e-mail, é 

conveniente que a identificação se apresente no cabeçalho da mensagem, na linha 

ou campo do “assunto” (“subject”). Se a identificação do e-mail publicitário é feita no 

corpo da mensagem, isso de nada adianta, pois o destinatário só veria a indicação 

ou aviso depois de abri-la, já tendo sido alvo do spam e sujeito a seus 

inconvenientes. Por isso, a identificação da mensagem publicitária necessita ser feita 

no cabeçalho. Somente rotulando-se o campo do assunto, com alguma sigla, 

enunciado ou marca que informe o caráter comercial da mensagem, o consumidor 

pode optar por ler ou livrar-se da mensagem.   

 

1.4.2 Necessidade de regulamentação da matéria 

   

 A bem da verdade, como fenômeno inteiramente novo que é, a prática do 

spam necessita ser devidamente regulamentada, por meio de normas que 

disciplinem suas peculiaridades e adotem sanções para os diferentes modos de sua 

                                                 
175 Mário Antônio Lobato de Paiva, Princípios Universais do Direito Informático, artigo publicado no 
site Infojus (www.infojus.com.br). 
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utilização. Foi mais ou menos a essa conclusão que chegaram os Procuradores 

integrantes do Conselho Superior do Ministério do Paraná, na decisão176 (do dia 

06.05.02) que determinou o arquivamento da representação movida pelos 

advogados Omar Kaminski e Amaro Moraes e Silva177. Apesar de decidir pelo 

arquivamento, o Conselho enxergou a questão do spam como um assunto de 

interesse público, tanto que determinou “a extração de cópias do procedimento, 

objetivando a realização de estudos, bem como remessa aos parlamentares federais 

do Paraná e à Confederação Nacional do Ministério Público (CONAMP), para fins de 

extração de propostas de regulamentação da espécie pelas vias legislativa e 

administrativa (ANATEL), respectivamente”.  

 O envio de panfletos com propagandas e mensagens publicitárias não 

solicitadas para as casas das pessoas já era prática conhecida e há muito vinha 

sendo utilizada – o chamado marketing direto. Mas agora, o baixo custo das 

comunicações eletrônicas, que permite a qualquer um que tenha uma conta de 

acesso à Internet enviar mensagens em número ilimitado, dimensionou o problema; 

sem contar que nos ambientes eletrônicos os remetentes muitas vezes se valem de 

técnicas de “anonimização”, o que lhes permite encobrir a verdadeira identidade.  

 Essas circunstâncias revelam a necessidade de uma nova legislação, talhada 

para tratar convenientemente todos os aspectos que rodeiam a questão do spam. 

Não se pode olvidar que uma mensagem (ainda quando não solicitada) pode ser um 

meio legítimo, através do qual eficazmente se promova uma mercadoria e se atraia 

consumidores. Não se pode tratar da mesma forma uma mensagem não solicitada 

                                                 
176 Resolução 145/02, rel. Cons. Valmor Antônio Padilha, pelo arquivamento dos Autos de 
Procedimento Investigatório Preliminar nº 48/01, instaurados na Promotoria de Defesa do Consumidor 
da Comarca de entrância final de Curitiba. 
177  No seu voto, o relator destacou que “só é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos 
"spams" de cunho publicitário quando os fatos indicarem publicidade enganosa ou abusiva, ou 
mesmo, não atenderem ao princípio inserto no seu art. 36, ou seja, o da identidade da publicidade”. 
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que contenha informações corretas de outra com conteúdo enganoso. Nesse 

sentido, é indispensável, como se disse, uma legislação apropriada para a matéria, 

até porque a questão do e-mail não solicitado tornou-se assunto de interesse 

público, a exigir uma definição dos meios de sua utilização legítima, bem como dos 

casos em que se considera ilegal e das respectivas sanções.  

 

 

1.4.3 O CAN-SPAM ACT – A lei americana que proíbe spams 

 

 Seria bem interessante que os nossos legisladores buscassem apoio na 

legislação alienígena, para visualizar as iniciativas de repressão ao spam. Como se 

trata de uma questão universal, que atinge qualquer usuário da rede onde quer que 

esteja situado, é importante estudar as medidas legislativas já adotadas em outros 

países. Uma delas que se destaca pela sua abrangência e detalhamento é o “CAN-

SPAM” Act, abreviatura utilizada para "Controlling the Assault of Non-Solicited 

Pornography and Marketing", projeto de lei apresentado recentemente no Congresso 

norte-americano pelos senadores Conrad Burns e Ron Wyden, o primeiro 

republicano do Estado de Massachussets e, o segundo, democrata do Oregon. O 

projeto foi apresentado no dia 27 de março de 2001 e estava na pauta para ser 

votado pelo Comitê do Comércio do Senado no dia 17 de maio do corrente ano178. O 

projeto impõe uma série de exigências para o envio de e-mail com propósitos 

comerciais e cria várias penalidades para o descumprimento dessas exigências, que 

vão desde multa até mesmo pena prisional.  

                                                 
178 Foi apresentado na 1a. Sessão da 107a. legislatura do Congresso norte-americano, tendo recebido 
o número S.630.  
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 O projeto traz algumas definições para permitir sua melhor interpretação e 

aplicação, dentre elas a que delineia exatamente o que, para os termos legais, pode 

ser considerado spam. “Unsolicited commercial eletronic mail message”, para usar a 

terminologia adotada, significa qualquer mensagem comercial enviada ao 

destinatário sem seu prévio consentimento, que pode ser afirmativo ou implícito. O 

consentimento afirmativo, no que diz respeito a uma mensagem de e-mail, ocorre no 

caso da preexistência de uma solicitação para o envio ou autorização dada pelo 

destinatário ao remetente (Section 3, 1, A). Já o consentimento implícito é aquele 

que provém da circunstância de o destinatário manter com o remetente algum tipo 

de transação comercial (que pode ser simplesmente o fornecimento de informações, 

mesmo de forma gratuita), no período de cinco anos após o recebimento da primeira 

mensagem. 

 O projeto criminaliza o envio de mensagem comercial não solicitada contendo 

informação falsa, fraudulenta ou de qualquer forma enganosa. Qualquer pessoa que 

iniciar a transmissão de um e-mail (não solicitado) sabendo que contém informação 

materialmente ou intencionalmente falsa ou enganosa deve ser multada ou sofrer 

pena prisional não superior a 01 ano, é o que prediz a Section 4 do CAN-SPAM Act. 

O projeto usa o termo de “header information”, ou seja, a falsidade ou o caráter 

enganoso que caracteriza o crime ocorre quando ela disfarça a fonte, o destino ou 

retransmissões, que são as informações que vêm no começo de qualquer 

mensagem eletrônica, incluindo o nome de domínio ou endereço eletrônico do 

remetente originário.  

Além de tornar crime essa ação, o projeto ainda fornece outros tipos de 

proteção contra o e-mail comercial. Por exemplo, coloca como infração civil o envio 

de uma mensagem que contenha ou esteja acompanhada de “header information” 
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materialmente ou intencionalmente falsa ou enganosa, ou não obtida legitimamente. 

Também enquadra-se na categoria de infração civil o ato de enviar um e-mail 

comercial com o campo do “subject” (ou “assunto”, nos softwares gerenciadores de 

e-mail em português) contendo título enganoso em relação ao real conteúdo da 

mensagem (Section 5). 

  O projeto requer que todos os e-mails comerciais incluam um endereço 

eletrônico que permita ao destinatário indicar seu desejo de não receber futuras 

mensagens. Isso significa que adotou o sistema do “opt out”, ou seja, o envio de 

mensagem eletrônica comercial não será considerado spam se o remetente fornece 

meios ao destinatário de evitar o recebimento de futuras mensagens. É um sistema 

diferente e menos rígido do que o “opt in”, que requer que o destinatário envie uma 

resposta manifestando seu interesse em continuar a receber mensagens da fonte 

originária. Enquanto não obtiver essa resposta, o remetente fica impedido de 

reenviar novas mensagens. No sistema do “opt out”, o remetente pode enviar as 

mensagens umas atrás das outras, até receber uma resposta negativa do 

destinatário. Pelo projeto de lei norte-americano, inclusive, não tem que cessar 

imediatamente o envio das mensagens, pois o reenvio delas só se torna ilegal se 

ultrapassar 10 dias do recebimento da objeção do destinatário (Section, a, 4). 

    Além de um endereço eletrônico para respostas (sistema “opt-out”), o 

projeto prevê a obrigatoriedade de o remetente incluir na mensagem uma 

identificação de que se trata de uma publicidade comercial, além do seu endereço 

postal físico (Section, a, 5).   

    Esses são, em linhas gerais, os principais pontos do CAN-SPAM Act, que 

oferece uma resposta positiva para o problema do spam - uma das maiores 

irritações com que se defrontam os usuários da Internet -, embora talvez não se 
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possa considerar a solução completa e ideal. O projeto cria medidas razoáveis, mas 

que não esgotam por completo o problema.  

    A exigência de informações verdadeiras no cabeçalho da mensagem parece 

não impedir, por exemplo, que o remetente se valha de um pseudônimo ou endereço 

eletrônico anônimo. O projeto não é claro em proibir essas possibilidades179. Além 

disso, o requisito da identificação da mensagem (como publicidade comercial), uma 

forma de rotulação mandatória, soa fortemente ineficaz. O projeto não especifica a 

forma ou localização de tal identificação, que pode ser escondida no corpo da 

mensagem, tornando-se difícil de ser captada por filtros de spam. Ainda pode ser 

apontado como falha o conceito restrito que é dado ao e-mail não solicitado, 

proibindo apenas aqueles que tenham, por propósito imediato, relações comerciais. 

O ideal seria abranger qualquer e-mail não solicitado, inclusive aqueles que são 

enviados por organizações de caridade, esportivas, literárias ou qualquer outro tipo 

de associação. Um último ponto que também merece crítica refere-se à adoção do 

sistema “opt-out” como opção para o destinatário livrar-se de futuras mensagens. O 

mais conveniente para o usuário da rede é o do “opt-in”, pois não tem que 

desperdiçar tempo preenchendo uma mensagem como resposta à do remetente 

original. O tempo que medeia entre a resposta negativa do destinatário e seu efetivo 

cancelamento do banco de dados do remetente pode ser suficiente, dependendo do 

volume de informações que são transmitidas, para o recebimento indesejado de 

inúmeras outras mensagens. A tendência, na Europa, é da opção pelo sistema do 

“opt-in”. Recentemente, o Parlamento Europeu aceitou a proposição de uma diretiva 

que estabelece regras para a proteção de dados pessoais e privacidade no setor 

das comunicações eletrônicas. Nela é adotado o “opt-in” para os e-mails comerciais 

                                                 
179 Essa é uma das críticas, aliás, que está sendo feita ao projeto pelo CDT – Center for Democracy 
and Technology.  
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não solicitados, regra que se aplica também às short-messages e outras mensagens 

eletrônicas recebidas por terminais móveis e aparelhos celulares. 

 

 

1.4.4 As leis estaduais anti-spam nos EUA 

 

  Ao longo da última década, o spam deixou de ser apenas um expediente 

aborrecido para se tornar assunto de política pública. Atualmente tramita perante o 

Congresso norte-americano, o “Can Spam Act”, que impõe uma série de exigências 

para o envio de e-mail com propósitos comerciais e cria várias penalidades para o 

descumprimento dessas exigências, que vão desde multa até mesmo pena prisional. 

Esse projeto, apresentado em março de 2002, resultou da forte pressão exercida 

nos últimos cinco anos sobre aquela casa legislativa por advogados e 

representantes de organizações anti-spam (como a “Junkbusters” e a “Coalition 

Against Unsolicited Commercial Email – CAUCE”), que inspiraram um movimento 

político que hoje se espalhou por todo o mundo. 

 Para alguns pode parecer que os Estados Unidos estão bem atrasados na 

regulamentação dessa importante questão, talvez até perdendo para nós, que temos 

vários projetos junto ao Congresso Nacional tratando sobre a questão do spam, 

apresentados desde legislaturas passadas180. Na verdade, os esforços recentes da 

“Junkbusters” e da “CAUCE” têm sido no sentido de alçar alguns princípios e 

práticas anti-spam ao nível da legislação federal, de forma a harmonizar e 

uniformizar as exigências espalhadas pelas legislações dos diversos Estados-

membros da federação norte-americana. A quase totalidade dos Estados já tem sua 
                                                 
180 O mais famoso deles é o projeto do Dep. Ivan Paixão (PPS/SE), que foi o primeiro projeto de lei 
brasileiro com o objetivo de limitar o envio de mensagens eletrônicas não solicitadas. No último dia 
06.08, inclusive, o deputado apresentou um projeto renovado, o PL n. 7.093/2002.  
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própria legislação. Desde 1998, vários Estados buscaram proteger seus residentes 

de mensagens comerciais eletrônicas não solicitadas, editando leis no vácuo de uma 

legislação federal sobre a matéria. Embora muitas tenham adotado requisitos 

semelhantes, existem bastantes diferenças entre elas, o que propicia muita confusão 

aos profissionais e agentes do meio publicitário e retarda a utilização potencial do e-

mail como legítima ferramenta de marketing.                      

 Atualmente181, 19 Estados da federação norte-americana têm algum tipo de 

regulamentação do e-mail comercial. O primeiro Estado a editar uma lei sobre esse 

assunto foi Washington, no começo do ano de 1998. A partir daí, vários outros e 

influentes Estados, como Califórnia e Virgínia, editaram suas próprias leis anti-spam.  

 Poucas dessas leis proíbem completamente o spam, ou seja, elas permitem 

que comerciantes e marketeiros on line enviem e-mails não solicitados. O que elas 

combatem fundamentalmente é a mensagem eletrônica fraudulenta ou enganosa, 

pois aderem ao princípio do “truth in labeling”, que poderíamos traduzir para alguma 

coisa perto de “rotulagem honesta”. Em atenção a esse princípio, os remetentes de 

uma mensagem não consentida devem indicar ou fornecer meios para que o 

destinatário identifique facilmente o seu caráter comercial. A lei do Estado de 

Washington, por exemplo, proíbe informações enganosas no cabeçalho da 

mensagem. Em face dela, uma empresa não pode enviar um e-mail contendo o título 

do “subject” (assunto) sem relação com o corpo da mensagem. A lei do Estado da 

Califórnia, nesse ponto, é bem mais rigorosa, pois exige que o espaço do “assunto” 

– no cabeçalho da mensagem - contenha necessariamente a sigla “ADV”, 

abreviatura da palavra “advertisement”, que em inglês significa propaganda. Além de 

exigir essa abreviatura para assinalar a natureza comercial da mensagem, outras 

                                                 
181 Até janeiro de 2002.  
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leis ainda exigem que seja seguida do complemento “ADLT”, para evidenciar 

também o caráter adulto do seu conteúdo. Assim, o rótulo “ADV: ADLT” sempre 

deve aparecer no campo do “assunto” na publicidade de produtos e serviços 

destinados ao público adulto.  

 Além dos requisitos referentes às informações do cabeçalho da mensagem, 

outros são exigidos nas leis americanas sobre spam. A maioria delas requer algum 

tipo de sistema “opt-out”, para permitir que o destinatário evite o recebimento de 

futuras mensagens. Abaixo, apresentamos uma lista dos principais requisitos 

impostos por essas leis para a regularização do e-mail comercial:    

 

Estado Exigências da lei para o e-mail comercial 

California Rotulagem/ sistema opt-out 

Colorado Rotulagem/ sistema opt-out 

Connecticut Princípio geral da informação honesta  

Delaware Princípio geral da informação honesta 

Idaho Endereço de e-mail correto/ sistema opt-out 

Illinois Princípio geral da informação honesta 

Iowa Endereço de e-mail correto / sistema opt-out 

Louisiana Endereço de e-mail correto 

Missouri Sistema opt-out 

Nevada Rotulagem / sistema opt-out 
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North Carolina Endereço de e-mail correto 

Oklahoma Endereço de e-mail correto 

Pennsylvania Rotulagem (apenas para conteúdo adulto) 

Rhode Island Endereço de e-mail correto 

Tennessee Rotulagem/ sistema opt-out 

Virginia Endereço de e-mail correto 

Washington Princípio geral da informação honesta 

West Virginia Princípio geral da informação honesta 

Wiscconsin Rotulagem (apenas para conteúdo adulto) 

Nota: dados atualizados até 01 de Janeiro de 2002. 

 

 

 Um dos pontos altos dessas leis reside nos instrumentos que procuram dotá-

las de eficácia. Quase todas contêm a previsão de o destinatário prejudicado pela 

mensagem poder acionar o spammer. Só que na grande maioria delas os valores 

previstos para as indenizações são tarifados; obedecem quase sempre a um limite 

máximo. Exceto em poucos Estados, esse limite não ultrapassa dez dólares por 

mensagem enviada. Isso faz com que, na prática, os destinatários se sintam 

desestimulados a acionar os spammers. Por isso, ao lado da previsão do direito de 

ação da própria vítima do spam, as leis conferem largos poderes a outros atores 

públicos e privados no combate a essa prática. Muitas delas atribuem aos 

Procuradores Gerais dos Estados (state attorneys) o poder de multar os infratores, aí 
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sim em altos valores. Além disso, praticamente todas elas permitem que os 

provedores de acesso à Internet acionem os usuários de seus sistemas, quando 

estes enviam mensagens violando as condições contratuais, praticamente 

conferindo força de lei às suas políticas de uso anti-spam. A maioria das leis 

estabelece um valor de dez dólares por cada mensagem enviada, a título de 

indenização ao provedor. Outras, no entanto, permitem que sejam indenizados em 

até mil dólares por mensagem. Outras, ainda, chegam até vinte e cinco mil dólares 

como limite do valor indenizatório e umas poucas nem sequer estabelecem qualquer 

tipo de tarifação para a reparação dos danos. Isso, na prática, funciona estimulando 

os provedores a policiarem as práticas de seus usuários, atuando nos casos de 

reclamações de vítimas de spam. Desse modo, se o sistema legal não incentiva as 

ações judiciais individualmente pelas vítimas dos spammers, estes quase nunca 

escapam a algum tipo de punição. Quando uma empresa comete uma violação 

legal, pode defrontar-se com um procurador geral, enfrentar uma ação coletiva ou 

uma demanda movida pelo provedor de acesso, e ser obrigada a pagar milhares de 

dólares (ou até milhões, nos Estados em que as indenizações não são limitadas). 

 A constitucionalidade dessas leis tem sido questionada nas cortes 

americanas, sob a alegação de que constituem um empecilho ao comércio 

interestadual e atentam contra a liberdade de expressão (“free speech”), sem 

sucesso. Em 1998, o Estado de Washington acionou um spammer pela remessa de 

e-mails com a linha do “assunto” contendo título enganoso, que não correspondia ao 

real caráter comercial da mensagem. Depois de ser derrotado na primeira instância, 

o infrator apelou para a Corte de apelações, sendo vencido novamente, indo até a 

Suprema Corte dos EUA, que, no entanto, recusou-se a apreciar a causa, deixando 

intacta a lei estadual. Em junho de 2000, o Estado da Califórnia foi vencido num 
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julgamento de primeira instância, que considerou que sua lei anti-spam violava 

disposição do código comercial. A Corte de Apelação, no entanto, reverteu esse 

julgamento, validando a regulamentação do spam na Califórnia.               

 Em razão do reconhecimento (ainda que temporário) da constitucionalidade 

das leis estaduais, o advogado Douglas J. Wood aconselha que as empresas 

americanas, na remessa de e-mails comerciais, devem observar os seguintes 

cuidados182: 

a) rotular o e-mail como publicidade comercial; 

b) certificar-se de que a linha do “assunto”, no cabeçalho, reflete o conteúdo 

da mensagem; 

c) usar um endereço de e-mail válido para o envio das mensagens; 

d) fornecer aos destinatários um sistema “opt-out” para evitar o recebimento 

de futuras mensagens, quer por simples meios on-line ou através de um 

número telefônico toll-free.  

  

Essas recomendações deveriam ser observadas, também, pelas nossas 

empresas que exploram o e-mail como ferramenta publicitária. Ainda que não 

tenhamos (por enquanto) uma lei brasileira sobre spam, elas estão assumindo uma 

feição de princípios universais. Estão sendo acolhidas paulatinamente em leis de 

diversos países e instrumentos normativos auto-regulatórios de associações 

empresariais, não tardando a sua inclusão em convenções e tratados internacionais. 

Além disso, o spam tem sido combatido com base na legislação tradicional vigente, 

notadamente o Código de Defesa do Consumidor, que acolhe princípios contra a 

                                                 
182 Em artigo publicado no site GigaLaw.com, em março de 2002. 
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publicidade enganosa. Vários casos já foram relatados de advogados que estão 

processando, aqui no Brasil, empresas que abusaram da prática do spam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 A difusão de informações judiciais na Internet 

 

1.5.1 A publicação de fotos e nomes de criminosos sexuais 

 

Determinados tipos de criminosos carregam uma probabilidade de 

reincidência bem maior que outros. É o caso, por exemplo, dos criminosos sexuais, 

pois a prática desse tipo de crime geralmente indica um traço da personalidade ou 

envolve uma predisposição comportamental e elemento psicológico . Diante dessa 

verdade científica, é justo sujeitá-los ao ônus de ter seus dados processuais 

divulgados publicamente, inclusive na Internet, mesmo depois de já terem cumprido 

suas penas? A iniciativa de proteção do interesse público nesse caso, de resguardar 

pessoas da sociedade contra eventuais novos ataques de condenados por abusos 

sexuais, não poderia ferir os direitos individuais deles, protegidos 

constitucionalmente? 
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No meio desse embate de interesses, esteve recentemente a Suprema Corte 

dos EUA, quando decidiu pela constitucionalidade de duas versões da "Megan's 

Law" - a lei original ganhou esse apelido por ter sido editada depois da morte da 

garota Megan Kanka, de New Jersey, assassinada por um maníaco sexual. Em 

síntese, a lei permite que o Governo coloque fotografias e nomes de condenados 

sexuais na Internet, como forma de ajudar os cidadãos a rastreá-los na vizinhança -. 

Ambos os casos183 adquiriram muita repercussão por colocar em destaque a 

utilização da Internet como meio de divulgação de informações do sistema judiciário, 

bem como o velho conflito dos tradicionais princípios da privacidade e liberdade de 

informação. Alguns advogados e ativistas de grupos e entidades defensores das 

liberdades civis temem que a disseminação dos registros criminais na Internet não 

somente poderá embaraçar condenados que procuram a ressocialização, mas 

também levar a um alto grau de vigilância pessoal. Shelley Sadin, um advogado que 

representava o réu John Doe, que se negava a cumprir as exigências da lei, 

argumentou que ela "impunha um estigma governamental" para o condenado. 

As decisões da Suprema Corte, no entanto, não foram tomadas sob o 

enfoque da cláusula protetora da privacidade, mas de outros princípios 

constitucionais que preservam a liberdade individual. 

No primeiro dos casos (Connecticut Department of Public Safety v. Doe) 

julgados, uma versão da "Megan's Law" do Estado de Connecticut exigia que 

pessoas condenadas por crimes sexuais (ou consideradas inimputáveis por motivo 

de insanidade mental) se registrassem junto ao Departamento de Segurança Pública 

(Department of Public Safety) logo após a soltura, devendo essa divisão 

governamental colocar seus nomes, endereços, fotografias e descrição num site na 

                                                 
183 Decididos em 05 de março de 2003 
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Internet. A obrigação de se registrar permanece por 10 anos e, toda vez que o 

condenado intencione mudar de endereço, tem que comunicar sua intenção com 

cinco dias de antecedência. O objetivo da lei, portanto, é propiciar que pessoas da 

comunidade tenham conhecimento da vida pregressa de um vizinho criminoso 

sexual. Tanto isso é verdade que na base de dados do site que hospeda as 

informações, em atendimento à exigência da lei, as pesquisas são feitas pelo código 

postal e nome da cidade. John Doe, um condenado por crime sexual, ajuizou uma 

ação alegando que a lei violava a 14a. Emenda da Constituição americana, que 

resguarda a cláusula do "devido processo" (due process clause). A corte distrital que 

inicialmente conheceu do caso proibiu a divulgação pública das informações dos 

condenados. A corte recursal (The Second Circuit Court of Appeals) manteve a 

decisão inferior, concluindo que a lei privava o indivíduo do direito à liberdade e feria 

a cláusula do devido processo legal. Segundo esse entendimento, sem sequer exigir 

uma análise antes de submeter o indivíduo ao registro, de forma a estabelecer seu 

grau atual de periculosidade, tal medida equivale a uma espécie de juízo prévio, sem 

o necessário processo legal. Seria como uma presunção antecipada de que o 

indivíduo volte a delinqüir. A Suprema Corte, todavia, reverteu esse julgamento. Para 

ela, a cláusula do "devido processo legal" não poderia ser invocada para o indivíduo 

fazer prova de um fato - de que não apresenta periculosidade - quando a lei não 

assumiu a materialidade dele. Como observou William Rehnquist, cuja opinião foi 

seguida pela unanimidade dos outros juízes, em algum momento foi informado no 

website que as pessoas nele registradas ofereciam uma atual ameaça; o site apenas 

dispunha "o fato da prévia condenação, não o fato de atual periculosidade". O fato 

que gera a obrigação de registro, portanto, está na condenação criminal anterior, 

resultado de um processo regular, onde o condenado já experimentou previamente o 
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seu direito à ampla defesa. Já a decisão do segundo caso (Smith et al. v. Doe et. al) 

foi tomada por maioria de votos (6 votos a 3). Envolveu a constitucionalidade de uma 

lei do Alaska, que obriga criminosos sexuais a se registrarem e fornecerem nome, 

apelido, descrição física, foto, local de trabalho, data de nascimento, data e local da 

condenação, duração e condições da sentença, endereço e outras informações, 30 

dias após a soltura ou, se estiver em liberdade, dentro de um dia após sua 

condenação ou entrada nesse Estado. A lei prevê a obrigação de atualização das 

informações periodicamente, que são publicadas na Internet. A obrigação de registro 

tem efeito retroativo, ou seja, alcança não apenas os futuros, mas também os 

criminosos já condenados. 

Dois condenados por crimes sexuais que já tinham inclusive cumprido 

programa de reabilitação se insurgiram contra a obrigação de registro, ajuizando 

uma ação buscando invalidar a Lei, sob a alegação de violação do princípio da não 

retroatividade, argumento acatado pela Corte para o 9o. Circuito. A Suprema Corte 

dissentiu desse entendimento, por enxergar que a obrigação de registro tem caráter 

não punitivo e, assim sendo, sua aplicação retroativa não fere a disposição 

constitucional. 

A Suprema Corte não examinou a questão da publicação de informações 

pessoais de condenados na Internet sob o prisma da proteção da privacidade 

individual, como se viu. Poderá, no entanto, vir a fazê-lo se a "Megan's Law" for 

questionada sob esse prisma. Os juízes que participaram do julgamento deixaram 

bem claro que só examinaram os fundamentos constitucionais invocados pelos 

recorrentes. 
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2. A proteção à privacidade em outros meios de comunicação 

 

 

2.1 A disciplina do uso de informações pessoais pelas companhias de telefone 

nos EUA 

 

A imprensa tem relatado inúmeros casos de empresas que transferem ou às 

vezes até vendem a outras companhias as informações de seus consumidores. 

Cadastros de usuários (eletrônicos ou físicos), contendo nomes, endereços, 

telefones e outras informações pessoais (incluindo dados sensíveis) são oferecidas 

no mercado. São as informações pessoais de consumo que permitem às empresas 

definir o perfil de um determinado consumidor, chave para a realização de 

estratégias de marketing direto, daí porque são como disputadas como valiosa 

mercadoria. A comercialização constitui invasão à privacidade dos consumidores, na 

medida em que deve ser atribuído a eles o poder de decidir (pelo menos até um 

certo limite) de que forma devem ser utilizadas suas informações pessoais. A eles 

deve ser atribuído o poder de controle sobre suas informações, ou seja, de decidir 

como, quando e quem pode acessá-las.   

As legislações dos países mais desenvolvidos regulam praticamente toda a 

forma de coleta de informação pessoal no contexto de transações comerciais. Em 

geral, exigem que o consumidor seja previamente comunicado da coleta e que 
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autorize esse ato. Basicamente, existem dois regimes jurídicos pelos quais podem 

ser realizadas a comunicação e autorização: o sistema do opt-out e o do opt-in. No 

primeiro deles, basta que a empresa informe o proprietário da utilização de seus 

dados e forneça meios para que este impeça ou desautorize o prosseguimento da 

operação. É um sistema diferente e menos rígido do que o “opt in”, pelo qual a 

empresa somente fica autorizada a iniciar a coleta ou utilização se o consumidor 

enviar uma resposta manifestando sua autorização. Enquanto não obtiver essa 

resposta, fica impedido de proceder a coleta. No sistema do “opt out”, a empresa 

pode coletar e utilizar as informações pessoais do usuário até receber uma resposta 

negativa.  

A Federal Communications Commission (FCC), uma espécie de Anatel norte-

americana, adotou, no dia 16.07.02, regras destinadas a proteger informações dos 

usuários dos serviços de telecomunicações184. Mais especificamente, a FCC adotou 

regras focadas na natureza da aprovação que é exigida do consumidor como 

pressuposto para que uma empresa de comunicação possa usar, revelar ou permitir 

acesso às suas informações pessoais (denominadas de customer proprietary 

network information – CPNI)185. Foi adotado um sistema dual ou “mixed approach” 

relativamente à aprovação do consumidor quanto à coleta e uso de seus dados. As 

empresas devem obter um consentimento afirmativo de seus consumidores quando 

se tratar de repassar os dados a terceiros ou quando o repasse não seja para fins 

relacionados com suas atividades (de comunicação). Nesses casos, tem que 

franquear ao consumidor um sistema “opt-in”. Nas hipóteses de comunicações 

                                                 
184Action by the Commission July 16, 2002, by Third Report and Order and Third Further Notice of 
Proposed Rulemaking (FCC 02-214).   
185 Sob essa designação, estão incluídas praticamente todas as informações derivadas do uso de 
telefones que podem ser relacionadas a um usuário individualmente, incluindo que serviços ele utiliza 
e para quem, quando e de onde ele telefona.   
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intracompany, é necessário somente que se dê uma chance para o “opt-out”. Mais 

detalhadamente, as novas regras definiram que: 

a) o regime Opt-Out: aplica-se quando uma companhia faz uso ou repassa 

informações pessoais de seus usuários a outras empresas filiadas, parceiras, 

consorciadas ou integrantes de um mesmo conglomerado, desde que relacionadas 

com os serviços de comunicação. Nesses casos, é exigida a notificação do usuário e 

sua aprovação em forma de um consentimento opt-out. As companhias têm a opção 

de adotar, querendo, o sistema opt-in nesse contexto.  

b) o regime Opt-In: aplica-se nos casos de repasse de informações pessoais 

a terceiros ou empresas filiadas que não fornecem serviços de comunicação ou 

relacionados. Nessas hipóteses, exige-se um expresso consentimento do usuário, 

na forma de uma aprovação opt-in. 

As regras adotadas guardam consonância com uma decisão da Corte de 

Apelações para o 10o. Circuito186, de 1999, que esvaziou a orientação anterior da 

FCC para o processo de uso de informações pessoais dos usuários dos serviços de 

telecomunicações, somente montando num esquema opt-in de consentimento. O 

sistema dual (opt-in/opt-out) agora adotado balanceia cuidadosamente os interesses 

concernentes à privacidade dos consumidores com os direitos das empresas de 

telefonia derivados da 1a. Emenda da Constituição norte-americana, que, como 

indicado pelo julgamento da Corte, permite-lhes certa flexibilidade na comunicação 

com seus usuários. Com efeito, a Corte instruiu a Comissão a considerar uma “opt-

out” estratégia, como "uma óbvia e substancialmente menos restritiva alternativa" ao 

opt--in.    

                                                 
186 United States Court of Appeals for the Tenth Circuit. 
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A bem da verdade, esse tipo de solução mista para a questão do uso de 

informações pessoais dos consumidores de serviços de telecomunicações deriva de 

uma outra decisão judicial, que também exigiu consentimento “opt-in” para certos 

propósitos e “opt-out” para outros. Essa decisão, proferida no caso Trans Union 

Corp. v. FTC 187, manteve uma decisão inferior que aprovou o regime do 

consentimento opt-out com respeito à prática da revelação de informações pessoais 

em troca de oferta de crédito, exigindo o regime opt-in para o marketing direto em 

geral. 

 As novas regras disciplinam outras questões, tais como a forma, conteúdo e 

freqüência das notificações ao usuário, sempre que suas informações pessoais 

forem utilizadas ou repassadas a terceiros. Mas o essencial mesmo se limitou à 

adoção do sistema dual do consentimento que se deve obter do usuário, para 

legitimar o processo de uso das informações. A FCC ainda pretende disciplinar 

outras hipóteses, como, p. ex., aquelas em que informações pessoais são utilizadas 

ou se encontram em poder de empresas falidas ou em estado pré-falimentar. Mas 

esse tipo de disciplina deverá ser objeto de uma futura normatização. 

 

 

2.2 O spam via ligação telefônica 

 

  Muito falamos do spam, a mensagem de e-mail de conteúdo comercial 

não solicitada. Cada vez mais inferniza a vida dos usuários, forçando-os a ler 

assuntos sobre os quais não têm nenhum interesse e a perder tempo limpando suas 

                                                 
187 A decisão foi proferida pelo 3º. District Circuit, em 2001. 
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caixas postais. O spam não tem deixado em paz os usuários da rede mundial de 

comunicações. 

  Mas um outro tipo de praga informacional começa a atormentar a paz 

dos consumidores dos serviços de telefonia. Nos países ditos civilizados, a “moda” 

do momento é o one ring call, prática não menos incômoda e que pode gerar 

maiores prejuízos patrimoniais do que o velho spam. Consiste na utilização de 

softwares e outros dispositivos computacionais para, automaticamente, gerar um 

grande número de chamadas telefônicas incompletas. Computadores ligados aos 

circuitos das redes telefônicas, usando programas de discagem automatizada, 

permitem fazer inúmeras ligações ao mesmo tempo para uma infinidade de usuários, 

previamente escolhidos ou discados de forma aleatória. A peculiaridade da chamada 

“one ring” é que ela desconecta o telefone que lhe deu origem logo após a 

confirmação do primeiro sinal sonoro (ring) no aparelho do telefone discado, sem 

qualquer custo, portanto, para quem faz a ligação, já que ela é interrompida após o 

primeiro tone, não se completando. Observe-se que aquele que origina esse tipo de 

chamada não pretende propriamente estabelecer uma comunicação, mas apenas 

fazer com que fique registrada no histórico do aparelho discado. Ao ver o número do 

telefone originário em seu histórico de chamadas recebidas e não atendidas, o 

proprietário do aparelho telefônico discado em geral sente-se tentado a retornar a 

ligação e, ao fazê-lo, percebe que está ligando para um serviço pago ou qualquer 

anunciante comercial. Esse é o segredo da chamada “one ring”: fazer com que a 

vítima, às suas expensas, arque com os custos da comunicação.  

  Recentemente, a MPHPT, entidade que regula as telecomunicações no 

Japão, formou um grupo de estudos para encontrar medidas viáveis de combate às 

chamadas “one ring”. O grupo, liderado pelo professor Horibe Masao, da Faculdade 

http://www.soumu.go.jp/
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de Direito da Universidade de Chuo, publicou as conclusões de seu trabalho em 

forma de relatório em outubro do ano passado, onde sugere a necessidade de uma 

regulamentação específica para a matéria. A urgência da regulamentação, diz o 

relatório, não decorre apenas dos problemas que esse tipo de prática pode trazer 

aos consumidores dos serviços de telefonia, mas também devido ao risco de 

congestionamento do tráfego das comunicações que podem ocasionar – 

anteriormente, por duas vezes, ficaram congestionadas as redes da Nippon 

Telegraph, resultando em inconveniências e prejuízos em mais de cinco milhões de 

circuitos da Prefeitura de Osaka, completa o relatório.   

  As empresas de telefonia japonesas estão tomando algumas 

iniciativas, como o aumento das tarifas e, em casos mais graves, a suspensão dos 

serviços das pessoas que transmitem grande número de chamadas incompletas. 

Especialmente as provedoras de serviços de telefonia móvel estão habilitando seus 

usuários a bloquearem seus terminais, para não receber chamadas de números 

denunciados pelas organizações de proteção aos consumidores. Mas essas 

medidas não são suficientes, pois outras adicionais necessitam ser adotadas para 

esse problema. Uma legislação específica, segundo o relatório, é uma necessidade 

social.  

  Realmente, nenhum país ainda dispõe de uma regulamentação para o 

problema do “one ring call”. Os EUA, desde novembro de 1991, editaram o 

Telephone Consumer Protection Act (TCPA), para combater o marketing por meio de 

telefone. Exceto nos casos de prévio consentimento do destinatário, as empresas 

ficam proibidas de usar sistemas de mensagens ou utilizar discadores automáticos 

(automatic dialers) para dirigir propaganda comercial (mesmo que seja simplesmente 

para deixar mensagens gravadas em secretárias eletrônicas) a números 

http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/021007_1.html
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residenciais. Na Europa, a Diretiva da UE sobre proteção de dados pessoais 

estabelece, da mesma forma, que o uso de meios automáticos para o marketing 

comercial requer prévio consentimento dos destinatários. Essa legislação, todavia, 

não parece apta a dar respostas satisfatórias para esse novo problema. A chamada 

“one ring” não estabelece em princípio uma comunicação; não há propriamente o 

envio de uma mensagem comercial, a não ser que o destinatário retorne a ligação, 

mas aí a comunicação propriamente dita terá sido obra de uma chamada por ele 

iniciada. Nesse sentido é que parece apropriada uma legislação específica para 

essa espécie de “comunicação maliciosa” (malicious communication), prevendo 

regras para todo aquele que utilize equipamento de telefonia que permita transmitir 

mecanicamente chamadas incompletas.   

  Além da legislação, o relatório sugere a implantação de algumas 

medidas técnicas. De forma a proteger a tranqüilidade dos usuários dos serviços, as 

companhias de telefonia podem, por exemplo: adequar os aparelhos para não 

disparar o sinal sonoro quando a duração da chamada se resumir a um curto espaço 

de tempo; configurar ou fabricar novos aparelhos que tenham a função de indicar na 

tela o tempo das chamadas, de forma a possibilitar que o usuário possa identificar as 

“one ring calls”; e habilitar os aparelhos para que os usuários possam bloquear o 

recebimento desse tipo de chamada. 

  O ponto de destaque do relatório, no entanto, é a parte onde sugere a 

criminalização da prática da comunicação maliciosa. A lei japonesa já contém 

previsão de que qualquer pessoa que danifica ou obstrui a rede de 

telecomunicações responde civil e criminalmente por esse ato. A idéia é emendar a 

lei para abarcar as situações em que o congestionamento decorra do uso intensivo 

de chamadas “one ring”. As redes de telecomunicações, nos dias atuais, são 
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consideradas infra-estruturas indispensáveis à vida diária dos cidadãos, daí o 

fundamento para a criminalização da realização indiscriminada de chamadas 

telefônicas incompletas, que podem se tornar uma verdadeira ameaça à segurança 

e funcionamento dessas infra-estruturas comunicativas. Assim, o descritor normativo 

do crime de “obstrução de comunicações” deve ser ampliado para alcançar a 

utilização de equipamento de transmissão automatizada de chamadas incompletas, 

sem o prévio consentimento do destinatário e sem o propósito de estabelecer efetiva 

comunicação.  

  Aqui no Brasil ainda não tivemos conhecimento da prática das 

chamadas “one ring” como instrumento de marketing comercial ou outros fins. Não é 

de todo improvável que comece a aparecer.  

 

 

2.3  O telemarketing e os riscos à privacidade 

 Quem nunca recebeu uma proposta comercial através de telemarketing? 

Cada vez mais proliferam empresas especializadas em televendas, que tentam 

vender por telefone quase todo tipo de produto e serviço, desde seguro de vida e 

cartão de crédito até imóveis e outros bens de consumo duráveis. Isso é resultado 

do avanço tecnológico, que propicia novas modalidades de relações sociais e 

comerciais, que terminam por invadir nosso espaço privado. Na intimidade de seu 

lar, o cidadão tem o direito de desfrutar o tempo que lhe sobra de privacidade e 

descanso, não sendo admissível que “máquinas de vendas profissionais com 

agentes especialmente treinados” invadam esse espaço que lhe resta. Nesse 

sentido, nada mais justo que a legislação crie mecanismos para evitar que, através 

do telemarketing, o cidadão comum seja importunado. Essas novas relações sociais 
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precisam ter sua dinâmica regulamentada, para que seu desenvolvimento não venha 

a ocorrer em detrimento de um valor básico do ser humano - o direito à intimidade e 

vida privada, assim entendido o direito do indivíduo de estar tranqüilo e ser deixado 

em paz, garantido constitucionalmente como um princípio fundamental (art. 5o., X) e 

no Código Civil (art. 21).  

Com esse sentir, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto de lei 

do vereador Juarez Pinheiro (do PT), que estabelece limites ao telemarketing, de 

forma a garantir a privacidade dos assinantes dos serviços de telefonia naquele 

município. De acordo com o projeto, aprovado no dia 09.12.2002, as empresas 

prestadoras de serviço telefônico fixo comutado e de telefonia móvel ficam obrigadas 

a manter um cadastro de assinantes, com o número do telefone dos que 

manifestarem oposição ao recebimento de chamadas telefônicas com ofertas 

comerciais (de produtos ou serviços). Os interessados deverão requerer sua 

inscrição nesses cadastros de modo escrito ou por telefone. Assim, antes do início 

de qualquer campanha de marketing, as empresas terão de consultar esses 

cadastros, abstendo-se de fazer ofertas de comercialização (por via telefônica) para 

os inscritos.  

Esse projeto, como realçado em sua própria justificativa, “só encontra paralelo 

com as legislações mais avançadas das cidades da Europa”. Mas, embora não se 

possa retirar seu mérito original de tentar evitar novas formas de assédio da 

privacidade das pessoas “pela máquina de venda da sociedade de consumo”, ainda 

é bastante incompleto e certamente não atingirá o efeito pretendido. 

Como se sabe, o processo de privatização pulverizou o sistema de telefonia, 

possibilitando o surgimento de mais de uma companhia prestadora desses serviços 

em uma mesma área geográfica. Assim, para se ver livre de chamadas telefônicas 



 173

indesejadas de caráter comercial, o interessado terá que se registrar em vários 

cadastros, de diferentes empresas. Mesmo inscrito nos cadastros das empresas que 

funcionam nos limites geográficos de seu Município ou Estado, nada impede que o 

assinante receba ligações por meio de empresas concessionárias de outros 

Estados. A necessidade de o consumidor ter que se registrar em inúmeros cadastros 

para se ver totalmente imune às chamadas comerciais, por si só já é um grande 

incômodo. Muitos vão preferir receber as chamadas do que perder tempo ligando ou 

enviando cartas para as companhias solicitando a inclusão nos cadastros. Além 

disso, como a lei deixa a critério das concessionárias de telefonia a forma de 

inscrição nos cadastros (parte final do par. 2o. do art. 1o.), é possível mesmo que 

elas venham a cobrar por mais esse serviço.  

   A solução mais apropriada para evitar os infortúnios do telemarketing 

parece estar na criação de um sistema de cadastro centralizado, que funcione on 

line. Um banco de dados em forma de website, de fácil acesso e inscrição, e 

gerenciado por alguma agência reguladora do Governo poderia ser criado por 

alguma norma de caráter federal, a exemplo do que foi feito nos EUA. Naquele país 

foi instituído um sistema de registro contra o telemarketing de abrangência nacional. 

Lá foi criado um “Do Not Call” list administrado por uma agência nacional e, uma vez 

que um consumidor nela se inscreve, todas as empresas americanas ficam proibidas 

de contactá-lo para fins comerciais por via telefônica. O “Do Not Call” list funciona 

como uma espécie de registro, de banco de dados onde ficam relacionados todos os 

consumidores que manifestaram opção por não receber mensagens comerciais não 

desejadas. Antes, existiam leis em 20 diferentes Estados prevendo algum tipo de 

lista “Do Not Call”. Além disso, as próprias associações de empresas de marketing 

tinham algo do tipo. Isso de certa forma não trazia uma proteção ideal para os 
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consumidores, que tinham que se inscrever, para ficar completamente imunes ao 

telemarketing comercial, nessas diversas listas gerenciadas pelos governos de 

diversos Estados ou pelas associações de classe empresariais. A solução, portanto, 

foi o Governo Federal criar uma lista de base nacional. O Presidente Bush assinou, 

em 11 de março de 2003, o “Do-Not Call Implemention Act”, autorizando a agência 

reguladora das relações comerciais dos EUA, a Federal Trade Commission (FTC), a 

gerenciar a lista “Do Not Call” que vai funcionar em forma de um grande cadastro on 

line, um site onde qualquer pessoa possa, de maneira fácil e totalmente gratuita, se 

inscrever para não receber chamadas telefônicas comerciais. É esse o tipo de 

iniciativa que nos falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A proteção à privacidade em outros ambientes 

 

http://www.ftc.gov/
http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/donotcall/index.html
http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/donotcall/index.html
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3.1.1. Celulares equipados com câmeras 

 

Um informe publicitário foi repetido na televisão brasileira no final de setembro 

de 2003, fazendo propaganda do mais novo modelo de telefone celular da Siemens 

equipado com câmera digital. O anúncio não tinha o pudor de esconder que o 

equipamento pode ser usado como ferramenta para perturbar a privacidade alheia; 

ao contrário, faz apologia disso. Nele, um paparazzi consegue adentrar numa festa 

privada portando esse tipo de celular, depois de revistado pelos seguranças. 

Permanece durante a festa fingindo estar falando ao celular e, assim, consegue 

fotografar o beijo de um casal de celebridades que se pretendia anônimo. Ao serem 

despertados pelo sinal do flash, o casal aciona os seguranças, que correm para 

tomar o aparelho, sem sucesso, pois o paparazzi já havia conseguido enviar a foto 

através de uma conexão com a Internet - o celular também tem esta função. A foto 

do casal se beijando é estampada na edição de uma revista logo em seguida. 

Essa propaganda pode parecer uma simples brincadeira, mas na verdade é o 

que vai acontecer daqui por diante. A questão da privacidade individual sempre 

esteve atrelada dramaticamente aos avanços tecnológicos. Semelhantes fenômenos 

aconteceram com o aparecimento das câmeras fotográficas, depois com os 

equipamentos de gravação, com as câmeras de vídeo, passando pelos 

computadores e, finalmente, com as redes de computadores (que tornaram a 

informação pessoal disponível através do mundo). Todos esses foram inventos que 

permitiram observar momentos pessoais, coletar informações armazenar fatos. Em 

razão da funcionalidade que permitem, existe uma dominante tendência da 

tecnologia ser utilizada para eliminar a privacidade individual. 
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Mas na verdade, não é a tecnologia em si que ameaça a privacidade. São as 

pessoas que se utilizam da tecnologia e as condutas que elas adotam que criam as 

violações à nossa privacidade. O caso da propaganda do celular da Siemens é 

exemplar. O celular com câmera pode ser utilizado para inúmeros outros fins, que 

trazem comodidade para o usuário sem interferir com a privacidade de terceiros. 

Mas também pode ser utilizado para espreitar a privacidade alheia, como a própria 

publicidade fez questão de propagar (não se preocupando com a etiqueta do 

politicamente correto). Portanto, é o uso irrestrito da tecnologia que elimina a 

privacidade. Em sendo assim, a questão resume-se a identificar que condutas são 

permitidas em relação ao uso desses novos aparelhos. E nisso os governos têm um 

papel decisivo. 

O Ministro da Informação e Comunicação (MOIC) do Japão já manifestou sua 

intenção de regular o uso de telefones celulares que têm cameras instaladas 

("cameraphones"). Pretende enviar em breve à Assembléia Nacional uma lei 

restringindo o uso desse tipo de telefone. O plano é submeter uma lei determinando 

que os "cameraphones" funcionem emitindo um som toda vez que uma foto é tirada. 

O barulho do sinal sonoro serve como alerta às pessoas nos locais públicos onde a 

foto for tirada. A lei imporá essa obrigação aos fabricantes desses celulares, de 

forma a prevenir "violações a direitos humanos" e espionagem empresarial, diz um 

deputado do partido democrático. O Governo Koreano também está ponderando 

proibir o uso de celulares com câmera em alguns lugares, como piscinas públicas, 

pois a preocupação com a privacidade tem aumentado nos últimos dias188. 

O uso de tais telefones também parece ameaçar o sigilo industrial.  

Para se resguardar contra furto de tecnologia, a Samsung Eletronics, a gigante 

                                                 
188 Segundo comunicado oficial publicado no site do Ministério da Informação e Comunicação, no final 
de setembro de 2003.  
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koreana fabricante de equipamentos eletrônicos e possivelmente o maior fabricante 

de chips do mundo, proibiu, desde o dia 14 de setembro de 2003, seus empregados 

de usar telefones celulares equipados com câmeras no interior das suas fábricas. Os 

empregados serão autorizados a portar exclusivamente os telefones que declararem 

para registro nos locais de trabalho e, mesmo assim, terão que cobrir as lentes dos 

aparelhos enquanto estiverem no interior das fábricas. A retirada dos adesivos antes 

de deixar o local do trabalho será considerada infração trabalhista. 

Ironicamente, a Samsung é um dos líderes mundiais na fabricação de 

telefones celulares com câmeras. A proibição foi adotada pelo simples motivo de que 

a Samsung quer proteger sua tecnologia de ponta contra espionagem industrial. 

Alguns dos seus executivos expressaram preocupação quanto ao impacto que essa 

medida possa trazer nas vendas de telefones equipados com câmeras digitais. Mas 

ela parece não ter escolha, pois a disseminação de celulares cada vez mais 

potentes e aperfeiçoados constitui uma ameaça ao vazamento de informações 

corporativas e know-how industrial. Outras empresas koreanas como LG Eletronics, 

a Hyundai e a Kia Motors também planejam fazer o mesmo (segundo reportagem 

publicada no Chusun.com). 

O Ministro da Informação e Comunicação da Korea disse que a proibição não 

infringe nenhum direito individual, desde que se dê conhecimento ao proprietário da 

câmera. A tendência é esse tipo de restrição se espalhar por todas as indústrias. 

A tensão não acaba por aí. Os donos de livrarias no Japão anunciaram que 

vão lançar uma campanha esta semana contra uma nova modalidade de shoplifters - 

pessoas que visitam as lojas para fotografar páginas de revistas e livros sem 

comprá-los, valendo-se dos tais telefones celulares. A partir de hoje, os donos de 

livrarias irão colocar avisos em seus estabelecimentos advertindo os leitores para a 



 178

proibição do uso de telefones celulares equipados com câmeras. O shoplifting, como 

é conhecido o tipo de crime em que uma pessoa furta alguma coisa de uma loja 

fingindo ser um consumidor, sempre foi um grande problema para os livreiros. O 

shoplifting digital está se tornando uma dor de cabeça ainda maior, na medida em 

que os telefones celulares equipados com câmera estão se massificando e sua 

qualidade também está aumentando. 

Um fator complicador para conter esse tipo de conduta está na falta de 

previsão expressa nas leis de proteção autoral. Existe dúvida se o ato de fotografar 

páginas dos livros expostos constitui um crime semelhante aos nelas previstos, pois 

em geral coíbem apenas a reprodução de uma obra com fins comerciais. Além do 

mais, a prática do digital shoplifter é difícil de coibir, pois os empregados da loja não 

podem distinguir se o cliente está tirando uma foto ou simplesmente fazendo uma 

ligação. 

O uso de aparelhos celulares com função fotográfica está disseminado no 

Japão (e atualmente também no Brasil), país líder nesse tipo de tecnologia. Esses 

aparelhos portáteis englobam também a função de acesso à Internet, com a 

possibilidade de a pessoa enviar e receber e-mails com as fotos nele tiradas. Os 

provedores dos serviços de telecomunicações estão atentos a esse problema, e já 

advogam a necessidade de reorientar a conduta dos proprietários desses aparelhos. 

 

 

 

3.2 Privacidade no ambiente de trabalho 
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3.2.1 Proteção das informações do empregado no ambiente de trabalho  

 

 Existe hoje um consenso absoluto sobre a importância da questão do 

processamento de dados pessoais no contexto do ambiente de trabalho. Esse tema, 

em seus variados aspectos, vem sendo atualmente objeto de ativas discussões, 

negociações, regulamentações e pesquisas a nível internacional. Isso se deve não 

somente à específica natureza da relação de trabalho, mas, sobretudo, devido às 

recentes e profundas transformações sócio-econômicas promovidas pela revolução 

tecnológica. De fato, um grande número de atividades executadas rotineiramente no 

curso da relação de trabalho resulta na coleta de informações pessoais dos 

empregados. Para proporcionar seleção, treinamento e promoção dos trabalhadores, 

bem como controle de qualidade e aumento da produção, além de inúmeros outros 

objetivos ligados à produção de bens e serviços, as empresas constantemente 

processam dados de seus empregados. A coleta de dados pessoais pode ocorrer 

antes da contratação, para efeito de recrutamento; continua durante toda a relação 

empregatícia e pode se estender até mesmo depois de extinta. O processamento de 

informações pessoais dos empregados é feito não somente em benefício do 

empregador, mas também em proveito dos próprios empregados, como ocorre em 

muitas situações em que seus dados são coletados para efeito de planejamento de 

políticas de saúde e segurança nas empresas. O fato é que o recolhimento de dados 

pessoais dos empregados é uma constante no ambiente de trabalho, e isso gera um 

grande risco de afronta a direitos fundamentais, em especial os direitos ligados à 

privacidade. Esse risco tem aumentado na medida em que as novas tecnologias 

facilitam a coleta de dados. O uso de tecnologias de comunicação nos locais de 

trabalho tem intensificado o processamento de dados dos empregados e ampliado 
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sua extensão. A automação do processamento de dados, a generalização do uso da 

Internet e serviços de e-mail no ambiente de trabalho e o aparecimento de novos 

dispositivos tecnológicos para monitoração e vigilância facilitaram e ampliaram a 

coleta de dados pessoais dos trabalhadores. Toda essa realidade desperta novas 

preocupações, no sentido de que um equilíbrio há de ser encontrado entre os 

direitos fundamentais dos empregados (em particular, o direito à privacidade) e os 

legítimos interesses das empresas. Em outras palavras, vislumbra-se um novo 

conjunto de normas e diretrizes para regular especificamente o processamento de 

informações pessoais no ambiente de trabalho.  

  

 

 

3.2.2 A proposta de Diretiva da União Européia 

 

Com esse propósito, de avaliar a necessidade de uma nova regulamentação, 

a   Comissão Européia189    lançou    no    dia    27 de agosto de 2002      uma 

consulta sobre a proteção de dados pessoais de empregados. Já existe atualmente, 

a nível do Direito Comunitário da União Européia, duas diretivas no campo da 

proteção de dados pessoais: a Diretiva 95/96/EC, relativa à proteção dos indivíduos 
                                                 
189 A Comissão Européia é uma instituição da União Européia, da qual encarna o interesse geral e 
atua como motor do processo de integração. Tem sede em Bruxelas e é constituída por um colégio 
de 20 membros. O Presidente é designado pelos governos dos Estados-Membros e, seguidamente, 
sujeito à aprovação do Parlamento Europeu. De comum acordo com os governos dos Estados-
Membros, o Presidente designa os outros membros da Comissão, que estão sujeitos, em conjunto, a 
um voto de aprovação do Parlamento Europeu. A Comissão tem um mandato de cinco anos, sendo 
renovada nos seis meses subseqüentes às eleições para o Parlamento Europeu. Exerce quatro 
funções essenciais; 

• propõe textos legislativos ao Parlamento e ao Conselho;  
• administra e executa as políticas comunitárias;  
• vela pela observância do direito comunitário (juntamente com o Tribunal de Justiça); 
• constitui um porta-voz importante da União Européia e negocia os acordos internacionais, 

principalmente de comércio e de cooperação. 
Para maiores informações sobre a Comissão, recomendamos uma visita ao seu sítio na Web: 

http://europa.eu.int/comm/index_pt.htm

http://europa.eu.int/comm/index_pt.htm
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em respeito ao processamento de dados pessoais e sua livre circulação190; e a 

Diretiva 97/66/EC, que trata do processamento de dados pessoais e proteção da 

privacidade no setor das telecomunicações. Nenhuma delas, no entanto, contém 

disposições específicas sobre a coleta e o processamento de dados pessoais no 

contexto do ambiente de trabalho. A consulta teve por objetivo, portanto, analisar a 

conveniência de se criar um novo conjunto de diretrizes legais e regras específicas, 

possivelmente em forma de nova diretiva. As diretivas já existentes, conforme 

consenso geral, se aplicam integralmente à proteção dos dados pessoais dos 

trabalhadores, mas como possuem uma natureza genérica e não contêm, em 

princípio, regras específicas sobre o processamento de informações pessoais no 

contexto da relação empregatícia, a Comissão quis saber se ainda persiste uma 

necessidade de particularizá-las ou emendá-las191. 

 Ficou demonstrada uma evidente divergência nas respostas que foram 

enviadas à Comissão em atenção à consulta pública. As organizações patronais192 

não enxergaram necessidade de nova legislação comunitária. A já existente, 

notadamente a Diretiva 95/46/EC, foi considerada adequada e suficiente para 

garantir alto nível de proteção aos dados dos empregados. Foi enfatizada a 

conveniência nesse campo da flexibilidade das legislações dos países que 

compõem a União Européia, dadas as diferentes realidades sociais, além da 

necessidade de se evitar adicionais deveres aos empregadores. As entidades 

patronais também salientaram sua posição de defesa de regulamentação não-

estatal nessa matéria, a exemplo de códigos de conduta. As organizações 

                                                 
190 A Diretiva 95/96/EC é de 24.10.95 e foi publicada no Jornal Oficial nº L 281 de 23/11/1995 p. 0031 
– 0050. 
191 Na verdade, a própria Diretiva 97/66/EC já serve como um precedente de particularização dos 
princípios genéricos da Diretiva 95/46/EC, que, em seu item 68, admitiu que eles poderiam ser 
suplementados ou esclarecidos em normas posteriores, notadamente em campos específicos.   
192 UNICE, UEAPME e BDI.  
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representativas dos empregados193, por sua vez, se posicionaram em favor de uma 

nova diretiva. Acentuaram que as atuais diretivas relativas à proteção de dados 

pessoais são úteis, mas não suficientes quando se trata do problema sob o prisma 

da relação trabalhista. Elas não cobrem todos os aspectos por não terem sido 

elaboradas com o propósito específico de se oferecer proteção dos dados de 

empregados, lembraram ainda.    

 Depois de analisar as respostas oferecidas pelas diferentes instituições, além 

de apreciar estudos especialmente preparados para esse tema e de realizar uma 

série de encontros com especialistas de todo o mundo, a Comissão chegou à 

conclusão de que uma ação legislativa, indo além dos princípios genéricos de 

proteção de dados pessoais, era necessária, de forma a estabelecer um conjunto 

específico de regras de proteção para o campo da relação de emprego. Vários 

motivos pesaram na decisão da Comissão, entre os quais: a necessidade de se 

conferir maior clareza às leis de proteção de dados e menos incerteza quanto à sua 

aplicação; a especificidade da relação de trabalho, que determina o escopo e a 

apropriada extensão da proteção de dados no seu âmbito; e os recentes avanços 

tecnológicos e sua aplicação ao ambiente de trabalho, que alteraram o então 

equilíbrio entre os interesses empresariais e os direitos dos trabalhadores. 

 Na visão da Comissão, o novo framework legal específico para proteção de 

dados pessoais no ambiente de trabalho deve ser orientado pelas seguintes 

proposições genéricas: 

a) deve ter como objetivo a explicitação e complementação dos princípios 

estabelecidos na Diretiva 95/46/CE, em particular o princípio da 

                                                 
193 ETUC, CEC e EUROCADRES.  
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finalidade194, que obriga a pessoa que processa dados de outra a 

especificar os propósitos de sua atividade; o da legitimidade do 

processamento, o da proporcionalidade, o transparência, o da acuidade e 

o da segurança195; 

b) deve abranger o processamento de todo e qualquer tipo de informação, 

sem consideração à natureza do meio envolvido, incluindo som e imagem; 

                                                 
194 O artigo 6º, item 1, alínea b, da Diretiva estabelece que os dados devem ser “Recolhidos para 
finalidades determinadas, explícitas e legítimas, e que não serão posteriormente tratados de forma 
incompatível com essas finalidades. O tratamento posterior para fins históricos, estatísticos ou 
científicos não é considerado incompatível desde que os Estados-membros estabeleçam garantias 
adequadas”. 
195 Esses princípios, relativos à qualidade dos dados e à legitimidade do seu processamento estão 
delineados, em essência, nos arts. 6o. e 7o da Diretiva, que têm a seguinte redação: 
Artigo 6º  
1. Os Estados-membros devem estabelecer que os dados pessoais serão: 
a) Objecto de um tratamento leal e lícito; 
b) Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, e que não serão posteriormente 
tratados de forma incompatível com essas finalidades. O tratamento posterior para fins históricos, 
estatísticos ou científicos não é considerado incompatível desde que os Estados-membros 
estabeleçam garantias adequadas; 
c) Adequados, pertinentes e não excessivos relativamente às finalidades para que são recolhidos e 
para que são tratados posteriormente; 
d) Exactos e, se necessário, actualizados; devem ser tomadas todas as medidas razoáveis para 
assegurar que os dados inexactos ou incompletos, tendo em conta as finalidades para que foram 
recolhidos ou para que são tratados posteriormente, sejam apagados ou rectificados; 
e) Conservados de forma a permitir a identificação das pessoas em causa apenas durante o período 
necessário para a prossecução das finalidades para que foram recolhidos ou para que são tratados 
posteriormente. Os Estados-membros estabelecerão garantias apropriadas para os dados pessoais 
conservados durante períodos mais longos do que o referido, para fins históricos, estatísticos ou 
científicos. 
2. Incumbe ao responsável pelo tratamento assegurar a observância do disposto no nº 1. 
Artigo 7º 
Os Estados-membros estabelecerão que o tratamento de dados pessoais só poderá ser efectuado se: 
a) A pessoa em causa tiver dado de forma inequívoca o seu consentimento; ou 
b) O tratamento for necessário para a execução de um contrato no qual a pessoa em causa é parte 
ou de diligências prévias à formação do contrato decididas a pedido da pessoa em causa; ou 
c) O tratamento for necessário para cumprir uma obrigação legal à qual o responsável pelo 
tratamento esteja sujeito; ou 
d) O tratamento for necessário para a protecção de interesses vitais da pessoa em causa; ou 
e) O tratamento for necessário para a execução de uma missão de interesse público ou o exercício da 
autoridade pública de que é investido o responsável pelo tratamento ou um terceiro a quem os dados 
sejam comunicados; ou 
f) O tratamento for necessário para prosseguir interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou 
do terceiro ou terceiros a quem os dados sejam comunicados, desde que não prevaleçam os 
interesses ou os direitos e liberdades fundamentais da pessoa em causa, protegidos ao abrigo do nº 
1 do artigo 1º. 
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c) deve alcançar o processamento de dados não apenas durante a relação 

de trabalho, mas também durante o processo de recrutamento e até 

mesmo, onde se fizer necessário, após o término da relação; 

d) deve proteger a coleta de dados por qualquer meio, equipamento ou 

dispositivo tecnológico, como computadores, câmeras, equipamento de 

vídeo e som, telefones e outros meios de comunicação; 

e) o consentimento dado por um empregado (ou seu representante) não é 

um meio absoluto para a legitimização do processo de coleta e 

processamento de sua informação pessoal, por causa da situação de 

dependência e subordinação; dada a natureza da relação de trabalho, o 

consentimento somente será decisivo quando o empregado tenha 

realmente uma livre escolha quanto ao processamento. O consentimento, 

por si só, pode não ser suficiente para legitimar o processamento, p. ex., 

de informações sensíveis, relativas a histórico médico ou criminal do 

empregado. 

f) onde houver um legítimo propósito para a coleta de dados pessoais, o 

consentimento, em princípio, deve ser obtido diretamente do empregado, 

somente se admitindo que a autorização seja dada por pessoa ou órgão 

representativo em casos onde isso não for possível; 

g) os dados pessoais devem ser coletados para fins diretamente relevantes e 

necessários ao trabalho do empregado; 

h) os dados pessoais dos empregados devem ser usados somente para a 

finalidade para a qual foram coletados; não devem ser processados de 

uma maneira incompatível com esses fins. No contexto da relação de 
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trabalho, pode ser aconselhável, em alguns casos, a exigência de prévia 

autorização de autoridade supervisora; 

i) os dados pessoais devem ser coletados de uma maneira justa. No 

contexto da relação de trabalho, isso significa que devem ser solicitados 

da pessoa a quem se referem. Se for necessário coletá-los de uma 

terceira pessoa, o trabalhador deve ser informado com antecedência e dar 

seu consentimento; 

j) a pessoa tem o direito de ter acesso a seus dados sem sofrer qualquer 

constrangimento. Os empregadores não podem exigir que os empregados 

se utilizem desse direito com o propósito de repassar-lhes dados pessoais 

(p. ex., os registros médicos e criminais); 

k) os empregadores devem evitar se fundamentar exclusivamente no 

consentimento do empregado como meio para legitimar a coleta de seus 

dados, devendo procurar justificar sua atividade pelos motivos elencados 

no artigo 7o. da Diretiva 95/46/EC, respeitando, em todo caso, os outros 

princípios gerais de proteção de dados pessoais, em particular o da 

relevância, necessidade e proporcionalidade; 

l) os dados pessoais devem ser processados legalmente. No contexto da 

relação de trabalho, isso significa que os dados pessoais coletados de um 

trabalhador não podem ser utilizados para discriminá-lo; 

m) uma nova regulamentação deve indicar se dados coletados irregularmente 

podem ser usados contra o trabalhador (p. ex., em juízo); 

n) de maneira a atender os princípios da relevância, necessidade e 

proporcionalidade, as informações pessoais de uma candidato a emprego 

só devem ser coletadas depois de ele haver sido selecionado (com base 
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em suas habilidades e qualificações) no último estágio antes de sua 

contratação; 

o) de modo a obedecer ao princípio da segurança do processamento 

automatizado de dados pessoais, a nova legislação deve indicar quais as 

medidas que devem ser tomadas para evitar que pessoas desautorizadas 

tenham acesso a eles. O status, tarefas e poderes das pessoas 

autorizadas devem ser especificados; especialmente em relação a dados 

sensíveis, o número de pessoas autorizadas deve ser limitado. 

 

Além de proposições genéricas sobre o processamento de dados dos 

empregados, a Comissão elaborou regras específicas para a coleta de determinadas 

categoriais de informações pessoais. Com efeito, a Diretiva 95/46/EC elegeu certas 

categorias de dados sensíveis, tais como os referentes à origem étnica ou racial de 

uma pessoa, às suas opiniões políticas, convicções religiosas e filosóficas, à sua 

vida sexual e ao seu passado criminal, entre outros, estabelecendo como regra geral 

a proibição do processamento desse tipo de informações, salvo algumas exceções, 

em face do risco de discriminação que o conhecimento delas pode provocar. No 

contexto da relação de trabalho, esse risco é aumentado, devido ao grande prejuízo 

que os empregados podem sofrer se tiverem informações desse tipo em poder do 

empregador. Somente se admite sua coleta e processamento em alguns casos 

excepcionais, justificados por leis anti-discriminação racial, em particular para 

permitir políticas de “ação positiva”196 ou em função de requisitos ocupacionais 

especiais. Nesses casos excepcionais, a lei deve prover os limites do 

processamento, estabelecendo as salvaguardas apropriadas. 

                                                 
196 Assim entendidas as políticas e ações voltadas a proteger a pessoa hipossuficiente; no caso da 
relação de emprego, o trabalhador. 
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Em atenção aos princípios da finalidade (especificação de propósitos), 

limitação, legitimidade e proporcionalidade, algumas exigências devem ser 

adicionadas ao processamento de dados sensíveis no contexto do ambiente de 

trabalho, como abaixo se sugere: 

1) Informações sobre preferências e hábitos sexuais do empregado só 

devem ser coletadas para dirimir responsabilidades do empregador acusado de 

assédio sexual. 

2) O processamento de informações sobre histórico e registros criminais 

somente se justifica em razão da natureza das funções do cargo ou emprego em 

questão e depois de uma avaliação da autoridade supervisora, levando-se em 

consideração todas as circunstâncias relevantes. Em qualquer caso, a requisição de 

informações sobre o passado criminal de um empregado sem especificação de quais 

registros são relevantes para o emprego em tela, deve ser proibida, mesmo que o 

empregado aceda em fornecê-las. 

3) dados referentes a filiações a sindicatos e associações de classe podem 

ser coletados dentro dos limites estabelecidos em lei ou em acordo coletivo, onde se 

estabeleçam as devidas salvaguardas, como, p. ex., a exigência de prévio 

consentimento do empregado. 

4) dados referentes a origem étnica ou racial, crenças religiosas, 

convicções políticas e ideológicas somente devem ser coletados nas hipóteses 

em que a lei prevê tratamento diferente para os empregados, justificado pelas 

características especiais das ocupações profissionais ou em caso de “ação positiva”. 

5) Os registros e dados médicos e hospitalares (health data) em princípio 

não podem ser coletados. Contudo, tendo em vista que no contexto da relação de 

emprego a coleta pode ser justificada não somente em benefício do empregador 



 188

mas também do próprio empregado, como ocorre para a melhoria das suas 

condições de saúde e segurança do local de trabalho, algumas exceções podem ser 

abertas a esse princípio. Assim, algumas regras específicas podem ser alinhavadas: 

a) a coleta de dados médicos pode ser processada somente quando: 

se justifique para determinar a aptidão do empregado para as 

funções essenciais do cargo perseguido197; para proporcionar o 

atendimento de normas de segurança e saúde ocupacionais; e para 

determinar a titulação (ou não) ao empregado de certos benefícios 

sociais e previdenciários; 

b) os dados médicos devem ser processados somente por profissionais 

da área de saúde submetidos a regras de confidencialidade, 

devendo ser mantidos separadamente de outros tipos de 

informações pessoais; 

c) no caso de exames médicos, o empregador deve ser informado 

somente quanto às conclusões relevantes para o processo de 

decisão acerca do emprego em vista. 

 

6) Outro tipo de dados sensíveis, cuja manipulação deve ser regulada por 

regras específicas, são os resultantes de testes de detecção de drogas (drug 

testing). Não somente o método em si da coleta pode ser extremamente invasivo ao 

direito à privacidade individual, mas também os resultados desse tipo de teste (drug 

testing data) podem conter dados pessoais altamente sensíveis. Por essa razão, sua 

realização de forma sistemática, generalizada ou aleatória, sem uma razão 

específica, é altamente questionada. Sob a rubrica dos testes de drogas incluem-se 
                                                 
197 É de se registrar aqui que o processamento de dados médicos não pode resultar em discriminação 
ilegal e somente pode ser realizado visando a uma “ação positiva”, como, p. ex., para beneficiar 
portadores de deficiência física.  
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não somente os que detectam drogas ilícitas (entorpecentes em geral), mas também 

os que indicam o uso de álcool. Aqui uma distinção necessita ser feita. Enquanto 

que o resultado positivo do uso de álcool pode indicar uma inadaptação para o 

trabalho, o teste de drogas específico, salvo se for tecnologicamente sofisticado, não 

é em regra suficiente a revelar risco de vício ou de comprometimento da capacidade 

laboral do empregado; ele somente é capaz de revelar que a pessoa fez uso de 

drogas em algum momento passado. 

A principal questão em torno dos testes de drogas, portanto, é definir em 

quais circunstâncias sua utilização é justificável. Não se pode negar que os 

empregadores têm um legítimo interesse em precisar a capacidade individual do 

empregado, na condução de suas tarefas de modo seguro. Não se pode negar 

também que os testes de drogas são um mecanismo de políticas públicas de saúde 

e segurança no ambiente de trabalho. Mas sua utilização indiscriminada não pode 

ser a regra. Eles somente se justificam diante de programas voluntários, de 

prevenção, tratamento e reabilitação de trabalhadores, ou em caso de medidas de 

segurança relacionadas com o tipo específico de atividade, como ocorre, p. ex., com 

o setor de transportes, onde testes de drogas realizados de forma aleatória podem 

se justificar. Em um espectro mais amplo, onde não haja uma razoável suspeita de 

que o uso de drogas por um determinado empregado pode comprometer a saúde e 

segurança dos demais ou do público, o teste de detecção pode não se apresentar 

como um recurso legítimo e admissível.  

Levando-se em consideração essas peculiaridades e a natureza 

extremamente sensível dos dados resultantes do teste de drogas, algumas diretrizes 

podem ser estabelecidas em relação a esse tema: 
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a) teste de drogas (incluindo o uso de álcool) somente pode ser 

realizado com o propósito de determinar se o trabalhador está 

habilitado para desempenhar suas atividades em segurança em 

relação a si próprio e aos outros; 

b) testes sistemáticos e generalizados somente se justificam para 

empregados que desempenham atividades particularmente 

perigosas ou que coloquem em risco a segurança e saúde de outras 

pessoas (como os do setor de transportes, p. ex.); 

c) testes individuais somente se justificam onde haja uma razoável 

suspeita de que um determinado trabalhador faz uso de drogas 

colocando em risco seus colegas ou o público em geral; 

d) testes podem ser realizados no contexto de um programa voluntário 

voltado a combater a dependência ou o abuso no uso de drogas; 

e) testes de drogas somente devem ser processados por profissionais 

qualificados da área de saúde, sujeitos a regras do sigilo médico; 

f) os testes de drogas devem ser confiáveis, acurados e sujeitos a um 

rigoroso procedimento de controle de qualidade.  

 

7) Uma última categoria de dados sensíveis ainda está a exigir 

regulamentação mais estrita e uma maior proteção que os dados médicos. Trata-se 

da relativa aos dados genéticos (genetic testing data), provenientes de testes e 

exames da estrutura genética de uma pessoa. Isso porque o risco de invasão à 

privacidade é muito maior, pois pode atingir não somente a pessoa de quem são 

coletados, mas outras integrantes de sua família e linha genética. Além disso, como 

podem revelar suscetibilidades e predisposições a doenças, o risco de preconceito e 
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discriminação individual também aumenta consideravelmente, particularmente no 

setor de trabalho. Acrescente-se também que, em relação a essa classe específica 

de dados, um outro e importante princípio está em jogo, que é o “direito de não 

saber” (right not to know). Como os testes genéticos podem revelar doenças (ou 

predisposição a elas) cuja cura a ciência ainda não tenha encontrado, para a pessoa 

pode ser preferível não ter conhecimento do resultado deles. A tensão psicológica 

implicada nos prognósticos genéticos, particularmente no caso de doenças graves 

para as quais não exista tratamento disponível na atualidade, é uma circunstância 

que não pode ser desprezada.  

Os altos custos da realização de testes genéticos vinha funcionando como 

fator de contenção de sua expansão no contexto da relação de emprego. Recentes 

avanços tecnológicos, no entanto, têm modificado essa situação, tornando os testes 

um expediente mais acessível em termos de custos operacionais. Aliado ao pesado 

marketing das empresas que realizam esses testes, a perspectiva da sua 

disseminação desenfreada é algo preocupante, que chega a alarmar alguns 

estudiosos do assunto. 

Como a monitoração genética pode servir para a proteção da saúde e 

segurança dos empregados, particularmente em trabalhos que envolvam alto risco 

de contaminação ambiental, é preciso se encontrar um perfeito equilíbrio entre seus 

direitos fundamentais, os interesses do empregador e do público relacionado. Nesse 

sentido, alguns princípios foram alinhavados como parte de um futuro framework 

legal europeu em matéria de proteção a dados genéticos. O princípio maior é de que 

o processamento de dados genéticos que possam indicar a predisposição a certas 

doenças (predictive genetic data) somente se justifica em face de uma necessidade 

excepcional, com propósitos de proteção da saúde e segurança do trabalhador ou 
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de terceiros, e desde que seja autorizado por lei nacional que preveja as seguintes 

salvaguardas: 

a) respeito estrito ao princípio da proporcionalidade, significando, em 

cada hipótese concreta, a inexistência de outros meios menos 

invasivos para se alcançar o mesmo resultado do teste genético; 

b) a implementação de melhores condições de trabalho por meio dos 

testes genéticos não deve resultar em preconceito individual; 

c) supervisão prévia dos testes por autoridade governamental deve 

ser considerada e deve abranger a qualidade dos testes, as 

circunstâncias particulares de cada caso e a acuidade dos 

resultados; 

d) a lei e a atuação dos agentes governamentais deve ter como diretriz 

o essencial balanceamento entre os direitos fundamentais do 

empregado, de um lado, e os interesses da sociedade, de outro, em 

função da potencialidade de riscos à saúde e segurança de 

terceiros (companheiros de trabalho e o público em geral), 

notadamente em atividades de alta periculosidade; 

e) deve ser considerado o direito da pessoa objeto do teste de não ter 

conhecimento de seu resultado (“right not to know”), particularmente 

no caso de doenças sérias e para as quais ainda não exista 

tratamento. 

 

A Comissão também ofereceu indicações para a criação de regras 

específicas para o problema do monitoramento e vigilância do empregado no 

ambiente de trabalho. O monitoramento do comportamento dos empregados e 
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mesmo sobre sua correspondência é um assunto de aceso e constante debate, que 

tem aumentado de intensidade na medida em que os meios tradicionais de controle, 

como a escuta telefônica e a vigilância por meio de câmeras, vêm sendo 

complementados por outros tecnologicamente mais intrusivos, como a própria 

ferramenta de trabalho - o computador - para efeito de vasculhar a correspondência 

e o acesso à Internet. Nesse sentido, fica clara a necessidade de um corpo 

específico de regras para esse assunto. Por isso, a Comissão resolveu oferecer um 

contributo para sua criação, a partir da especificação dos princípios genéricos da 

justeza e legalidade do processamento, da finalidade (especificação de propósitos), 

da limitação, necessidade e proporcionalidade, previamente contidos na Diretiva 

95/46/EC (nos seus arts. 6o. e 7o.). Levou em conta o papel limitado do 

consentimento como meio para legitimar a coleta e processamento dos dados 

pessoais, no sentido de que anuência dos empregados não exclui a aplicação 

desses princípios quando se trate de realizar a operação de monitoramento e 

vigilância no ambiente de trabalho. Sopesando tudo isso, sugeriu os seguintes 

princípios para a formação de um arcabouço legal: 

a) que os órgãos representativos dos trabalhadores devem ser 

informados e consultados antes da introdução, modificação ou 

avaliação de qualquer sistema utilizado para o monitoramento e 

vigilância; 

b) a supervisão prévia pela autoridade nacional de proteção de dados 

– os países mais desenvolvidos possuem a figura do comissário 

para proteção de dados (privacy comissioner) – deve ser 

considerada; 
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c) o monitoramento continuado deve ser permitido somente se 

necessário por motivos de saúde, segurança e proteção da 

propriedade; 

d) monitoração secreta deve ser permitida somente em conformidade 

com as salvaguardas contidas na legislação nacional ou se houver 

uma razoável suspeita de atividade criminal ou outro fato de grave 

disfunção; 

e) dados pessoais coletados para garantir a segurança, o controle ou o 

adequado funcionamento do sistema de processamento não devem 

ser usados para controlar o comportamento individual dos 

empregados, salvo quando relacionado com a própria operação do 

sistema; 

f) dados pessoais coletados pelo sistema de monitoração eletrônica 

não devem ser o único fator levado em consideração na avaliação 

da performance do empregado; 

g) salvo casos particulares, como a vigilância para propósitos de 

segurança e adequada operação do sistema, a monitoração 

rotineira de do uso do e-mail ou Internet do empregado deve ser 

proibida. O monitoramento individual pode ser realizado onde exista 

uma razoável suspeita da prática de atividade criminal ou grave 

desvio de conduta, contanto que não haja outro meio menos 

invasivo para se atingir o objetivo desejado; 

h) proibição, em princípio, de o empregador abrir e-mails e arquivos 

privados do empregado, notadamente quando contenham alguma 

indicação dessa natureza, independentemente de os equipamentos 
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de trabalho terem sido ou não permitidos (pelo empregador) para 

uso particular (do empregado). E-mails e arquivos privados devem 

ser tratados como correspondência; não se deve permitir que o 

sigilo da correspondência seja dispensado pelo empregado 

mediante um consentimento genérico, em particular quando da 

conclusão do contrato de trabalho; 

i) as comunicações para profissionais de saúde e representantes dos 

empregados devem receber especial proteção. 

 

  Essas são, em síntese, as propostas da Comissão para a implementação de 

um arcabouço legal da proteção da privacidade do empregado no ambiente de 

trabalho. É claro que não se trata de tarefa de fácil realização. A alteração da 

legislação existente sobre o tema é um empreendimento de difícil execução, pois 

envolve normas constitucionais (direitos individuais), leis e regulamentos de proteção 

de dados pessoais e a legislação trabalhista. Além das leis sobre proteção de dados, 

a matéria relativa ao processamento de informações pessoais de trabalhadores 

também sofre reflexo de normas constitucionais e da legislação trabalhista. Há uma 

verdadeira interação entre esses conjuntos de normas198. Os princípios e regras 

constitucionais e trabalhistas desempenham um importante papel nesse campo da 

proteção dos dados pessoais do trabalhador, mas, pela sua própria natureza, têm 

conteúdo genérico, não descendo às especificidades próprias do tema. A resolução 

dos casos específicos é papel que tem sobrado para a jurisprudência, que, em razão 

da falta de uma clara, consistente e ampla legislação, tem deixado margem para a 

                                                 
198 Um ilustrativo exemplo dessa interação de leis de proteção de dados, princípios constitucionais 
(sigilo da correspondência) e leis trabalhistas (poder de controle da atividade laboral) ocorre em 
relação à utilização da Internet e e-mail no ambiente de trabalho. A resolução de casos em torno 
desse problema tem sido feita com base nesses três conjuntos de leis.  
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permanência de incertezas e controvérsias nessa área. O que se nos parece claro é 

que alguma iniciativa legal tem de ser tomada no sentido de resolver esse quadro de 

incertezas. 
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CAPÍTULO V 

 

 

1. Os órgãos encarregados de proteção à privacidade 

 

1.1 O modelo europeu 

 

A simples existência de leis que regulem o processamento de informações 

pessoais não é garantia absoluta do respeito à privacidade dos indivíduos. É 

necessário que os governos adotem políticas que tornem efetivas essas regras, 

criando toda uma estrutura de órgãos que tenham como função precípua a 

fiscalização da atividade de empresas privadas e também públicas que, de alguma 

forma ou por meio de qualquer processo, façam uso e manipulem dados de natureza 

pessoal. Essa é a linha seguida pela Diretiva Européia n. 95/46/EC199, que, a par de 

estabelecer toda uma gama de princípios e regras que restringem a atuação de 

entidades que coletam e distribuem informações privadas, impôs que cada Estado 

membro da União Européia instituísse ao menos um órgão ou autoridade 

responsável pelo monitoramento de suas disposições, dentro dos respectivos 

territórios de cada um desses países (art. 28, item 01)200.  

Além de serem totalmente independentes do governo que as institui, pois 

exercem “com total independência as funções que lhes forem atribuídas” (parte final 
                                                 
199 Diretiva 95/46/EC, do Parlamento e Conselho Europeus, de 24 de outubro de 1995, sobre 
proteção dos indivíduos com respeito ao processamento de dados pessoais. Pode ser encontrada no 
seguinte endereço: 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Dire
ctive&an_doc=1995&nu_doc=46  
200 Na verdade, a Diretiva trouxe um capítulo inteiro (Capítulo VI) sobre “a autoridade de controle e 
grupo de proteção das pessoas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais”, estabelecendo 
no item 01 do art. 28 que: “Cada Estado-membro estabelecerá que uma ou mais autoridades públicas 
serão responsáveis pela fiscalização da aplicação no seu território das disposições adotadas pelos 
Estados-membros nos termos da presente diretiva”. 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1995&nu_doc=46
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1995&nu_doc=46
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1995&nu_doc=46
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do dispositivo citado), as autoridades de proteção de dados são dotadas de “poder 

de inquérito” (art. 28, item 02), cabendo-lhes instaurar procedimento para averiguar 

atividades que violem os direitos relativos à privacidade individual (art. 28, item 03); 

“poder de intervenção”, podendo bloquear ou impedir temporariamente as atividades 

de empresas (mesmo dispositivo); “poder de notificação”, através do qual podem 

dirigir uma comunicação ou advertência ao responsável pelo tratamento dos dados 

(mesmo dispositivo); “poder de intervenção em processos judiciais”, no caso de 

violação das disposições de caráter nacional adotadas na Diretiva (mesmo 

dispositivo); e poder de “recebimento de reclamações” para proteção dos direitos e 

liberdades ligadas a questões da privacidade, feitas por qualquer pessoa ou 

associação que a represente (art. 28, item 04). 

 Praticamente todos dos países da União Européia já criaram, em atenção ao 

mandamento da Diretiva, o cargo de “Comissário de Proteção de Dados”201. Existe 

até mesmo um “Supervisor Europeu para a Proteção de Dados”202.  

 Esse modelo tem sido considerado de grande eficácia, no que diz respeito à 

fiscalização das atividades de processamento de informações pessoais. Por força 

dele, as empresas européias têm procurado adaptar suas atividades às exigências 

da Diretiva (e das leis nacionais que a incorporaram ao Direito interno de cada país 

membro203), pois não têm sido poucos os casos relatados de aplicação de multas e 

outras sanções (até mesmo intervenções) pelos órgãos e autoridades de proteção 

                                                 
201 Para quem se interesse, a relação dos Comissários Nacionais de Proteção de Dados (National 
Data Protection Commissioners) pode ser encontrada no seguinte endereço: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/links_en.htm .  
 
202 Ver a página do Supervisor Europeu para a Proteção de Dados (European Data Protection 

Supervisor): http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/application_en.htm

203 A Diretiva, em seu art. 32, item 01, exigiu que todos os países membros editassem leis e 
regulamentos em conformidade com suas disposições. Ela atribuiu o prazo de três anos após sua 
vigência para que os países membros incorporassem suas disposições ao Direito interno deles.  
 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/links_en.htm
http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/application_en.htm
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de dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Transmissão de dados a países não membros da UE – as cláusulas 

contratuais modelo 

 

A Comissão Européia, órgão da União Européia que tem funções executivas, 

liberou comunicado no dia 07 de janeiro de 2005 noticiando a aprovação de um novo 

corpo de cláusulas contratuais modelo, que podem ser utilizadas quando se trate de 

transferir dados pessoais para países não membros da União Européia. O novo 

conjunto de cláusulas modelo vem a ser adicionado a outro já provado pela 

Comissão e divulgado em junho de 2001.  

O uso de cláusulas contratuais modelo, em transações comerciais que 

impliquem a transferência de dados pessoais, é um meio de se obedecer aos 
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princípios da Diretiva 95/46/EC sobre proteção de dados pessoais, que exige 

proteção adequada (“adequate protection”) aos dados pessoais transferidos para 

fora da União Européia. A Diretiva exige que a transferência de dados pessoais para 

países não integrantes da UE se faça somente quando esses países possuírem 

regime que ofereça adequada proteção ao tratamento de dados pessoais204. Sem 

essa salvaguarda, o alto nível de proteção ao tratamento de dados pessoais que é 

conferido pela Diretiva ficaria comprometido, dada a facilidade de transferência de 

dados através de redes informáticas de alcance mundial. Daí porque a Comissão 

Européia elabora modelos de cláusulas contratuais para serem utilizadas por 

empresas e controladores de bancos de dados europeus que transfiram informações 

para outros países, que não possuam sistema de nível adequado na proteção de 

dados pessoais.  

O uso das cláusulas modelo (“standard clauses”) é voluntário, mas representa 

um meio para que empresas e organizações atendam as exigências da Diretiva 

quanto a dados pessoais transferidos a países não integrantes da UE, a respeito dos 

quais a Comissão Européia ainda não tenha reconhecido que oferecem “proteção 

adequada”. Periodicamente, a Comissão emite decisões reconhecendo países não 

membros que oferecem proteção adequada a dados pessoais205. Em relação a 

países cujos sistemas de leis conferem um nível de “proteção adequada” a dados 

pessoais, já reconhecidos pela Comissão Européia, não há necessidade do 

emprego das cláusulas contratuais modelo nas relações que empresas européias 

travarem com empresas desses países. Quanto aos demais, sem reconhecido 

                                                 
204 Para países que não ofereçam essa proteção, a transferência de dados e informações pessoais 
não deve ser permitida, salvo em poucas exceções previstas na própria Diretiva.  
205 Suíça, Canadá, Estados Unidos e Argentina são alguns países que já receberam esse atestado de 
excelência na proteção de dados pessoais. 
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regime jurídico de “proteção adequada”, o uso das cláusulas contratuais modelo é 

uma solução viável para transferência de informações pessoais206.  

 Na ausência de um standard global de proteção a dados pessoais, as 

cláusulas modelo têm se mostrado uma eficiente ferramenta para a transferência de 

informações individuais sem ferir os princípios da Diretiva Européia de proteção de 

dados pessoais. Por exemplo, uma das cláusulas contém uma declaração por meio 

da qual a empresa européia que transfere os dados e a organização ou empresa 

que os recebe se comprometem a obedecer os princípios básicos da Diretiva207. 

Como resultado, as autoridades européias de proteção de dados (Data Protection 

Comissioners), que têm o poder de proibir ou suspender o fluxo de dados pessoais 

em algumas circunstâncias, não poderão recusar a transferência quando esta se 

fizer sob a égide de contrato que incorpore as cláusulas modelo aprovadas pela 

Comissão Européia.   

 O conjunto contendo os novos modelos de cláusulas contratuais não substitui 

ou invalida aquele aprovado no ano de 2001208, que continua com aplicação válida e 

de escolha pelos operadores sobre qual deles aplicar em um determinado contrato, 

de acordo com suas necessidades. O novo conjunto de cláusulas contratuais 

modelo fornece o mesmo nível de proteção adequada que o anterior, sendo as 

                                                 
206 Em relação a países que não possuem regime jurídico de “proteção adequada” a dados pessoais, 
as empresas européias só estarão dispensadas do uso das cláusulas contratuais em hipóteses 
específicas, quando, p. ex., o próprio sujeito a que se referem os dados houver dado uma autorização 
inequívoca para a transferência, ou quando esta se fizer necessária à conclusão ou execução de 
contrato de interesse da pessoa, ou atender a importante interesse público, ou ainda quando houver 
uma autorização específica das autoridades de proteção de dados. Essas hipóteses estão previstas 
no item 1 do art. 26 da Diretiva. 
207 A Diretiva 95/46/EC prevê os seguintes princípios gerais no que tange ao processamento de 
dados individuais: a) dados pessoais só podem ser coletados para fins específicos, explícitos e de 
propósitos legítimos; b) a pessoa envolvida deve ser informada sobre a finalidade da coleta e a 
identidade do controlador dos dados; c) o sujeito a quem os dados se referem tem o direito de acesso 
a eles e oportunidade para retificá-los ou modificá-los em caso de erro; d) previsão de compensação 
ou indenização para a hipótese de processamento indevido de dados pessoais. O objetivo das 
cláusulas contratuais modelo é de que esses princípios sejam observados quando houver 
transferência de dados pessoais a países não integrantes da União Européia. 
208 O conjunto de modelos originário foi aprovado pela Comissão em 18 de junho de 2001.    
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diferenças entre eles mais de natureza técnica. Trata-se de uma alternativa que 

oferece o mesmo nível de proteção a dados pessoais, mas fazendo uso de 

diferentes mecanismos. As empresas que tenham que transferir dados pessoais a 

países não membros da UE, cujo regime jurídico não oferece nível de proteção 

reconhecido pela Comissão Européia, podem escolher usar qualquer dos dois 

conjuntos de cláusulas modelos - ou mesmo outra solução legal que permita a 

transferência sem ferir os princípios da Diretiva. Cada conjunto de cláusulas forma 

um único modelo, daí porque não se pode emendá-los ou fundi-los, ainda que 

parcialmente.  

 As novas cláusulas modelo permitem uso mais flexível de mecanismos de 

auditagem e regras mais detalhadas quanto ao direito de acesso. Além disso, o 

sistema de “joint and several liability” incorporado no conjunto anterior, que prevê 

uma responsabilidade solidária entre as empresas contratantes por ato de qualquer 

uma delas no que tange ao processamento irregular de dados pessoais, é 

substituído por um sistema baseado na “due diligence”, significando que tanto o 

“data exporter” quanto o “data importer” são responsáveis perante o sujeito dos 

dados (“data subject”) pelos atos que respectivamente praticarem. O “data exporter” 

pode também ser responsabilizado se não tomar precauções para determinar que o 

outro contratante  que vai receber os dados (“data importer”) é capaz de satisfazer 

suas obrigações legais previstas no conjunto de normas, uma verdadeira hipótese 

de culpa in eligendo. Ou seja, a empresa européia que contratar com outra sediada 

em país não membro da União Européia tem que se certificar de que se trata de 

empresa apta a cumprir com suas obrigações, no que tange às normas de proteção 

de dados pessoais incorporadas nas cláusulas contratuais modelo. Para tanto, uma 

das cláusulas prevê a possibilidade de realizar auditoria nos sistemas da outra 
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contratada (cláusula modelo I, item b), bem como requerer que o “data importer” 

comprove possuir recursos financeiros suficientes ao cumprimento de suas 

obrigações.  

 No que tange à garantia de efetividade dos direitos da pessoa que tem os 

dados processados, cláusulas do novo conjunto de modelos prevêem certos 

mecanismos para resguardá-lo de atos praticados pela empresa (“data importer”) de 

fora, como a obrigação da empresa européia de contactá-la para que cumpra com 

suas obrigações contratuais e, havendo negativa, a possibilidade de processar a 

empresa estrangeira numa corte de país europeu. Essas cláusulas, portanto, 

estabelecem um dever de aceitação da jurisdição de corte européia para resolver 

esse tipo de controvérsia, prevendo ainda a submissão da empresa estrangeira a 

uma decisão de autoridade européia de proteção a dados pessoais. 

 

 

1.2 O modelo americano 

 

 O modelo europeu de autoridade de proteção de dados se trata, poderíamos 

dizer, de um controle a posteriori, isto é, a autoridade de proteção de dados atua 

depois de uma atividade ter sido implementada, geralmente depois que recebe uma 

reclamação de alguém que alega violação a seus direitos individuais. 

Para muitos especialistas, o problema na proteção à privacidade reside 

justamente aí. As autoridades somente    são   chamadas a atuar     depois que ele 

já existe,   após    ocorrida a violação, o que, em certos casos, torna difícil a 

reparação ou a correção do problema. Para eles, uma das melhores maneiras de se 

garantir um bom nível de proteção  à    privacidade dos cidadãos é avaliar os riscos 
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antes que uma atividade, programa ou sistema (público ou privado) tenha sido 

implementado. Levantar e sopesar as questões ligadas à privacidade logo no 

começo do desenvolvimento de um novo programa é o melhor meio de se evitar 

problemas futuros. Assim, para se assegurar que as questões relativas à privacidade 

sejam discutidas e resolvidas já no nascedouro de um novo projeto, muitas 

empresas privadas americanas criaram a função do “Oficial Chefe para Privacidade” 

(Chief Privacy Officer). Trata-se de alguém de dentro da organização da empresa 

que pode ser consultado durante a fase de elaboração de um novo projeto que 

implique na coleta de informações pessoais. Obviamente que não é toda pequena 

empresa que tem em sua estrutura um cargo desses. Geralmente só grandes 

empresas ou aquelas que, pela própria natureza de suas atividades, atuam 

maciçamente na coleta, uso e armazenamento de informações pessoais209. O Oficial 

Chefe para a Privacidade (conhecido simplesmente pela sigla em inglês CPO) 

tornou-se uma função comum nas empresas que trabalham com e-commerce, 

prestam serviços bancários e operam planos privados de assistência à saúde210.  

Alguns grandes órgãos e secretarias do Governo americano adotaram o 

modelo privado e também incluíram em seus quadros a figura do Executivo para 

assuntos ligados à privacidade. O Departamento de Segurança da Pátria (DHS-

Department of Homeland Security)211, órgão encarregado de centralizar as ações e 

definir as políticas de segurança pública nacional, com ênfase no combate ao 

terrorismo e ao crime organizado, é um dos que possuem cargo dessa natureza212. 

Na verdade, trata-se do único órgão federal cuja previsão desse tipo de cargo é uma 

                                                 
209 A Double Click (www.doubleclick.com), empresa que se tornou famosa por desenvolver um novo 
sistema de marketing na Internet, é uma das que possuem cargo dessa natureza em seus quadros.  
210 Os executivos que trabalham nessa função, no setor público ou privado, já formaram inclusive uma 
associação de âmbito nacional, a International Association of Privacy Professionals (IAPP).  
211 www.dhs.gov  
212 Chief Privacy Officer of the Department of Homeland Security  
http://www.dhs.gov/dhspublic/display?theme=11&content=1315

http://www.dhs.gov/
http://www.doubleclick.com/
http://www.dhs.gov/
http://www.dhs.gov/dhspublic/display?theme=11&content=1315
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obrigação legal213. A própria lei que criou esse departamento já incluiu em sua 

estrutura a função do Executivo para assuntos afetos à privacidade214. A criação 

desse órgão, como se sabe, foi idealizada e implementada durante o Governo do 

Presidente George Bush, depois dos ataques terroristas do 11 de setembro (de 

2001). Sua criação atendeu à necessidade de estabelecer uma coordenação das 

atividades dos diversos órgãos policiais e de inteligência, federais e estaduais, que 

trabalhavam na repressão ao crime, mas de uma forma desarticulada. Uma 

coordenação central dessas atividades, aliada à elaboração de uma nova política de 

segurança pública de cunho nacional, tornara-se indispensável (na visão do 

Governo) para enfrentar a nova realidade do terrorismo.  

Ainda que a título de promover a defesa de interesses públicos sensíveis, 

como é o caso do combate ao terrorismo e a garantia da segurança pública, o que 

legitima a coleta e o uso em larga escala de informações pessoais, a atividade 

governamental não pode ser ilimitada. Para combater o terrorismo, o Governo 

necessita levantar e rastrear (através dos seus serviços de inteligência) informações, 

valendo-se, nessa tarefa, de instrumentos e dispositivos tecnológicos. O uso das 

ferramentas da tecnologia da informação, que permitem a coleta e processamento 

de informações em larga escala, potencializam o risco à privacidade individual. Por 

isso, mesmo em se tratando de atividade de processamento de dados com fins tão 

valiosos para a população americana, os serviços de inteligência e órgãos de 

segurança pública não podem atuar indiscriminadamente, mas submetidos a certos 

                                                 
213 Cargos semelhantes já existiam na estrutura dos órgãos americanos do imposto de renda (Internal 
Revenue Service) e dos serviços de correios (US Postal Service), mas não em cumprimento de uma 
exigência legal. 
214 O Privacy Officer está previsto na Section 222 do Homeland Security Act of 2002, assinada pelo 
Presidente Bush no fim de 2002.  
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limites quando coletam, fazem uso e armazenam informações pessoais215. O Oficial 

para assuntos da Privacidade (Privacy Officer) funciona justamente auxiliando o 

Governo a definir e respeitar esses limites. Serve como órgão de consulta interno, 

que pode realizar “Estudos de Impacto à Privacidade” (Privacy Impact Assessments 

ou simplesmente PIAs) antes que uma atividade ou sistema (que implique coleta ou 

uso de dados pessoais) seja implementado216.  

Uma organização não governamental que defende as liberdades civis, o 

Center for Democracy and Technology217, publicou uma nota defendendo que o 

modelo do “Oficial da Privacidade” do Departamento de Proteção da Pátria seja 

implantado em todas as outras agências e órgãos governamentais federais. Além de 

ser um executivo de alto nível dentro dos órgãos públicos, que participa das 

principais deliberações e é responsável pela definição de políticas básicas, o CDT 

reclama que as decisões do Oficial da Privacidade sejam dotadas de 

obrigatoriedade.    

 Da mesma forma que a segurança pública é um interesse social relevante, a 

garantia de proteção à privacidade também o é. As ações contra o terrorismo têm 

despertado o clamor de algumas entidades organizadas da sociedade civil, que 

reclamam a violação de garantias e liberdades individuais, particularmente o direito à 

privacidade. Uma estratégia inteligente para mitigar as preocupações 

governamentais relativas ao uso de informações pessoais é a criação de postos no 

                                                 
215 Esses limites constituem o que se convencionou chamar de “práticas informacionais justas” (fair 
information practices), que justificam a imposição de limites ao governo quando se trata de coletar, 
fazer uso, armazenar ou revelar informações de caráter pessoal. Estão postos na Constituição e nas 
leis que garantem a proteção de dados pessoais.  
216 Uma lei federal, o E-Government Act of 2002, já exige que todo órgão ou agência federal realize o 
PIA antes de adquirir um novo sistema tecnológico de processamento de dados ou de iniciar a coleta 
de informações pessoais (Section 208). Um dos primeiros PIAs foi publicado pelo Executivo da 
Privacidade do DHS, a respeito do US-VISIT (United States Visitor and Immigrant Status Indicator 
Technology), o tão discutido sistema de vistos para imigração, que exige que todos os visitantes 
provenientes de alguns países sejam fotografados e tenham as impressões digitais coletadas antes 
de entrarem nos EUA.  
217 www.cdt.org  

http://www.cdt.org/
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serviço público com o objetivo específico de cuidar desses problemas. A criação 

desses cargos, no entanto, não resolve por completo os problemas associados ao 

processamento de dados pessoais. Uma constante atualização das leis protetivas, 

para fazer frente aos desafios que são cotidianamente criados pelas mudanças 

sociais que as tecnologias da informação proporcionam, também é indispensável.  

 

  

1.3 A experiência argentina    

 

1.3.1 O reconhecimento do sistema argentino pela União Européia 

 

A Comissão Européia, órgão da União Européia, reconheceu, em decisão 

emitida no no dia 02 de julho de 2003, que a Argentina fornece um adequado nível 

de proteção aos dados pessoais de seus cidadãos. A decisão tem o efeito de 

permitir que dados pessoais contidos em bases de dados de empresas e órgãos 

públicos europeus sejam transferidos para entidades sediadas naquele país, sem 

necessidade de outras garantias, conforme previsto na Diretiva Européia sobre 

proteção de dados. A decisão seguiu recomendações dos comissários e autoridades 

supervisoras da proteção de dados em diversos Estados membros da União 

Européia.  

  Na Argentina, os dados pessoais são protegidos por um sistema que combina 

diferentes elementos, incluindo reconhecimento constitucional do direito ao “habeas 

data”, normas legais regulando esse direito, bem como uma larga interpretação e 

aplicação dessas normas pelas cortes judiciárias. As normas legais cobrem todos os 

princípios básicos de proteção aos dados pessoais, e os mecanismos que dão 
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efetividade a eles foram reconhecidos como condizentes com o padrão europeu. 

Esse reconhecimento proveio do Data Protection Working Party, um grupo consultivo 

independente que reúne as autoridades supervisoras de proteção de dados de todos 

os Estados Membros da UE.      

 A decisão da Comissão Européia foi tomada em atenção ao que estabelece a 

Diretiva sobre Proteção de Dados (95/46/EC). Essa Diretiva exige que a 

transferência de dados pessoais, contidos em bases de dados de entidades privadas 

ou órgãos situados em países do bloco europeu, só podem ser transferidos para um 

Estado não integrante da comunidade se este oferece um nível adequado de 

proteção. A Comissão, por força dessa exigência, edita decisões indicando quais 

países adotam o nível de proteção adequado. Esse expediente é utilizado como 

forma de se conferir maior segurança jurídica para as empresas da União Européia, 

na questão da transferência de dados, além de contribuir para o livre fluxo das 

informações, que é um dos objetivos da Diretiva.    

A vantagem dessa decisão para a Argentina, além do status de ser o primeiro 

da América Latina considerado um “país adequado” do ponto de vista da proteção 

de dados, é a de viabilizar o aumento das relações negociais com a União Européia. 

Como a decisão, a partir de agora, tem o efeito de facilitar a transferência de 

informações entre suas empresas e as dos países membros da UE, isso implica no 

fomento das relações comerciais entre eles. Como os empresários europeus terão, 

do ponto de vista legal, uma garantia de que lidam com um país onde a proteção de 

informações pessoais é respeitada, essa circunstância, sem sombra de dúvida, 

favorece o fomento das relações negociais.  

Decisões semelhantes têm sido adotadas em relação a outros países, 

reconhecendo a adequação de seus regimes jurídicos. O Brasil poderia ter 
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experimentado a primazia agora conferida à Argentina se tivesse adotado uma 

política de proteção a dados pessoais mais abrangente. O problema nosso não é a 

ausência de leis. É bem verdade que não temos uma lei padrão de proteção de 

dados, contendo princípios genéricos e normas programáticas dirigidas aos 

governos em suas diversas esferas, como acontece, p. ex., com o Canadá, que 

possui uma das melhores e mais moderna leis desse tipo (o PIPEDA – Personal 

Information Protection and Eletronic Documents Act). Mas temos um nível de 

normatização que não é totalmente imprestável. A Constituição consagra a proteção 

da intimidade e da vida privada e a inviolabilidade do domicílio dentre os direitos e 

garantias individuais. Algumas leis disciplinam certos aspectos da proteção das 

informações pessoais218, embora não dispomos de um arcabouço sistematizado e 

concatenado. O mais grave, no entanto, é que não há uma cultura da proteção de 

dados pessoais como questão relevante para o desenvolvimento da sociedade. Nem 

sequer temos agentes governamentais encarregados especificamente dessa 

matéria, como acontece nos países desenvolvidos. Desde os anos 70, praticamente 

todos os países que hoje integram a UE editaram leis de princípios de proteção a 

dados pessoais, além de criarem comissões e autoridades supervisoras para 

garantir efetividade a essas leis.   

Talvez a decisão em relação à Argentina sirva como incentivo para que 

nossas autoridades passem a tratar a questão da proteção da privacidade com mais 

seriedade. A própria Comissão Européia espera que sua decisão sirva de estímulo 

aos países da nossa região, para que dimensionemos os direitos individuais 

relacionados à proteção de dados pessoais, como enfatizou em nota divulgada em 

seu site.     
                                                 
218 Como é o caso do CDC, que contém algumas regras sobre cadastros de consumo; da Lei 
Complementar n. 105/2001, que protege o sigilo bancário; do CTN, que protege o sigilo fiscal; e da 
Lei 9296/96, que regula a interceptação de comunicações.           
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CAPÍTULO VI 

 

 

1. A repercussão dos atentados de 11 de setembro sobre a liberdade de 

expressão e a privacidade  

 

A liberdade de informação e de expressão é um princípio basilar de todas as 

democracias modernas, por meio do qual é assegurado a qualquer pessoa 

expressar livremente seus pensamentos e idéias, sem restrições de conteúdo. Sua 

aplicação não se limita a praças e locais públicos, mas alcança também os próprios 

veículos de comunicação utilizados para a transmissão da informação, como a mídia 

escrita (jornais, livros e revistas), o rádio, a televisão e, mais recentemente, a 

Internet. A privacidade também é um princípio fundamental, que resguarda a 

intimidade da vida privada da pessoa humana. 

Desde a última metade da década de 90, é bem verdade, foram sentidas as 

primeiras tentativas de restringir a liberdade de expressão na Internet, através de leis 

editadas com o objetivo de combater a disseminação da pornografia e a prática de 

crimes de preconceito contra determinadas raças e minorias étnicas. Contudo, 

somente após os ataques de 11 de setembro é que a liberdade de expressão e a 

confidencialidade das comunicações na Internet sofreram um impacto realmente 

preocupante. Como conseqüência da campanha contra o terrorismo e em prol de 

mais segurança, as liberdades civis podem estar definitivamente ameaçadas.  

Os países tradicionalmente acusados de relegar os direitos humanos, como a 

China, o Vietnã, Arábia Saudita e Tunísia, têm habilmente aproveitado a onda contra 

o terrorismo para reforçar a vigilância na Internet e perseguir dissidentes políticos. 
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Na China, cerca de 14 mil "cybercafes" foram fechados num período de poucas 

semanas, durante o último verão. Em agosto, 30 usuários de Internet estavam 

aprisionados e um dissidente recebeu a pena recorde de 11 anos de prisão. O 

governo chinês tem obrigado os provedores de acesso e grandes portais a 

assinarem acordos de monitoração de conteúdo informacional em seus sistemas. 

Mas o problema pode estar não somente nos países historicamente hostis às 

liberdades civis. As democracias ocidentais estão dotando seus serviços de 

inteligência e segurança, através da aprovação de leis e outras medidas práticas, de 

um poder de acesso à informação sem precedentes. Estão praticamente 

transformando as companhias telefônicas e os provedores de Internet em potenciais 

instrumentos da polícia, que passou a ter alcance ao conteúdo dos e-mails enviados, 

aos registros de sites visitados e toda a movimentação dos usuários da Internet. 

Correspondências eletrônicas podem ser rotineiramente lidas por policiais e agentes 

dos serviços de inteligência, transformando qualquer cidadão em potencial suspeito. 

Isso está ocorrendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, 

Itália e Dinamarca, países (alguns destes) com tradições democráticas seculares, 

onde os cidadãos tinham a garantia do sigilo de suas correspondências. A tendência 

no sentido do controle e fiscalização também conta com o apoio de corpos 

multinacionais, como a própria ONU, o Parlamento Europeu, o Conselho da Europa 

e o G-8 (o grupo dos países ricos). Essas medidas incluem a Resolução n. 1373 

contra o terrorismo, aprovada pela ONU no dia 28 de setembro do ano passado; a 

emenda à Diretiva Européia sobre Proteção de Dados e Informações nas 

Telecomunicações, aprovada pelo Parlamento Europeu em 30 de maio deste ano; 

as recomendações do G-8 e várias medidas da Polícia Européia (a Europol). 
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Abaixo fazemos um resumo das medidas que foram ou estão sendo tomadas 

por cada um dos países, isoladamente, e as leis aprovadas pelos seus respectivos 

parlamentos, respeitante à vigilância da Internet: 

 

 

1.1 Nos EUA 

 

A descoberta de que os terroristas do 11 de setembro utilizaram a Internet 

para se comunicarem entre si e prepararem o ataque foi decisiva na determinação 

do governo de expandir as medidas de segurança na Internet. A campanha pelo 

controle das transmissões na rede começou poucas horas depois do ataque, quando 

agentes do FBI compareceram às sedes dos principais provedores com o objetivo de 

confiscar as mensagens de e-mails trocadas entre os terroristas. Nessa ocasião, 

tentaram instalar o programa "Carnivore" (hoje renomeado para DCS 1000), o 

primeiro e maior sistema de vigilância eletrônica usado por uma força policial 

nacional. Quando instalado no complexo informático de um provedor, possibilita a 

gravação e o armazenamento de todo o tráfico de mensagens dos usuários. Esse 

programa nunca antes tinha sido utilizado sem prévia autorização judicial, mas uma 

lei conhecida como "Combating Terrorism Act", aprovada com urgência apenas dois 

dias depois dos atentados (em 13 de setembro de 2002), permitiu sua utilização 

pelos serviços de inteligência sem esse tipo de exigência. Pouco tempo depois, em 

24 de outubro daquele ano, a "House of Representatives" passou uma lei, o "USA 

Patriot Act" (depois designada apenas como "USA Act"), confirmando a autoridade 

antes conferida ao FBI para instalar o "Carnivore" nos sistemas dos provedores de 

Internet, com a exigência única de autorização de uma corte especial. 
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A questão da criptografia também passou a ser crucial nesse novo cenário. 

Muitos oficiais do governo começaram a combatê-la porque, através dela, um 

usuário da Internet pode manter suas mensagens de e-mail sigilosas. Por meio de 

qualquer programa de encriptação - um dos mais conhecidos é o PGP -, um 

remetente pode codificar sua mensagem, impedindo que outras pessoas tenham 

acesso ao seu conteúdo. No mesmo dia 13 de setembro, o senador republicano 

Judd Gregg, num discurso perante o Congresso, defendeu a proibição de todos os 

programas de encriptação cujos criadores não forneçam o código fonte ou chave 

para as autoridades. Ele justificou sua proposição com o fato de o FBI ter levado dez 

meses para decodificar arquivos encontrados no computador dos terroristas 

responsáveis pelo primeiro atentado contra o World Trade Center, em 1993. 

Enquanto essa medida legal não chega, o FBI tem tomado suas próprias iniciativas 

para lidar com os programas de criptografia. O "Magic Lantern", um programa tipo 

vírus enviado por e-mail para o computador de um usuário qualquer, permite 

registrar todas as letras e números teclados. Por esse meio, o programa torna 

possível ao FBI desvendar o código teclado por um usuário de software de 

encriptação e, assim, abrir as mensagens escritas em seu computador. 

 

 

1.2 Na França 

 

O Governo do Primeiro-Ministro Lionel Jospin apresentou um pacote de 

medidas legais anti-terrorismo, em novembro do ano passado, as quais incluem uma 

lei (LSQ) que estende para um ano o período obrigatório para conservação do tráfico 

de informações nos sistemas dos provedores de Internet. A lei, que na verdade 



 214

emenda uma outra lei já existente - a Lei na Sociedade da Informação (Loi sur la 

Société de l'Information) -, também dá poderes aos juízes para requerer às 

empresas, que desenvolvem softwares de encriptação, os códigos necessários para 

ler uma determinada mensagem encriptada. Essa lei (LSQ) foi aprovada em regime 

de urgência e à unanimidade no dia 15 de novembro, sem qualquer discussão. 

Defensores das liberdades civis argumentaram que se trata de uma ameaça à 

liberdade de expressão, além de exterminar os mecanismos de encriptação, 

configurando uma violação ao direito de sigilo nas correspondências. Em julho de 

2002, o gabinete do Primeiro-Ministro Jean-Pierre Raffarin apresentou outro pacote 

de medidas ao parlamento (a LOPSI), que também contêm dispositivos que 

levantaram preocupação no que diz respeito à liberdade de expressão e sigilo, 

principalmente os que atribuem à polícia o poder de fazer buscas remotas nos 

sistemas dos provedores. Essas disposições legais, aprovadas no dia 31 de julho, 

permitem que a polícia, mediante autorização judicial, tenha acesso direto aos 

registros do fluxo de informações enviadas e recebidas pelos usuários. Uma 

disposição central estabelece que a polícia tem permissão (desde que autorizada 

judicialmente) de "acesso direto a qualquer dado considerado necessário para a 

descoberta da verdade". Sua aprovação despertou temores de várias entidades, 

inclusive a que congrega os juízes franceses (a IRIS), que temem que as buscas se 

transformem num ato discricionário da polícia, invadindo a privacidade dos usuários 

indistintamente. 
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1.3 Na Inglaterra 

 

Se as medidas e leis aprovadas em outros países já foram suficientes para 

causar preocupação, o "Anti-Terrorism, Crime and Security Act", aprovado em 

dezembro do ano passado na Inglaterra, supera os seus similares nesse ponto. A lei 

isenta a polícia em vários casos da obtenção prévia de autorização judicial para ter 

acesso ao fluxo de informações dos provedores de Internet; é suficiente uma ordem 

do Ministro do Interior ou de seus auxiliares imediatos . A medida causou um alarido 

tão grande que muitos provedores ameaçaram transferir a sede de suas operações 

para outros países.  

A polêmica não parou por aí. Em junho desse ano, o Ministro do Interior David 

Blunkett propôs emendas a uma controvertida lei aprovada em 2000, a "Regulation 

of Investigatory Powers Act" (RIPA), de forma a atribuir poderes a vários agentes 

governamentais, como auditores fiscais, servidores dos serviços de previdência e 

agentes municipais, para ter acesso aos dados e e-mails dos usuários da Internet. A 

proposta sofreu tanta oposição das organizações de defesa das liberdades civis que 

sua discussão no parlamento foi adiada. 

 

 

1.4 Na Índia 

 

A Ordenação de Prevenção ao Terrorismo (POTO), aprovada logo após os 

ataques do 11 de setembro, permite ao governo monitorar todo tipo de 

comunicações, especialmente as trocas eletrônicas de informações por e-mail, sem 

necessidade de qualquer autorização oficial ou legal prévia. Os dados recolhidos 



 216

dessa maneira, quando a ordem partir dos serviços de segurança, podem ser 

usados contra uma pessoa como prova em processo judicial. Especialmente o 

trabalho dos jornalistas estava ameaçado por essa lei. O princípio universal que 

garante o sigilo da fonte já não era mais intocável, pois aqueles que se recusassem 

a fornecer às autoridades evidências que tinham obtido contra terroristas e suas 

organizações podiam ser presos por cinco anos, de acordo com os termos da lei. A 

lei terminou, no entanto, sendo emendada após forte oposição de organizações de 

defesa dos direitos humanos, e o dispositivo que obrigava os jornalistas a revelarem 

a fonte das informações ligadas a casos de terrorismo foi revogada. 

 

 

1.5 Na Itália 

 

Uma lei aprovada em dezembro do ano passado dá a várias autoridades 

poder para fiscalizar as atividades de pessoas suspeitas e interceptar suas 

mensagens de e-mail e todo o fluxo de suas informações, pela Internet e outros 

meios de telecomunicações. A peculiaridade dessa lei é que ela estende esses 

poderes oficiais a integrantes dos corpos policiais de escalão inferior. Além disso, a 

lei prevê que qualquer pessoa que revelar a atividades desses agentes policiais e os 

detalhes de como desempenham suas atividades de fiscalização podem ir para a 

prisão. 

 

 

1.6 Na Espanha 
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No dia 27 de junho de 2002, foi aprovada em uma das casas legislativas a lei 

espanhola com objetivo de combater o terrorismo e cybercrimes - a LSSICE. A lei 

obriga os provedores de Internet a conservar os registros do tráfico de informações 

pelo prazo de um ano, além de conferir acesso policial a esses dados. Deputados da 

oposição já se organizam para aprovar emenda que proíbe a polícia e os serviços de 

inteligência de ter acesso sem prévia autorização judicial. Uma das provisões que 

despertam maiores reações é a que permite a derrubada de sites considerados de 

"valor prejudicial", até porque a lei não deixa claro que autoridades gozam desse 

poder. A liberdade de expressão é garantida na Constituição espanhola, cujo artigo 

20 assegura o direito de "livremente enviar ou receber informação lícita através de 

qualquer meio de comunicação". 

 

 

1.7 Na Alemanha 

 

O "Otto-Katalog", como tem sido chamado um pacote de medidas legislativas 

enviadas pelo Ministro do Interior da Alemanha, Otto Schily, e adotadas pelo 

parlamento no fim do ano passado, tem sido bastante criticado por organizações de 

defesa das liberdades civis. Uma das mais criticadas provisões é a que aboliu a 

distinção entre a polícia e os serviços de inteligência, conferindo a estes últimos 

amplo acesso às bases de dados dos órgãos policiais. As medidas também lhes 

conferem alcance aos registros das telecomunicações e informações constantes dos 

sistemas dos provedores. 
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1.8 No Canadá 

 

A C-36, a lei canadense contra o terrorismo, aprovada em dezembro do ano 

passado, facilita a instalação de sistemas de escuta em telefones e computadores. 

Pela primeira vez na sua história, um órgão do Departamento de Defesa vai poder 

"grampear" tanto cidadãos canadenses quanto estrangeiros. O sigilo das 

correspondências eletrônicas ficou virtualmente extinto. 

 

 

1.9 Na Dinamarca 

 

O governo dinamarquês não criou uma lei específica, como fizeram outros 

governos, mas, com o propósito de combater o terrorismo, reformulou várias das leis 

existentes envolvendo a estrutura do Judiciário, a economia e tributação. Em 

especial a Internet e as novas tecnologias foram visadas, através da legalização da 

retenção dos registros de conexão e de chamadas telefônicas e o intercâmbio de 

mensagens eletrônicas, facilitando o acesso da polícia a essas informações. No dia 

31 de maio deste ano, uma lei autorizou agentes do governo a manter esses dados 

em seu poder até o prazo de um ano. A lei foi mais além: permitiu a polícia consultar 

esses dados sem prévia autorização judicial. A polícia pode inclusive instalar, nos 

sistemas informáticos do provedor, programas ou tecnologia similar ao "Carnivore" 

usado pelo FBI americano. 

 

 

1.10 No G-8 
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No último encontro desse grupo, que se realizou no Canadá, em junho deste 

ano, foi dito que a network formada entre instituições policiais de 26 países já é 

capaz de fornecer rápidas informações, quando são requeridas urgentes respostas 

pelas organizações policiais internacionais que combatem crimes high tech, 

incluindo a interceptação das mensagens entre terroristas e outros tipos de 

criminosos. Os especialistas presentes ao encontro disseram que as autoridades 

policiais desenvolveram mecanismos técnicos que podem determinar a origem, 

destino e rota de mensagens de terroristas e criminosos na Internet, além de reter 

evidências e meios de prova contra eles em meio eletrônico. Esse avanço no 

desenvolvimento desse sistema tem sido creditado em parte à insistência da Itália, 

que era o país que detinha a presidência do G-8 por ocasião dos atentados de 11 de 

setembro. Apenas 08 dias após os ataques, o governo italiano publicou uma 

declaração em que defendia a urgência da criação de uma polícia para combater 

cybercrimes. 

 

 

1.11 Na União Européia 

 

A União Européia sempre tinha se colocado contra qualquer tipo de medida 

de extrema fiscalização ou vigilância eletrônica. Essa posição, no entanto, começou 

a se alterar logos após os atentados de 11 de setembro. O Conselho Europeu vinha 

considerando a manutenção, na Diretiva sobre Proteção de Dados e Informações 

nas Telecomunicações, do princípio da "eliminação automática" dos registros de 

conexão à Internet. Pelo registro das conexões (traffic logs) que uma pessoa faz, ao 
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telefone ou quando acessando a Internet, é possível se determinar para quem fez a 

ligação, o tempo de conexão, as mensagens recebidas, entre outros dados. Pela 

regra da "eliminação automática" (automatic deletion) dos registros de conexão 

(logs), os provedores e companhias telefônicas estariam obrigados a não registrar os 

logs. Mas o Presidente dos EUA, George Bush, em outubro do ano passado, 

exerceu influência sobre o Primeiro Ministro da Bélgica, Guy Verhofstadt, então 

Presidente da União Européia, para alterar a Diretiva tendo em consideração a luta 

contra o terrorismo e, assim, adotar a regra geral da retenção dos registros de 

telefones e dos dados da atividade na Internet. O Parlamento Europeu mudou sua 

posição em menos de um ano. No dia 30 de maio deste ano, aprovou uma emenda 

à Diretiva, estabelecendo, no seu art. 15.1, que todos os governos dos países 

membros que ainda não tenham adotado essa regra deverão, no prazo de 15 

meses, editar leis obrigando os provedores de Internet e as companhias de telefone 

a reter todos os registros de e-mail e transmissões de informações na Internet, ou 

por meio de fax e chamadas de telefone, que transitem em seus sistemas, devendo, 

ainda, garantir à polícia, às autoridades judiciais e governamentais livre acesso a 

esse material. Ainda no âmbito da União Européia, é de se destacar a Convenção 

sobre Cybercrimes, a primeira convenção internacional do gênero, assinada em 

Budapeste em novembro do último ano. A Convenção vinha sendo preparada há 

mais de 04 anos e se voltava inicialmente somente aos países europeus. Mas, 

depois dos atentados de 11 de setembro, foi assinada (dentre outros) pelos EUA, 

Canadá, Japão e África do Sul. Ela induz a centralização das evidências garimpadas 

em meio eletrônico de infrações e atividades relativas ao terrorismo e ao crime 

organizado, criando um sistema de vigilância generalizada, segundo seus críticos. A 

crítica se dirige especialmente a seus artigos 19, 20 e 21, que autorizam os serviços 
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de segurança, no curso de suas investigações, a ter acesso aos registros mantidos 

pelos provedores, a estender as buscas a outros computadores (se necessário) e 

obter informações "real-time" sobre conexões e trânsito em websites. 

É claro que várias dessas legislações que apresentamos acima em resumo 

poderão ser declaradas inconstitucionais, frente a disposições garantidoras de 

direitos humanos e das liberdades de expressão e cláusulas garantidoras da 

privacidade. Também oferece certa preocupação a questão da eliminação do sigilo 

permitido pelas técnicas de criptografia, que já foi usada em países governados por 

ditaduras por organizações de defesas de direitos humanos. É óbvio que essa 

tendência do reforço das leis de segurança atende à constatação de que o mundo 

realmente mudou. Os atentados serviram apenas para revelar a face mais 

aterradora do terrorismo e de seus adeptos. Os corpos policiais dos países têm que 

se adaptar à luta contra os cybercrimes, inclusive se organizando em entidades de 

cooperação internacional. Mas o que parece ameaçador é transformar os sistemas 

de investigação em uma "larga e exploradora escala de vigilância eletrônica". As 

medidas de investigação devem se adequar a alguns princípios já consagrados, 

como a autorização judicial prévia ou de autoridades competentes para casos 

excepcionais, e devem obedecer às diretrizes da limitação da duração, da 

proporcionalidade e da execução desenhada estritamente para atingir o interesse 

público em questão. 

 

 

2. Programas e iniciativas governamentais (dos EUA) que ameaçam a 

privacidade de forma coletiva 
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2.1 O Total Information Awareness – TIA  

  

 A mais recente preocupação das entidades de defesa das liberdades civis nos 

EUA responde pelo nome de “Total Information Awareness – TIA” (traduzido para o 

português, essa sigla seria algo como “Consciência da Informação Total”). Trata-se 

de um sistema computacional desenvolvido pelo Departamento de Defesa, mais 

exatamente por uma de suas agências, a DARPA – Defense Advanced Research 

Projects, a mesma a quem se atribui a criação da Internet. O sistema coleta e 

seleciona grandes quantidades de dados, entre elas registros de ligações 

telefônicas, registros de operações bancárias, registros médicos e hospitalares, 

dados sobre viagens e compra de bilhetes, sobre uso de cartões de crédito, sobre 

tráfego na Internet, reserva de hotéis e outros dados pessoais. O programa vai 

buscar em bases de dados eletrônicas privadas e públicas essas informações e, 

fazendo um cruzamento delas, permite diagnosticar atividades suspeitas ou sinais 

que indiquem algum tipo de ameaça à segurança pública. É resultado da política de 

combate ao terrorismo, elevada pela Administração Bush como prioridade máxima 

de governo. O governo americano já investiu 128 milhões de dólares no 

desenvolvimento desse sistema e mais outros 112 milhões estão destinados para 

ele no orçamento deste ano de 2003.  

 Esse sistema tecnológico de vigilância tem sofrido forte oposição das 

organizações de defesa das liberdades civis, que o acusam de ser uma ferramenta 

para invasão da privacidade dos cidadãos americanos. Por meio dele, a vida diária e 

intimidade das pessoas comuns estariam à mercê dos oficiais e agentes do 

Governo. O mais assustador, segundo essas organizações, é que as pessoas 
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correm o risco de sofrerem errôneas “acusações pelo computador”. Preocupadas 

com essas possibilidades, uma coalizão de organizações não partidárias, lideradas 

pela União Americana das Liberdades Civis (American Civil Liberties Union), enviou 

no dia 14 de janeiro de 2003 carta aos congressistas da comissão das Forças 

Armadas, Duncan Hunter (presidente da comissão) e Ike Skelton, solicitando que o 

Congresso não permita que o Departamento de Defesa continue a desenvolver o 

sistema TIA sem, antes, oferecer garantias de sua submissão às leis de proteção à 

privacidade. A carta sugere que o Congresso realize uma completa investigação 

sobre o sistema, de modo a saber que bases de dados pessoais estarão sob seu 

alcance, a quais órgãos do governo as informações coletadas serão partilhadas, que 

tipos de informações pessoais estão sujeitas a controle, entre outras questões 

indispensáveis à transparência do seu funcionamento. 

 Parece que a iniciativa das organizações americanas surtiu efeito, pois logo 

em seguida várias tentativas de restrição do TIA começaram a espoucar no 

Congresso norte-americano. Os senadores Wyden e Grassley, por exemplo, 

apresentaram no dia 17 de janeiro emendas à lei orçamentária de 2003, que está 

em discussão no Congresso, numa tentativa de barrar os gastos com o programa. A 

emenda do Senador Wyden limita a utilização de fundos para pesquisa e 

desenvolvimento do programa dentro de 60 dias após a aprovação do orçamento. 

Nesse prazo, o Secretário de Defesa e o Diretor da Central de Inteligência devem 

apresentar um completo relatório sobre os gastos com o projeto, situação atual, 

repercussão sobre a privacidade individual e eficácia no combate ao terrorismo. A 

emenda pretende submeter a continuação do desenvolvimento do programa a uma 

autorização legal do Congresso. A emenda do Senador Grassley é menos restritiva, 

pois limita os gastos com o programa somente se a tecnologia for utilizada para 
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coletar dados de cidadãos norte-americanos. Deixa-o livre para ser utilizado na 

prevenção do terrorismo e ameaças estrangeiras, mas não para coletar dados 

pessoais de americanos com propósito de combater o crime doméstico. 

 A preocupação das entidades de proteção às liberdades civis não é 

exagerada. O rápido desenvolvimento da tecnologia informática permitiu o 

aparecimento de programas e sistemas do tipo do TIA, chamados de datamining, 

aqueles que, como a própria expressão inglesa está a indicar, realizam verdadeiro 

garimpo de dados. Informações isoladas e desconexas, armazenadas em diferentes 

bases de dados, não têm o mesmo valor que quando reunidas de forma 

sistematizada. Cruzando-se diferentes informações sobre um mesmo indivíduo, é 

possível levantar não somente dados biográficos, mas seus hábitos e preferências, 

trançando-se um completo perfil de sua personalidade. O risco de invasão à 

privacidade aumenta na proporção do desenvolvimento e aperfeiçoamento dessas 

tecnologias. A preocupação, portanto, com a utilização desses programas não é 

desarrazoada, sobretudo quando se trata de um sistema do potencial do TIA.  

Muitos outros programas similares estão hoje em expansão, que criam, a 

exemplo dele, verdadeiros sistemas de vigilância em massa. Para garantir a 

segurança do transporte aéreo, por exemplo, está sendo desenvolvido o CAPPS - 

Computer Assisted Passenger Profiling System219, programa datamining que 

compila dados de todos os usuários de companhias aéreas, desde os trechos 

voados, a forma de pagamento dos bilhetes, a freqüência dos vôos, informações 

sobre acompanhantes etc. Há quem sustente que se esse sistema já estivesse em 

operação na época dos atentados de 11 de setembro (de 2001), eles poderiam ter 

sido evitados.  

                                                 
219 Programa desenvolvido a cargo da Transportation Security Administration, órgão do governo 
americano.   
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  O risco de uso de informações pessoais por motivos políticos pelos 

controladores desses sistemas parece atemorizar os americanos. Esse risco é 

repartido por todos nós, cidadãos “globalizados”. Todos fazemos uso dos serviços 

de empresas multinacionais de origem americana, como administradoras de cartões 

de crédito, instituições bancárias, companhias aéreas e provedores de Internet. Se 

os seus bancos de dados vão ser interligados ao TIA, então o sistema de vigilância 

nos atinge a todos. As entidades defensoras das liberdades civis americanas estão 

preocupadas com seus próprios cidadãos. Quem irá nos defender? 

 

 

2.1.1 O projeto de lei que tenta limitar o TIA 

 

  O Senador Ron Wyden, Democrata do Estado do Oregon, apresentou no dia 

29 do mês de julho de 2003, perante o Congresso dos EUA, um projeto de lei que 

pretende limitar o uso de informações pessoais colhidas em bases de dados pelos 

órgãos do Governo e agências de inteligência. Na verdade, a lei visa 

especificamente a limitar o sistema batizado de Total Information Awareness System 

(TIAS), cujo desenvolvimento tem ficado a cargo da agência federal responsável 

pela pesquisa de defesa norte-americana, a DARPA (Defense Advanced Research 

Projects Agency), a mesma que desenvolveu o projeto original da Internet. Trata-se, 

simplesmente, do mais polêmico projeto tecnológico de prevenção do crime 

organizado, que pretende prever os movimentos de todos os potenciais terroristas e 

prevenir suas ações220. Como já referenciamos antes, não é apenas uma grande 

base de dados, mas o mais ambicioso sistema de vigilância já imaginado, a 

                                                 
220 Para deixar claro essa sua finalidade, o programa foi rebatizado com o nome de Terrorism 
Information Awareness (TIA).  
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ferramenta mais avançada para obtenção e tratamento de informações. Além de sua 

capacidade de armazenamento ser praticamente infinita, sua arquitetura permitirá 

aos agentes federais colher todo e qualquer dado proveniente de transações 

financeiras, serviços de educação, serviços médicos, serviços de transportes, 

ingresso de estrangeiros no país, movimentação geográfica das pessoas e recursos 

de comunicação e Internet, e cruzar esses dados com modelos de padrão de 

comportamento pré-estabelecidos, com o objetivo de encontrar supostos planos 

potencialmente danosos. Devido ao risco que oferece à privacidade das pessoas, o 

TIA já colocou em alerta os ativistas das liberdades civis nos Estados Unidos, que 

clamam por mecanismos que permitam às pessoas tomar conhecimento do tipo de 

informações que serão colhidas, estabelecendo limites ao seu uso.  

 A proposta introduzida pelo Sen. Ron Wyden se propõe a isso.  Com o nome 

de Citizens’ Protection in Federal Databases Act of 2003, a lei imputa 

responsabilidade às agências governamentais pelo uso das informações pessoais 

colhidas em base de dados públicas e privadas221. O Senador anunciou sua 

proposição numa coletiva de imprensa em que estava acompanhado de 

representantes de grupos de defesa das liberdades civis222. “Agora, quase dois anos 

depois da tragédia do 11 de setembro, o Congresso tem a oportunidade e o dever 

de estabelecer o apropriado balanço entre a segurança e as liberdades civis”, disse 

ele223. 

 A lei exige que os órgãos federais forneçam ao Congresso relatório detalhado 

sobre informações pessoais colhidas em bancos de dados para fins investigação 

                                                 
221 Uma versão do projeto pode ser encontrada em:  
http://www.senate.gov/~wyden/leg_issues/bills/citizen_databaseprotection.pdf  
222 Incluindo a People for the American Way, a Free Congress Foundation, a Electronic Frontier 
Foundation, a Electronic Privacy Information Council, a American Civil Liberties Union e o Center for 
Democracy and Technology.  
223 Conforme reportagem divulgada no dia 29.07, no site do Senado norte-americano – 
www.senate.gov.  

http://www.senate.gov/%7Ewyden/leg_issues/bills/citizen_databaseprotection.pdf
http://www.senate.gov/
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criminal, defesa da segurança nacional, atuação dos serviços de inteligência e 

outras finalidades. Impede o gasto de verbas, por qualquer uma das agências 

governamentais envolvidas em atividades de coletas de informações (como o 

Departamento de Defesa, a CIA e o FBI), até que esse relatório seja entregue ao 

Congresso pelos seus respectivos Diretores, dentro de 60 dias depois da edição da 

lei. O relatório, por escrito, deve conter uma detalhada descrição do uso de qualquer 

banco de dados gerenciado por outras entidades (públicas ou privadas), que 

contenham informações que não foram originalmente coletadas com propósitos de 

defesa da segurança nacional, de facilitar a investigação criminal e aplicação da lei 

penal ou para propiciar as atividades dos serviços de inteligência. O relatório deve 

conter, também, a indicação de qualquer contrato ou termo de acordo porventura 

feitos com qualquer entidade controladora de bases de dados, para o fim de 

possibilitar o acesso, uso ou análise pelos serviços de inteligência e repressão ao 

crime das informações nelas contidas.  Ainda consta da lei (Section 3) que o relatório 

deve conter: 

a) a duração e o preço desses contratos; 

b) o tipo de dados contidos nessas bases de dados; 

c) a extensão do período de tempo em que essas informações ficam sob o 

controle dos órgãos de inteligência e repressão ao crime; 

d) uma completa descrição da tecnologia usada ou em desenvolvimento para 

acessar, manipular e analisar as informações; 

e) uma avaliação da eficácia da metodologia utilizada para identificar e localizar 

criminosos e terroristas e da tecnologia para prever seus planos e intenções; 

f) uma completa descrição da política de uso das bases de dados, incluindo a 

indicação das pessoas que terão acesso a elas; 
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g) os parâmetros para assegurar os princípios da acuidade, relevância, 

completude e limitação temporal na proteção dos dados pessoais224;  

h) os mecanismos de auditagem e medidas de segurança contra acesso não 

autorizado; 

i) a previsão de mecanismos para possibilitar a reparação da pessoa em caso 

de erro ou mau uso de suas informações. 

  

Não menos importante é a Section 4 da Lei, que estabelece a obrigação geral 

contra investigações aleatórias. Segundo ela, nenhum órgão governamental ou 

agência de inteligência pode conduzir uma busca ou pesquisa nas bases de dados 

apoiada exclusivamente num cenário hipotético ou numa mera suposição de 

cometimento de um crime ou ameaça à segurança nacional. Para justificar o uso das 

bases de dados, portanto, é necessário que a coleta esteja relacionada a uma 

investigação criminal em andamento ou a um imperativo de uso apoiado em indícios 

prévios de atuação criminal. Essa regra pretende proteger as pessoas honestas, 

sem qualquer registro prévio de relação com atividades ilegais, contra o uso 

indiscriminado de suas informações pelos órgãos do governo.       

 

 

 2.2 O CAPS - Computer Assisted Passenger Screening – o sistema de 

segurança paras as companhias aéreas  

 

As autoridades federais responsáveis pela fiscalização do sistema de aviação 

e as companhias de tecnologia dos EUA testarão em breve um sistema de 

segurança informático que permite a checagem de dados dos passageiros dos vôos 

                                                 
224 accuracy, relevance, completeness and timeliness. 
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naquele país. O sistema permite o acesso ao histórico de viagens realizadas por um 

passageiro, a exemplo de datas, forma de pagamento dos tickets, reservas, trajetos 

e outros dados pessoais, tais como atividades diárias das pessoas ao longo do 

tempo e se participou de algumas atividades em companhia de outros passageiros, 

além de informações demográficas.  

O governo planeja ligar o sistema de reserva de vôos de cada companhia 

aérea às bases de dados de órgãos federais. Por meio dessa rede interligada, o 

sistema será capaz cruzar informações e traçar um perfil do passageiro e, assim, 

emitir prognósticos sobre potenciais riscos à segurança dos vôos, antes mesmo do 

dia marcado para a decolagem. Será possível, por exemplo, saber se um homem 

utilizou um cartão de crédito para comprar passagens para quatro outros indivíduos 

sentados em diferentes lugares do avião e que, no passado, tenham residido no 

mesmo endereço – os terroristas responsáveis pela tragédia do 11 de setembro 

tinham esse perfil, é bom lembrar. Da mesma forma, o sistema será capaz de 

discernir ou detectar, por meio dos hábitos de viagens, semelhanças entre 

passageiros acomodados em vôos diferentes. Esse conjunto de informações – 

dentre outros detalhes informacionais ainda mais precisos – possibilitará ao sistema 

criar uma espécie de ranking do nível de ameaça do passageiro, permitindo que as 

autoridades de segurança chequem ou interroguem aqueles com mais altos índices. 

Trata-se de tecnologia semelhante à que é utilizada no mercado em análises de 

transações e perfis de comportamento de consumidores, que permite fornecer boas 

dicas sobre preferências e gostos das pessoas.  

 Embora o sistema se baseie em tecnologia já existente, a previsão é de que 

demore anos para ser implementado definitivamente, dada a enorme quantidade de 

informações existentes nas bases de dados que necessitarão ser integradas. As 
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autoridades da Federal Aviation Administration esperam testar ao menos dois 

protótipos nos próximos meses. 

 O novo sistema de segurança reflete um crescente pensamento entre 

executivos das companhias aéreas e do governo de que a tecnologia da informação 

pode resolver boa parte dos problemas de segurança. Acompanhando os passos e 

capturando pessoas que pretendem cometer atos de terrorismo pode reduzir 

drasticamente esse tipo de problema. O sistema, denominado de Computer Assisted 

Passenger Screening - CAPS, já vinha sendo desenvolvido antes do 11 de 

setembro, mas especialistas afirmam que sua expansão começou a partir dessa 

data.  

 Os órgãos envolvidos com sua operacionalização possivelmente deverão 

enfrentar barreiras legais. As autoridades sabem que enfrentarão resistências em 

relação à quantidade e o tipo de informações que poderão utilizar no sistema, e já 

estão trabalhando para removê-las. Assessoradas por advogados, estão discutindo 

a possibilidade de rever algumas regras protetivas existentes no Fair Credit 

Reporting Act e no Driver's Privacy Protection Act, duas leis que limitam a utilização 

de dados de consumidores e motoristas. 

Os críticos do projeto dizem que esse será o maior sistema de monitoramento 

já criado pelo governo e que representa uma imensa intrusão à privacidade. As 

próprias autoridades e representantes do setor privado envolvidos no projeto estão 

preocupadas com os potenciais riscos à privacidade individual. Eles pretendem 

restringir o tipo de informação que pode ser trocada entre as companhias de aviação 

e os agentes de segurança do governo. Os idealizadores defendem o projeto 

dizendo que ele possibilita  às autoridades ter como alvo potenciais criminosos, 

reduzindo, por outro lado, as filas que se formam nos locais de checagem dos 
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passageiros nos aeroportos. Mas ativistas ligados a organizações de defesa das 

liberdades civis expressaram seu temor de que o sistema seja o início de uma 

grande estrutura de vigilância que terá como resultado a erosão das regras de 

proteção à privacidade. Barry Steinhardt, diretor da American Civil Liberties Union, 

denominou o novo sistema de um “espesso e complexo sistema de vigilância”. “É 

realmente um efetivo passo que o governo toma no sentido de checar os 

antecedentes de uma larga percentagem de americanos. Nós nunca tínhamos feito 

isso antes. É ameaçador”, disse ele225. Alguns críticos têm a preocupação de que o 

sistema seja utilizado para outros fins, tais como a captura de pessoas e pais 

violentos e para o desenho de perfis de traficantes de drogas. “Se você pode traçar 

o perfil de um terrorista, pode fazer o mesmo para outra finalidade. A tecnologia 

informacional é tão barata e está se tornando cada vez mais que é preciso ter 

cuidado: aumentando a intensidade um pouco mais, nós usaremos o sistema de 

segurança da aviação para capturar qualquer pessoa”, diz Richard M. Smith, um 

especialista em segurança computacional.  

 Dois protótipos do sistema vêm sendo desenvolvidos. Um dos dois é 

conduzido pela HNC Software, uma empresa formada por especialistas em detecção 

de risco, que trabalham para administradoras de cartão crédito, companhias 

telefônicas e seguradoras. As outras empresas associadas são a PROS Revenue 

Management, que possui os registros de praticamente todas as reservas de 

assentos em vôos realizados nos EUA, e a empresa Acxiom Corp., uma das maiores 

empresas de data-marketing do país, que coleta informação tal como dados sobre 

propriedade sobre imóveis, veículos, renda estimada das pessoas, assinatura de 

revistas e números de telefones. “Nós podemos construir um sistema muito mais 

                                                 
225 Em entrevista publicada no site www.newsbytes.com, de 01.02.02. 

http://www.newsbytes.com/
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efetivo de que qualquer um em funcionamento hoje, diz Josph Sirosh, executivo da 

HNC Software.  

 Um segundo protótipo vem sendo conduzido pela empresa Accenture, que 

vem trabalhando há meses com companhias aéreas, incluindo a Delta Airlines. Além 

deles, estão envolvidos nesse esforço a empresa Sabre Inc., que é responsável por 

mais ou menos metade das reservas de vôo nos EUA, a IBM e outras companhias 

que trabalham com banco de dados.  

Juntando os históricos das viagens com outros dados, o sistema pode ser 

capaz de criar modelos de “atividades regulares” dos indivíduos. Assim, qualquer 

alteração nesse quadro pode sugerir riscos para a segurança dos vôos e alertar as 

autoridades. Mudança de rotas regulares e destinos incomuns pode acionar o 

sistema, que mandaria avisos classificados para as companhias aéreas, indicando, 

conforme o caso, a necessidade de se questionar o passageiro ou mesmo de 

impedir seu acesso ao vôo. 

O protótipo da HNC usa redes neurais, que podem efetivamente “aprender” a 

definir padrões e relações a partir do processamento de milhões de registros, de 

modo a prognosticar quando uma transação particular é provavelmente fraudulenta. 

A empresa já usa o software de redes neurais para traçar o perfil de milhões de 

usuários de cartão de crédito, de aparelhos telefônicos ou que possuem algum tipo 

de seguro, de modo a detectar fraude. O protótipo da HNC permitirá a autoridades, 

situadas em uma base ou na sala de controle de vôos de aeroportos, examinar 

potenciais riscos. O sistema pode incluir, por exemplo, uma lista dos passageiros de 

cada vôo classificados segundo seu nível de risco, do nível de ameaça que 

apresente à segurança do vôo. Cruzando informações, o sistema poderá detectar se 

um determinado passageiro, classificado com um nível de baixo risco, pode ter 
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vivido em algum momento no mesmo endereço de alguém classificado como de alto 

risco, se pode ter ligações com uma região do planeta considerada como base de 

terroristas, entre outras possibilidades. O sistema pode fornecer um relatório sobre a 

pessoa, à semelhança dos que são fornecidos pelos órgãos de segurança policiais e 

serviços de informação, contendo os endereços onde viveu nas últimas duas 

décadas, os nomes e números de telefones de pessoas que atualmente habitam 

nesses endereços, seus nomes, idades, números da identidade ou qualquer outro 

documento de identificação e indicação de possíveis parentes. A empresa explica 

que, eventualmente, o relatório pode conter maiores informações, tais como 

advertências de embaixadas e corpos consulares sobre a pessoa investigada e 

registros contidos no passaporte. O sistema, ainda, dependendo de aprovação 

governamental, pode ser ligado às bases de dados que controlam a expedição de 

documentos de identidades.  

  Paul Werbos, conselheiro da National Science Foundation e especialista em 

redes neurais, diz que esse tipo de sistema deve ser utilizado cuidadosamente. 

Embora não haja dúvidas de que a tecnologia pode favorecer a segurança, “nós 

temos que ser muito cuidadosos para não criar punições e preconceitos a alguém 

por ser diferente da média”, diz ele. 

 

 

2.2.1 A resistência da União Européia quanto ao repasse de informações sobre 

passageiros de companhias aéreas européias  

 

Talvez poucos tenham tomado conhecimento, mas um complicado problema 

diplomático se desenvolveu entre o Governo dos EUA e a representação da União 
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Européia. Esteve relacionado com a política de combate ao terrorismo, estabelecida 

pelo Governo Bush como prioridade máxima de sua administração. Por meio de seu 

Secretário do Departamento de Segurança Interna (Secretary of the Department of 

Homeland Security), Tom Ridge, os EUA requisitaram que as empresas européias 

de aviação repassem os dados dos passageiros de suas aeronaves, com o alegado 

propósito de prevenir ações terroristas. Em resposta, o Comissário para o Mercado 

Interno e Assuntos relativos a Tributação e Alfândega (Commissioner for Internal 

Market, Taxation and Customs Union issues) da União Européia, Fritz Bolkestein, 

alegou que a entrega dos dados requisitados poderia violar as leis européias de 

proteção de dados pessoais.  

 Desde março de 2003, o Governo americano vinha coletando dados dos 

passageiros de aeronaves com vôos internacionais com destino aos EUA. Uma lei 

exigindo que todas as companhias aéreas que operem vôos para lá forneçam dados 

de seus passageiros foi editada pelo Congresso norte-americano, como resposta 

aos atentados de 11 de setembro. Qualquer companhia aérea que opere vôo 

internacional no território dos EUA tem que fornecer ao CBP - Bureau of Customs 

and Border Protection (antigo US Customs Service) acesso eletrônico ao banco de 

dados contido no seu sistema automático de reserva e controle de vôos. Os dados 

incluem os nomes dos passageiros, itinerário, números de cartão de crédito e até a 

preferência gastronômica da comida servida a bordo dos aviões.  

O Comissário europeu acreditava que a prática dessa coleta de dados violava 

os princípios das leis européias de proteção à privacidade individual. Segundo 

Bolkestein, o assunto alcança “direitos fundamentais e liberdades que são 

constitucionalmente protegidas na lei de vários estados membros da União Européia 

http://www.dhs.gov/dhspublic/display?theme=11&content=13
http://www.dhs.gov/dhspublic/display?theme=11&content=13
http://europa.eu.int/comm/commissioners/bolkestein/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/commissioners/bolkestein/index_en.htm
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(conforme entrevista publicada na Forbes de 02.09.03)226. Ele vinha buscando 

garantias do Governo americano de que os dados recolhidos não iriam ser utilizados 

para outros fins nem armazenados indefinidamente. A preocupação era de que 

dados considerados sensíveis, como preferências religiosas e problemas de saúde, 

fossem incluídos e utilizados de forma abusiva.  

 Na prática, podia acontecer que empresas aéreas européias que forneçam os 

dados sejam multadas pelas autoridades da União Européia – os comissários de 

proteção de dados, se elas acreditarem que pode haver abuso na utilização das 

informações. Uma dessas empresas, a Finnair,227 anunciou (em reportagem 

publicada no EuroActive, de 03.09.03)228, que iria fornecer as informações de seus 

passageiros às autoridades americanas. Ela alegava que não tinha outra opção. As 

empresas que faziam vôos entre os EUA e a Europa reclamavam que estavam no 

meio de dois sistemas regulatórios diferentes e que, caso não cumprissem as 

exigências, poderiam, ao contrário, ser multadas pelo Governo americano.  

 Em discurso proferido no dia 09 de setembro de 2003, em Bruxelas, perante o 

Comitê do Parlamento Europeu sobre Liberdade e Direitos Civis, Justiça e Assuntos 

Internos, Fritz Bolkestein lembrou que o problema do repasse das informações 

envolve questões delicadas. Se de um lado está a legítima política da luta contra o 

terrorismo e a segurança do transporte aéreo de passageiros, do outro aparece o 

direito à privacidade e o respeito às liberdades civis fundamentais. Além disso, o 

problema também envolve as relações EUA/EU e a competitividade das empresas 

aéreas européias.     

                                                 
226 http://www.forbes.com/newswire/2003/09/02/rtr1071024.html  
227 http://www.finnair.fi/
228 http://www.euractiv.com/cgi-bin/cgint.exe/1?204&OIDN=1506098  

http://www.forbes.com/newswire/2003/09/02/rtr1071024.html
http://www.finnair.fi/
http://www.euractiv.com/cgi-bin/cgint.exe/1?204&OIDN=1506098
http://www.forbes.com/newswire/2003/09/02/rtr1071024.html
http://www.finnair.fi/
http://www.euractiv.com/cgi-bin/cgint.exe/1?204&OIDN=1506098
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 O Comissário relatou que, em suas conversas com representantes do 

Governo americano, conseguiu alguns avanços na forma como as informações vão 

ser processadas, como, por exemplo: 

 a) os dados seriam manipulados exclusivamente pela Alfândega (United 

States Customs Services)229 e pelo Departamento de Segurança nos Transportes 

(Transportation Security Administration)230, sendo que a possibilidade de 

transferência deles para outros órgãos do Governo americano seria examinada caso 

a caso;  

 b) a diminuição do tempo de permanência de arquivamento dos dados, antes 

previsto para 50 anos e depois reduzido para 6 a 7 anos; 

 c) a criação do cargo de Oficial Chefe de Privacidade junto ao Departamento 

de Segurança Interna (Department of Homeland Security)231, o qual deve se reportar 

anualmente ao Congresso; 

 e) o compromisso de filtrar e deletar os dados definidos como sensíveis no 

art. 8o. da Diretiva Européia de proteção de dados pessoais (Diretiva 95/46/EC). 

 O Comissário ressalvou que, embora o Governo americano tenha avançado 

em seus esforços para atender às exigências da UE, um nível de proteção 

adequada não tinha ainda sido alcançado. Segundo ele, permanecia os seguintes 

obstáculos:  

  a) em relação ao princípio da finalidade (purpose limitation): os EUA se 

recusavam a limitar o uso dos dados apenas para atividades de combate ao 

terrorismo; queria usá-los em relação a quaisquer outras “ofensas criminais graves”; 

 b) em relação ao escopo dos dados coletados: os EUA pretendiam coletar 39 

diferentes elementos de dados; 
                                                 
229 http://www.customs.ustreas.gov/  
230 http://www.tsa.gov/public/  
231 http://www.dhs.gov/dhspublic/index.jsp  

http://www.customs.ustreas.gov/
http://www.customs.ustreas.gov/
http://www.tsa.gov/public/
http://www.dhs.gov/dhspublic/index.jsp
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31995L0046&model=guichett
http://www.customs.ustreas.gov/
http://www.tsa.gov/public/
http://www.dhs.gov/dhspublic/index.jsp
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 c) quanto ao período de permanência de arquivamento dos dados: a UE 

considerava que o prazo de 6 a 7 anos ainda é muito longo; 

 Por tudo isso, na opinião do Comissário as autoridades americanas não 

haviam fornecido um nível de proteção adequado. Segundo ele, a UE dispunha de 

três opções: a) ou continuava insistindo que os EUA aumentassem o nível de 

proteção; b) ou negociava um acordo bilateral com os EUA, para construir uma 

ponte entre os dois sistemas jurídicos; ou c) forçava as empresas aéreas européias 

a cessar a transferência dos dados. O Comissário reconheceu que a adoção da 

proibição da transferência dos dados poderia trazer conseqüências indesejáveis, a 

exemplo de inspeções adicionais aos passageiros que desembarcassem nos EUA, 

com longas esperas e incômodos para eles. Além disso, as empresas européias 

poderiam ser multadas ou mesmo ter seus direitos de pouso em solo americano 

cancelados.  

Frits Bolkestein, depois de intensas negociações, terminou chegando a um 

acordo com representantes do Governo dos EUA. No dia 14 de maio de 2004, a 

Comissão Européia (órgão executivo da EU) fez publicar uma decisão232 

reconhecendo que a entrega de dados dos passageiros de companhias aéreas 

européias às autoridades americanas atendia o requisito da “adequada proteção”, 

estabelecido na Diretiva 95/24/EC233 como exigência para transferência de dados 

pessoais para países não membros da União Européia. A Comissão Européia ficou 

satisfeita com as garantias dadas pelo Governo americano quanto ao direito dos 

passageiros no que tange à disciplina da proteção de dados pessoais erigida na 

                                                 
232 Decisão 2004/535/EC, de 14.05.04, sobre adequada proteção de dados pessoais, contidos no 
Passenger Name Record, de passageiros de vôos transferidos ao United States Bureau of Customs 
and Border Protection. Publicada no Jornal Oficial da União Européia de 07.06.04.   
233 Diretiva do Parlamento e do Conselho Europeus 95/46/EC, de 24 de outubro de 1995, sobre a 
proteção de indivíduos em respeito ao processamento e livre fluxo de dados pessoais. Publicada no 
Jornal Oficial da EU de 23.11.95. 
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citada Diretiva. A Decisão considera que, para os propósitos da Diretiva234, o CBP-

Bureau of Customs and Border Protection, órgão encarregado do processamento 

dos dados dos passageiros, garante um adequado nível de proteção de dados.   

   

 

2.3 Outros programas 

 

Projeto Echelon - é um sistema de vigilância e interceptação de dados operado por 

agências de inteligência de 5 países, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, 

Canadá e Nova Zelândia. O Echelon data de 1971, e foi elaborado de acordo com o 

tratado UKUSA, de 1947. Acredita-se que o Echelon intercepte informações 

provenientes de satélites, Internet, telefonia, transmissões de rádio e até 

comunicações subaquáticas. Um mapa completo das bases da rede de 

comunicação do Echelon pode ser visualizado no endereço 

www.fas.org/irp/program/process/echelon.jpg, website de língua alemã da 

Federation of American Scientists. 

 

Carnivore - este programa espião foi desenvolvido pelo FBI e batizado de DCS 

1000. Primeiramente destinado à obtenção de informação dos dados que trafegam 

na Internet interceptados diretamente no protocolo TCP, em todas as portas de 

comunicação. Instalado em provedores de acesso à Internet, o Carnivore filtra 

informações de acordo com programações prévias. Sua existência veio à tona em 

2000, e já foi objeto de investigações na justiça norte-americana, por movimentação 

da Electronic Privacy Information Center, entidade defensora dos direitos civis. 

                                                 
234 Em especial do seu artigo 25(2). 
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Tempest - programa originado na National Security Agency (NSA) dos Estados 

Unidos, ainda carece de maiores informações sobre seu funcionamento. É 

direcionado para a captura de sinais eletrônicos através de paredes e edifícios, 

mesmo em sistemas não conectados em rede. 

 

Magic Lantern - um cavalo de tróia (3) programado pelo FBI, capacita os 

investigadores a descobrir mensagens codificadas pelo sistema PGP (4) em 

comunicações de pessoas sob suspeita. Feito para trabalhar em conjunto em 

operações com uso de key-logging (5). 

 

FIDNET - Federal Intrusion Detection Network (6), proposta aprovada no governo 

Clinton para procurar deter ataques em sistemas do governo Norte-americano. 

Prevê facilitar o grampo em telecomunicações, tendo como objetivo a segurança 

nacional. 

 

Enfopol - é um documento que dispõe um conjunto de requerimentos técnicos para 

a interceptação de comunicações na União Européia, destinado às casas 

legisladoras participantes do sistema europeu235. 

 

 

 

 

                                                 
235 Essa relação dos programas de vigilância encontramos no artigo de Rodney de Castro Peixoto, 
intitulado “O Grande Irmão – Combate ao terrorismo prejudica garantias individuais”, publicado no site 
Consultor Jurídico (www.conjur.com.br), em 01.09.02.  
 

http://www.conjur.com.br/
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CONCLUSÕES:  

 

 

1- Privacidade como conceito de difícil definição 

As definições sobre os limites da privacidade em geral não são unânimes. 

Como a privacidade é um conceito que flui através da sociedade, nem sempre a 

visão da sua extensão é compartilhada igualitariamente. O delicado balanço entre as 

expectativas de privacidade e eventuais interesses sociais conflitantes, torna ainda 

mais difícil a delimitação de sua extensão.   

Todas as espécies de privacidade estão interligadas entre si. Embora não 

havendo como se oferecer uma definição única, que abranja todas elas, as suas 

variações são melhor entendidas em conjunção umas com as outras. “Os padrões 

de privacidade, uma vez tomados em conjunto, são a única pista segura para 

identificar o caminho desse direito nas décadas futuras”.  

 

2- A importância do papel da jurisprudência na definição do direito à 

privacidade  

Em face da inexistência de um conceito definido e solidamente consagrado, 

talvez em nenhuma outra questão a jurisprudência assuma papel tão decisivo 

quanto nessa, relativa à demarcação dos lindes da privacidade individual. 

Justamente por essa razão, o direito à privacidade tende a adquirir cada vez mais a 

natureza de um “direito jurisprudencial”. 

 

3- A necessidade de edição de novas leis sobre proteção da privacidade 

individual   
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Mesmo se valendo do papel da jurisprudência, na definição do alcance da 

proteção da privacidade, é indispensável a edição de leis novas, condizentes com a 

realidade da sociedade tecnológica, para a regulamentação de aspectos específicos 

dessa questão, visto que o corpo de normas constitucionais e legais, de primeira 

geração, não se presta a lidar com o fenômeno da dinâmica informacional 

descentralizada e distribuída, surgido com o uso massificado da informática e outros 

meios tecnológicos. 

 

4- A proteção à privacidade tende a ser mais forte dentro dos limites da 

moradia do indivíduo  

Quando a invasão se der no contexto dos limites da casa do indivíduo, a 

proteção à privacidade vai se mostrar mais forte do que em qualquer outro cenário. 

A proteção à privacidade tende a ser mais fraca fora dos limites físicos da casa, 

especialmente se é fácil evitar a atividade intrusiva ou se ela é facilmente 

perceptível. A intrusão em ambientes mais públicos não propende a ser vista como 

inconstitucional.  

 

5- No conflito do direito à privacidade com outros interesses, o jurista deve se 

pautar pelo critério da “razoabilidade” 

Na tarefa de balancear direitos constitucionais em conflito, o julgador deve ter 

a percepção ou procurar identificar aquele que mais se aproxima de uma aceitação 

majoritária da sociedade. Em relação à atividade questionada, deve, ainda, se 

basear pelos critérios da razoabilidade e da “severidade”; deve estar especialmente 

atento para as transformações nas relações sociais da nova “sociedade da 
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informação”, avaliando a “razoabilidade” da atividade com a visão voltada aos 

benefícios e riscos trazidos pelas novas tecnologias.  

 

6- O Direito à privacidade é influenciável pelo momento histórico e pelos 

avanços da tecnologia.  

O direito à privacidade continua extremamente sensível aos “gatilhos” 

históricos, pois sua extensão será definida pelos ditames da história. O surgimento, 

na jurisprudência, das diferentes espécies de privacidade, coincide com momentos 

históricos em que houve explosão tecnológica, através da facilitação de mecanismos 

que permitiram um aumento dos riscos de invasão a esse direito, como aconteceu, 

por exemplo, com a massificação de mídia impressa, com a criação de aparelhos de 

escuta telefônica, com câmeras de vigilância e, mais recentemente, com as 

tecnologias da comunicação informática. 

 

7- Permanente redução dos níveis de privacidade na sociedade moderna 

Como os estudiosos já salientaram, são perceptíveis níveis de redução na 

privacidade em favor de outros interesses sociais e mesmo individuais na sociedade 

contemporânea. Cada vez mais, valores como segurança pública, necessidade dos 

órgãos estatais de investigação criminal e de repressão à criminalidade, a luta contra 

o avanço do consumo das drogas e, mais recentemente, a necessidade de combate 

ao terrorismo, estão em permanente choque com o direito individual à privacidade, 

quase sempre reduzindo o âmbito de sua proteção. A supremacia desses outros 

valores em determinados momentos históricos redefine os limites do direito à 

privacidade.     
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8- Proteção constitucional da privacidade contra atividades estatais 

A privacidade com previsão constitucional oferece proteção contra intrusões 

promovidas pelo Estado, pois historicamente esse tipo de garantia foi introduzida no 

Direito Constitucional moderno como limitação ao poder estatal.       

 

9- Direito à privacidade e liberdade de expressão 

O direito à privacidade mantém uma complexa relação com o direito à 

liberdade de expressão, ambos constitucionalmente protegidos, funcionando quase 

sempre como cláusula limitativa deste último.    

 

10- Necessidade de criação de funções públicas incumbidas da proteção de 

dados pessoais  

Da mesma forma que a segurança pública é um interesse social relevante, a 

garantia de proteção à privacidade também o é. As ações contra o terrorismo têm 

despertado o clamor de algumas entidades organizadas da sociedade civil, que 

reclamam a violação de garantias e liberdades individuais, particularmente o direito à 

privacidade. Uma estratégia inteligente para mitigar as preocupações 

governamentais relativas ao uso de informações pessoais é a criação de postos no 

serviço público com o objetivo específico de cuidar desses problemas. A criação 

desses cargos, no entanto, não resolve por completo os problemas associados ao 

processamento de dados pessoais. Uma constante atualização das leis protetivas, 

para fazer frente aos desafios que são cotidianamente criados pelas mudanças 

sociais que as tecnologias da informação proporcionam, também é indispensável. 
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11- O Brasil não dispõe de um arcabouço sistematizado e concatenado de leis 

nem cultura de proteção de dados pessoais 

O problema do Brasil, no que tange à proteção dos dados pessoais, não é a 

ausência de leis. É bem verdade que não temos uma lei padrão de proteção de 

dados, contendo princípios genéricos e normas programáticas dirigidas aos 

governos em suas diversas esferas, como acontece, p. ex., com o Canadá, que 

possui uma das melhores e mais moderna leis desse tipo. Mas dispomos de um 

nível de normatização que não é totalmente imprestável. A Constituição consagra a 

proteção da intimidade e da vida privada e a inviolabilidade do domicílio dentre os 

direitos e garantias individuais. Algumas leis disciplinam certos aspectos da proteção 

das informações pessoais (como é o caso, por exemplo, do CDC, que contém 

algumas regras sobre cadastros de consumo; da Lei Complementar n. 105/2001, 

que protege o sigilo bancário; do CTN, que protege o sigilo fiscal; e da Lei 9296/96, 

que regula a interceptação de comunicações), embora não dispomos de um 

arcabouço sistematizado e concatenado. O mais grave, no entanto, é que não há 

uma cultura da proteção de dados pessoais como questão relevante para o 

desenvolvimento da sociedade. Nem sequer temos agentes governamentais 

encarregados especificamente dessa matéria, como acontece nos países 

desenvolvidos. Desde os anos 70, praticamente todos os países que hoje integram a 

UE editaram leis de princípios de proteção a dados pessoais, além de criarem 

comissões e autoridades supervisoras para garantir efetividade a essas leis.   

As nossas autoridades precisam passar a tratar a questão da proteção da 

privacidade com mais seriedade, dimensionando os direitos individuais relacionados 

à proteção de dados pessoais.  
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12- A Central de Risco de Crédito do Banco Central não representa atividade 

inconstitucional  

A simples existência e funcionamento da base de dados da Central de Risco 

de Crédito, envolvendo trocas de informações cadastrais dos clientes (consumidores 

de serviços bancários) e sobre operações financeiras entre o Banco Central e os 

bancos privados, não fere diretamente a garantia constitucional à privacidade (sigilo 

bancário), em face da permissão expressa da Lei Complementar n. 105, de 10 de 

janeiro de 2001.  

A violação à privacidade garantida pelo sigilo bancário pode resultar de 

eventual disfunção que se fizer do sistema, através da utilização indevida das 

informações, fora dos casos previstos em lei ou norma regulamentar do Conselho 

Monetário Nacional, alienando-se a diretriz de interesse público que deve sempre 

nortear o controle e uso das informações pessoais contidas na CRC ou em qualquer 

outra base de dados gerida pelo Poder Público.  

 

13- A simples inclusão de dados na CRC não gera, por si só, danos ao sujeito 

dos dados 

Em função da natureza diferenciada e da restrição do acesso à base de 

dados da CRC, a simples inclusão de dados pessoais não resulta em presunção de 

prejuízo para o cliente bancário. Mesmo havendo inserção momentânea de dados 

incorretos, o prejuízo não é automático e não se presume, diferentemente do que 

ocorre em relação aos cadastros de inadimplentes e de proteção ao crédito.  

 

14- O CDC somente se aplica subsidiariamente aos “cadastros positivos” 
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O conjunto de normas do CDC (art. 43 e seus incisos) somente se aplica aos 

“cadastros positivos” no que couber. Naquilo que representar emanações de direitos 

garantidos constitucionalmente, relativos à proteção de dados pessoais (art. 5o., 

incisos. X, XII e LXXII), aplicam-se indistintamente a qualquer outra base de dados 

(eletrônica ou não) que contenha informações pessoais). As demais disposições 

identificadas como específicas da regulação de castrados de inadimplentes têm 

aplicação restrita ao âmbito dessa atividade.   

 

15- Os direitos constitucionais relativos à proteção de dados pessoais se 

aplicam a qualquer base de dados de caráter público 

Os direitos de acesso, de comunicação e de retificação de dados pessoais 

são garantidos à pessoa que tem dados pessoais coletados e armazenados em 

“centrais de risco de crédito” ou qualquer outra base gerida pelo Poder Público, já 

que têm base constitucional - art. 5o., incs. X, XII e LXXII, da CF.  

 

16- Os direitos de acesso, de comunicação e de retificação de dados pessoais 

podem ser exercidos contra controladores de bases informatizadas  

Esse conjunto de direitos garante o indivíduo contra a atuação de 

controladores de bases de dados informatizadas ou não. O direito que todo cidadão 

possui de ter acesso à informação pessoal, de conhecê-la e solicitar, se for o caso, 

sua atualização ou retificação, refere-se tanto aos dados processados 

mecanicamente quanto àqueles obtidos por meio de procedimentos automatizados, 

através da utilização de equipamentos computacionais. Embora a nossa 

Constituição não tenha utilizado a mesma técnica de outros textos constitucionais, 

ao constitucionalizar o remédio do habeas data e garantir proteção aos dados 
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pessoais (por meio do resguardo da intimidade e vida privada), pode-se deduzir que 

ela consagrou o “direito de autodeterminação informativa ou informática”. 
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	Em face dessa realidade, nos propomos a procurar identificar cada um dos dispositivos constitucionais ligados ao tema da privacidade da pessoa humana, numa tentativa de articular critérios e retirar algumas conclusões que possam facilitar a discussão e resolução de conflitos. Nessa tarefa nos valemos do recurso à doutrina e jurisprudência norte-americanas, pela simples razão de que em nenhum outro país do mundo a proteção à privacidade firmou-se como elemento catalisador da sociedade, como fonte de todo um conjunto de direitos básicos. Numerosas são as decisões da Suprema Corte em torno do tema e muito podem auxiliar no cumprimento da atividade que ora assumimos. Também examinaremos o tratamento da privacidade no direito privado  - na verdade esse foi o propósito inicial deste trabalho -, com um capítulo dedicado à regulação desse direito pelo novo Código Civil. Como a matéria da privacidade está relacionada com o tema da responsabilidade civil dos controladores das informações pessoais de terceiros - como é o caso, por exemplo, da responsabilidade dos operadores de bancos e bases de dados – apontamos algumas premissas para a construção de uma teoria completa da responsabilidade desses agentes. Ainda no âmbito da normatização da privacidade pelo Direito Privado, examinaremos algumas leis já editadas em outros países que focam a proteção contra atos cometidos por particulares (e não pelo Estado) - o que costuma acontecer sobretudo nos ambientes eletrônicos das redes abertas (a Internet como principal exemplo), onde a privacidade do internauta pode ser violada por outros agentes privados da comunicação informática.    
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	1. O valor social da privacidade 
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	 Em sessão realizada no dia 30 de março de 2005, a autoridade nacional de proteção de dados da França (a Comission Nationale de L’Informatique et des Libertés – CNIL)  decidiu que a imagem de um indivíduo deve ser considerada como dado pessoal. 
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	 Uma decisão recente coloca em cheque a utilização de cookies, por operadores de websites, quando é feita sem o conhecimento do internauta. A decisão, publicada em 16 de abril deste ano, foi tomada pelo Comissário para a proteção da Privacidade  (Privacy Comissioner) do Canadá, em processo administrativo aberto em função de uma reclamação de um visitante do site de uma companhia aérea. Como fundamentos, o queixoso alegou basicamente o seguinte: a) que lhe foi negado acesso ao website porque o seu programa de navegação (browser) estava configurado para desabilitar cookies; e b) que a companhia se utiliza de cookies, conseqüentemente coletando informações pessoais, sem o conhecimento e consentimento dos visitantes do site.


	1.1 Nos EUA
	1.2 Na França
	1.4 Na Índia
	1.6 Na Espanha
	1.9 Na Dinamarca

	1.11 Na União Européia
	1- Privacidade como conceito de difícil definição
	7- Permanente redução dos níveis de privacidade na sociedade moderna
	8- Proteção constitucional da privacidade contra atividades estatais
	9- Direito à privacidade e liberdade de expressão
	Referências Bibliográficas

	CatalogFonteDem_crito[1].pdf
	BSCCJ2006-010




