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RESUMO 

 

 

Trata-se de uma análise acerca da situação atual da proteção legal de dados pessoais na               

internet no direito interno e internacional. Verifica-se, tal necessidade, considerando a           

recorrente violação de direitos humanos e direitos da personalidade dos usuários da internet,             

principalmente, na tutela da exposição dos dados pessoais, que muitas vezes são utilizados             

para fins diversos, como o comercial e políticos. Indaga-se como problemática da pesquisa, se              

as estruturas nacionais e internacionais postas são suficientes para proteção dos usuários na             

internet, considerando a complexidade da relação cibernética. a partir de um estudo de caso              

Cambridge Analytica, buscaremos discorrer como a sociedade internacional e brasileira          

responde às dificuldades postas e demarcar a necessidade de ampliar e implementar o debate              

da proteção de dados na internet. 

Palavras Chave: Proteção de Dados; Internet; Direito Internacional; tratamento de dados.  



 

ABSTRACT 

 

This is an analysis of the current situation of the legal protection of personal data on                

the Internet in domestic and international law. There is such a need, considering the              

recurrent violation of human rights and rights of the personality of Internet users,             

mainly in the protection of the exposure of personal data, which are often used for               

various purposes, such as commercial and political. It is asked as problematic of the             

research, if the national and international structures put are sufficient for the protection             

of users on the Internet, considering the complexity of the cybernetic           

relationship. From a case study Cambridge Analytica, we will seek to discuss how the             

international and Brazilian society responds to the difficulties posed and demarcate the            

need to expand and implement the data protection on the Internet. 

 

Key Words: Data Protection; Internet; International Law; Data Treatment 
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INTRODUÇÃO 

 

Apesar de fazer parte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, a              

ideia que moveu funcionários da ARPA (Advanced Research Projects Agency) a desenvolver            

a tecnologia que serviria de base para que hoje conhecemos como Internet, não tinha objetivos               

militares, como muitos acreditam. A intenção de Bob Taylor ao sugerir uma forma de              

conexão entre computadores separados geograficamente, era vencer a distância entre          

laboratórios e universidades espalhados pelo país, para que o conhecimento fosse           

compartilhado e pesquisas se desenvolvessem com maior eficiência (HAFNER;LYON, 1998,          

p.6). 

Uma década depois, a ARPANET, que constituía uma rede que conectava cerca de             

uma dúzia de computadores se tornou a Internet, com o poder de conectar um número               

indefinido de computadores e ao longo das décadas de 80 e 90, a Internet passou para as mãos                  

do setor privado, o que permitiu o acesso cada vez maior da sociedade civil, transformando a                

plataforma que antes era utilizada para pesquisas e objetivos militares em um ambiente de              

compartilhamento de informações, relações sociais, entretenimento e auto expressão,         

principalmente, com o surgimento de uma aplicação chamada World Wide Web (Janet Abate,             

1999, p.3). 

Em 2020, segundo a pesquisa da empresa We Are Social1, mais de 4,5 bilhões de               

pessoas são usuárias da Internet, enquanto 3,8 bilhões são usuárias de redes sociais. Ao longo               

dos anos, o desenvolvimento tecnológico elevou a internet em algo além de uma ferramenta              

técnica. A internet pode ser considerada como uma plataforma para experiência da vida             

humana. Uma plataforma de trabalho, estudo, interação social, compra, venda, comunicação,           

consumo de arte, gestão de negócios e etc. Desnecessário listar aqui todas as formas de como                

a internet penetrou no cotidiano de bilhões de pessoas ao redor do mundo, tanto pelo número                

infinito quanto pela variedade de experiências possíveis e diferentes de cada indivíduo pela             

internet. 

Contudo, um fato há de ser destacado: desde sua gênese até o presente, onde nela               

existe um universo de possibilidades, a Internet é, antes de tudo, um sistema de transmissão               

de informação. A primeira camada dessa relação é muito facilmente visualizada. O usuário da              

1 Disponível em: https://wearesocial.com/digital-2020.Acesso em: 29/07/2020. 

https://wearesocial.com/digital-2020
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internet constantemente recebe informações de todo tipo. Desde mensagens pessoais e e-mails            

até ofertas de produtos e notícias de qualquer lugar do mundo. (BIONI, 2019, p.27). 

Mas o sistema de transmissão de informações funciona de maneira inversa também.            

Os usuários da Internet despejam por dia um número absurdo de informações na rede. Não               

apenas textos e fotos postados em redes sociais ou mensagens trocadas com amigos e              

familiares, mas cada página visitada, cada curtida, cada compra realizada online, cada vídeo             

assistido e serviço contratado, ou seja, qualquer movimentação na internet gera informação.            

Uma dessas informações isoladas, pode não parecer dotada de grande relevância, mas o             

grande número de informações analisadas através de tecnologias como o Big Data, podem             

proporcionar a companhias e agências governamentais perfis com informações preciosas de           

ordem social, demográfica, econômica e até psicológica sobre os indivíduos. (SCHNEIER,           

2015, p.15). 

Neste contexto, uma série de direitos, inclusive direitos humanos, se encontram           

ameaçados, entre eles o direito à privacidade, o direito ao livre desenvolvimento da             

personalidade e o direito a proteção de dados pessoais. A delimitação da pesquisa cinge-se na               

averiguação das estruturas normativas de proteção do indivíduo no mundo cibernético. O            

Direito tem uma missão muito complexa em defender estes direitos, frente ao constante             

surgimento de novas ameaças e tecnologias do mundo online. 

A justificativa pessoal para escolha do tema foi, principalmente a complexidade que            

ele possui. A Internet em geral apresenta uma dualidade muito interessante por ser, ao mesmo               

tempo, uma ferramenta que possibilita coisas antes inimagináveis e também uma fonte de             

ameaças e riscos que surgem a cada momento. É interessante perceber que o avanço              

tecnológico, que revoluciona positivamente a comunicação, a transmissão de conhecimento, o           

entretenimento, a democratização da arte e da cultura entre outras áreas, também possui             

aspectos muito negativos como os estudados nesse trabalho e muitos outros. 

Outra justificativa é exatamente o nível de poder conferido àqueles possuem as            

tecnologias de coleta e tratamento de dados. Os objetivos para quais esses agentes utilizam os               

dados e a forma como eles os obtêm, podem resultar em um impacto muito negativo tanto na                 

esfera individual quando na sociedade de forma coletiva. 

Indaga-se como problemática da pesquisa, se as estruturas nacionais e internacionais           

postas são suficientes para a proteção dos usuários da internet, principalmente quando se trata              

de proteção de dados. Nesse sentido, a partir de um estudo de caso, buscaremos discorrer               

como a sociedade internacional e brasileira responde às dificuldades postas e demarcar a             

necessidade de ampliar e implementar o debate da proteção de dados na internet. 
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Este trabalho possui um caráter totalmente descritivo, analisando informações e teses           

já existentes no catálogo científico sobre o tema e formando um panorama geral, sem              

pretensão de ampliar o conhecimento científico de qualquer forma. 

A abordagem escolhida para a pesquisa foi a qualitativa. A partir dos dados obtidos,              

foi construído uma imagem que representa a situação da proteção de dados no Direito atual e                

os desafios a que ele é submetido. Alguns dados quantitativos são utilizados, mas apenas para               

ilustrar o grau de envolvimento da sociedade civil com a Internet e os níveis da importância                

do tratamento de dados para economia contemporânea e a amplitude de possibilidades que são              

conferidas aos agentes de dados para o alcance de seus objetivos. 

O método escolhido para a elaboração do trabalho foi o hipotético dedutivo, cujo             

problema objeto são as ameaças e riscos inerentes ao tratamento de dados pessoais em massa               

e a dificuldade do Direito em acompanhar todos os aspectos e possibilidades da utilização de               

dados pessoais pelos agentes de tratamento. 

Alguns procedimentos foram utilizados. O principal deles foi o bibliográfico,          

utilizando livros e artigos científicos sobre os temas que permeiam o tema da proteção de               

dados, Internet e direitos humanos. Outro procedimento importante foi o documental, com a             

utilização de leis internas, tratados internacionais, documentos de organizações internacionais          

e notícias e artigos de fontes confiáveis. Destaque para a GDPR, o regulamento geral de               

proteção de dados da União Européia, precursora da nova onda de leis sobre o tema e para a                  

LGPD, a lei geral de proteção de dados que está prevista para entrar em vigor no ano de 2020. 

Por fim, o procedimento de estudo de caso foi utilizado neste trabalho a fim de               

exemplificar a nível da ameaça que o tratamento de dados pode representar se não for               

devidamente regulado e fiscalizado. O caso escolhido foi o caso envolvendo a utilização             

indevida e ilegal pela empresa Cambridge Analytica de dados pessoais obtidos a partir da rede               

social Facebook, e o envolvimento em processos políticos como as eleições presidenciais de             

2016 nos Estados Unidos da América e o referendo sobre a saída do Reino Unido da União                 

Européia, conhecido como Brexit. O risco não se estende apenas a direitos humanos com o               

direito à privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade mas como pode atingir e              

contaminar democracias, e não é devaneio prever que muitos novos tipos de ameaças estão              

para surgir no futuro próximo.  

Para a pesquisa sobre o estudo de caso foram utilizados os livros de Christopher Wylie               

e Brittany Kaiser, dois ex-funcionários da Cambridge Analytica que participaram da           

investigação contra a empresa, assim como notícias de fontes confiáveis tanto da época, em              
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que o escândalo foi revelado, quanto notícias mais recentes que revelam efeitos de longo              

prazo das práticas da empresa. 

Este trabalho apresentará primeiramente, uma análise geral do sistema de tratamento           

de dados, e sua importância no contexto econômico, assim como a atual estrutura do sistema               

legal, que busca regular o tratamento de dados pessoais na internet, principalmente o recente              

surgimento de leis gerais específicas sobre o tema, principalmente a LGPD (Lei Geral de              

Proteção de Dados) do Brasil e a GDPR (General Data Protection Regulation) da União              

Européia. Em um momento posterior, o trabalho utilizará o estudo do caso Cambridge             

Analytica para ilustrar aspectos que envolvem a gravidade da ameaça aos direitos individuais             

que o tratamento de dados pode representar sem a devida regulamentação e fiscalização. 

Por fim, serão apresentados os motivos pelos quais se faz necessária a ampliação do              

debate sobre proteção de dados na seara do Direito Internacional, passando pelo tema da              

governança da internet e pela classificação da proteção de dados pessoais como direito             

humano e fundamental, no âmbito internacional e nacional.  
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1 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA INTERNET 

 

1.1 Direito Digital e a proteção de dados pessoais na internet  
O Direito Digital ainda não é reconhecido como uma área autônoma do Direito. Os              

conflitos existentes nesse novo ambiente podem, grande parte das vezes, ser resolvidos por             

meio das já consolidadas áreas do Direito como o Direito Constitucional, Penal, Contratual e              

Consumerista. Mas, obviamente através de uma adaptação, um novo olhar sobre a forma de              

praticar o Direito e o que cabe a este estudo, é uma face do Direito Digital que vai além das                    

áreas já estabelecidas e tradicionais, pois apesar de não ser considerado uma ramificação             

autônoma e estabelecida do Direito, ele possui seus próprios institutos, que são essenciais na              

busca pela interpretação legal do mundo digital.(PECK, 2013) 

Patrícia Peck declara que o Direito Digital “consiste na evolução do próprio Direito,              

abrangendo todos os princípios fundamentais e institutos que estão vigentes e são aplicados             

até hoje, assim como introduzindo novos institutos e elementos para o pensamento jurídico,             

em todas as suas áreas”(2013, p.46). 

Os novos institutos, próprios do Direito Digital, como a neutralidade da rede e a proteção                

de dados pessoais, nascem através dos avanços tecnológicos e das novas formas de relações              

interpessoais na internet. Grande parte das interações podem ser comparadas a interações que             

acontecem fora da rede, mas outras são próprias do mundo cibernético e necessitam de              

regulamentação própria. Com esse objetivo, a Lei 12.965 de 2014, conhecida como Marco             

Civil da Internet, após inúmeros projetos de lei terem tramitado na Câmara dos Deputados,              

sem resultado devido à grande importância do objeto a ser tratado e ao interesse político,               

causando discordância e frequentemente embates políticos na casa. 

Antes de chegar ao “Marco Civil”, dois projetos de lei foram aprovados e merecem               

breve destaque na narrativa. A Lei 12.735/12, chamada de “Lei dos Crimes Digitais”, que em               

seu projeto visava criminalizar invasões a sites de internet, roubo de senhas pessoais e a               

produção e proliferação de vírus digitais, mas foi esvaziada de grande parte do seu conteúdo,               

pois durante sua tramitação outro projeto de lei que tratava do mesmo tema foi aprovado, a                

Lei 12.737/12, conhecida como “Lei Carolina Dieckmann”. Esta lei acrescenta ao Código            

Penal os artigos 154-A e 154-B, que tratam sobre “Invasão de Dispositivo Informático” e              

altera a redação dos artigos 266 e 298 a fim de atualizar para a nova era digital suas                  

respectivas tipificações. 
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O “marco civil da internet” nasce do PL 2.126/11, de autoria do poder executivo, mas                

que acaba encorporando 36 outros projetos de lei, que tratavam do tema. O PL 2.126/11                

visava, ao contrário das leis anteriores, regular a liberdade e os privilégios que a sociedade               

civil, enquanto usuária, teria na rede e não a criação de novos crimes. A lei trata da liberdade                  

de expressão, privacidade, intimidade e garantia de segurança de comunicações, assim como            

regula a neutralidade da rede, registros de conexão, navegação na internet, retirada de             

“conteúdos infringentes”, além da proteção de dados pessoais na internet. 

A seção II do Marco Civil da Internet apresenta medidas de proteção aos registros,              

dados pessoais e à comunicações privadas. A lei trata sobre alguns aspectos da proteção de               

dados, como o consentimento para a coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados             

pessoais, que deve ser expresso e destacado das demais cláusulas contratuais (Art.7º, IX),             

assim como o consentimento do titular dos dados para que estes possam ser fornecidos à               

terceiros, que deve ser livre, expresso e informado (Art.7º, VII). Ainda propõe medidas             

punitivas para o grupo comercial, da qual faz parte a pessoa jurídica que não cumprir com as                 

exigências da lei, que pode chegar a até 10% do faturamento anual além da possibilidade de                

suspensão e até proibição das atividades que tenham relação à coleta, uso, armazenamento e              

tratamento de dados pessoais (Art.12, II,III,IV). 

Entretanto, a lei brasileira que mais interessa ao tema do trabalho por tratar             

especificamente sobre a proteção de dados, e veio a revogar certos artigos do “Marco Civil”               

referente ao tema, é a Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais (Lei Nº 13.709 de Agosto de                  

2018), que teve como influência direta o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais              

da União Européia, que foi implementada de 25 de Maio de 2018. Ambas tratam              

especificamente do tema de proteção aos dados pessoais, como direitos dos usuários da             

internet, normas a serem seguidas por aqueles que desejam de alguma forma trabalhar com              

dados pessoais e criação de uma agência para fiscalização do cumprimento das medidas e              

punições estabelecidas para o descumprimento. E ambas as leis possuem extrema importância            

para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

1.2 O problema da proteção de dados pessoais na internet 

Antes de avançar no tema de proteção de dados pessoais na internet, o contexto              

econômico e as formas como o tratamento de dados estão presentes no cotidiano dos usuários               

da internet, algumas definições precisam ser mencionadas a fim estabelecer um melhor            
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entendimento tanto do contexto da proteção de dados como sobre as leis que a tratam como                

objeto.  

 

1.2.1 Definição jurídica de dados pessoais 

 Um grande debate recorrente quando tratado o assunto “proteção de dados na internet”             

é a própria definição do termo “dados” e posteriormente, a classificação de uma parte deles               

como “dados pessoais”. 

A existência e a produção de dados são consequências do próprio funcionamento de             

um computador. De acordo com Bruce Schneier, “computadores produzem dados          

constantemente. No curso normal de suas operações, computadores continuamente         

documentam o que fazem. Eles guardam muito mais do que sabemos.”(2015, p.15) Com a              

Internet entrando nessa equação, o fluxo de dados multiplica-se muito mais, pois além das              

funções técnicas de um computador, a conexão à rede nos abre infinitas possibilidades, todas              

elas atreladas a produção massiva de dados.  

Quando navegamos na internet, uma série de “rastros” são deixados pelo caminho, e             

possivelmente em algum outro momento, armazenados e tratados. Histórico de navegação,           

compras on-line, histórico de uso de site de pesquisas, cookies (ferramenta utilizada para             

optimizar a experiência do usuário na internet), a utilização de redes sociais e conversas em               

sites ou aplicações de mensagens são alguns exemplos em uma lista infinita de ações, que               

geram algum dado a ser armazenado e utilizado pelos agentes do “ciclo dos dados pessoais”. 

Na realidade, dados são a base do que virá a se transformar em “informação”, e               

posteriormente, em um tipo de conhecimento, que tem valor imensurável no mercado atual.             

Bruno Ricardo Bioni conceitua o termo da seguinte forma: “ Dados são simplesmente fatos              

brutos que, quando processados e organizados, se convertem em algo inteligível, podendo ser             

deles extraída uma informação.”(2019, p.55) 

Contudo, nem todo dado pode ser considerado pessoal. Dados pessoais são aqueles            

que podem eventualmente identificar um indivíduo e que não tem sua natureza pública. A              

definição trazida pela LGPD é a seguinte: “ informação relacionada a pessoa natural             

identificada ou identificável ”, praticamente uma tradução direta da GDPR, a lei geral de              

proteção de dados da União Europeia. Em resumo, dados pessoais são dados capazes de se               

transformar em informações que podem ser identificadas como pertencentes a uma pessoa            

natural.  
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Um conceito importante citado pela LGPD em seu artigo 5º, é o de “dados              

anonimizados”, que os define como “dado relativo a titular que não possa ser identificado,              

considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu             

tratamento”. A LGPD, assim como a GDPR, não se aplica aos dados anonimizados, por              

considerar que a partir destes não é possível identificar um indivíduo. A definição da lei cita a                 

utilização de meios técnicos razoáveis para a identificação do titular dos dados, a partir dos               

quais dados anonimizados podem ser “desanonimizados”, tornando-se assim objeto das leis           

de proteção de dados pessoais. 

Um dado anonimizado é aquele que passou por um processo de eliminação de todos os               

elementos que permitiriam a identificação de seu titular, deixando assim de ser considerados             

dados pessoais. Porém, dados anonimizados podem ser revertidos em dados pessoais a partir             

de certas técnicas, como por exemplo quando cruzados com outro banco de dados, permitindo              

que elementos de identificação sejam novamente integrados aos dados. (BIONI, 2019) 

Por este motivo, prevendo a possibilidade da reversão da anonimização dos dados            

pessoais, a lei prevê que para não estar sob seu escopo, os dados anonimizados não podem ser                 

passíveis de tal reversão por “meios técnicos razoáveis”. De acordo com o art.12 da              

LGPD,”Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei,             

salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando             

exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.” e no             

§1º do mesmo artigo, fica definido que para definir o que é esforço “razoável”, deve-se levar                

em consideração o custo e o tempo para a reversão, assim como, as tecnologias disponíveis e                

a utilização de “meios próprios” para tal. 

Outra situação possível, por meio de algoritmos e inteligência artificial, é a construção             

de chamados “perfis comportamentais” a partir de um banco de dados anonimizados. Tais             

“perfis”, embora incapazes de identificar o titular de um dado específico, são capazes de              

determinar características de um grupo ou coletividade de pessoas, concedendo aos detentores            

de dados anonimizados, poderes parecidos aos detentores de dados pessoais. Essa situação            

está prevista na LGPD, que considera como dados pessoais os dados anonimizados utilizados             

para formação de tais perfis comportamentais. 

Outra definição trazida pela lei é a de “dado pessoal sensível”, que seria um “dado               

pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a            

sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde              

ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”              

(LGPD art.5º,§4º). Essa categorização serve para dar uma maior proteção a dados que podem              
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causar algum tipo de discriminação ou desconforto para o seu titular, seguindo o princípio da                

isonomia, de forma que os indivíduos possam existir, interagir e realizar suas atividades na              

internet, recebendo tratamento igual, independente de qualquer característica física ou de sua            

personalidade que o identifique. 

Os dados sensíveis recebem um grau maior de proteção tanto na LGPD, enquanto na              

GDPR o processamento de tais dados é proibido, a não ser em algumas situações              

excepcionais. Contudo, assim como os dados anonimizados podem vir a se tornar dados             

pessoais, dados pessoais triviais podem vir a se tornar dados pessoais sensíveis a partir de               

certos procedimentos, principalmente, através da troca entre diferentes bancos de dados.           

Segundo Bruno Ricardo Bioni, “ um dado “trivial” pode também se transmutar em um dado               

sensível ; particularmente, quando se têm disponíveis tecnologias que permitem correlacionar           

uma série de dados para prever comportamentos e acontecimentos…” (2019, p.118). Caitlin            

Sampaio Mulholand relaciona a proteção de dados pessoais sensíveis ao princípio da            

não-discriminação, citando possíveis diferenças em oportunidades e ofertas de consumo e           

acesso a direitos sociais. (2018, p.174) 

Uma ferramenta muito importante no ato do processamento de dados pessoais é o             

chamado “Big Data”. Com o volume abismal de dados pessoais sendo coletados a todo              

momento, não apenas por meio de navegação na internet e uso de aplicativos de smart phones,                

mas também em cadastros em loja, farmácias, mercados e até órgãos públicos e o crescente               

aumento da intensidade da chamada Internet of Things ( a tendência de cada vez mais objetos                

e ferramentas utilizadas no dia a dia a estarem conectadas a internet, como eletrodomésticos,              

gps, sistemas de carros e etc.), os bancos de dados que acumulam os dados pessoais tomam                

proporções gigantescas. Quando esses bancos de dados atingem um volume grande demais            

para as formas convencionais de processamento, nós temos o chamado Big Data, como uma              

metodologia que permite o processamento e a obtenção de informações a partir desse grande              

amontoado de dados. (SCHNEIER, 2015) 

Essa tecnologia, de acordo com a clássica definição de Doug Laney, se define em um               

sistema de três V’s: o grande volume de dados armazenados, a variedade de tipos e categorias                

de dados e a velocidade com que esses dados podem ser processados.2 Por meio do Big Data                 

torna-se possível a associação de dados e a construção de perfis comportamentais. De acordo              

com Bione, comparado a outras tecnologias de armazenamento processamento de dados, com            

2Disponível em:  
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2014/09/03/12-big-data-definitions-whats-yours/#7de1a72b13ae Acesso  
em 22/06/2020 

https://www.forbes.com/sites/gilpress/2014/09/03/12-big-data-definitions-whats-yours/#7de1a72b13ae
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o Big Data “... há um salto quanto ao volume de dados processados, tornando-se possível               

correlacionar uma série de fatos (dados), estabelecendo-se entre eles relações para desvendar            

padrões e, por conseguinte, inferir, inclusive, probabilidades de acontecimentos futuros”. (           

BIONI, 2019, p.59) 

 

1.3  Os dados pessoais como ferramenta de valor: notas sobre o mercado e campanhas 
eleitorais  

Vivemos uma nova forma de organização social. Após a sociedade agrícola,industrial           

e pós industrial, vivemos na chamada sociedade informacional ou sociedade da informação,            

o que significa dizer que “... a informação é o elemento nuclear do desenvolvimento da               

economia, substituindo os recursos que outrora estruturavam as sociedades…” (BIONE, 2019,           

p.34). 

Devido ao número cada vez maior de pessoas interagindo com o uso da internet e o                

aumento proporcional da intensidade dessa interação, os dados pessoais que são consequência            

dessa ação se tornam um produto de valor econômico gigantesco, que existe por causa do               

poder conferido ao detentor dos dados de atingir os indivíduos de uma forma frequente,              

eficiente e muitas vezes até pessoal, o poder de alcançar um número indeterminado de              

pessoas, em diversas localidades e distâncias, em velocidade instantânea e de forma efetiva e              

poder de conhecer e prever comportamentos, e de certa forma, até influenciar e controlar a os                

sujeitos titulares dos dados obtidos. Por esse motivo, a Ciência Jurídica deve buscar ao              

máximo estender sua área de abrangência ao meio virtual para se adequar a esse novo modelo                

de sociedade, de forma que nenhum direito acabe sendo ameaçado e desrespeitado nesse novo              

espaço que é cada vez mais ocupado pela sociedade.  

A Internet se tornou um novo e importante espaço para diversas práticas econômicas,             

principalmente para a comercialização de produtos e serviços durante os últimos 20 anos. De              

acordo com o site de pesquisas Statista, existiam cerca de 1,8 bilhão de pessoas fazendo               

compras online em 2018, enquanto a previsão para 2021 é que esse número aumente para 2.14                

bilhões. Com as possibilidades apresentadas pela internet, tornou-se prático e vantajoso tanto            

para o comerciante quanto para o consumidor a realização de transações online. Nesse             

cenário, os dados pessoais se tornam informações extremamente preciosas sobre a forma de             

consumir de cada indivíduo, tornando a atuação nesse gigante mercado mais eficiente, além             

de otimizar a concepção da atividade publicitária, ressaltando alvos e maneiras de atingi-los,             
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possibilitando uma publicidade comportamental e segmentada que aumenta a efetividade e           

diminui os custos. 

Porém, os dados não passam diretamente do usuário para a loja online em que ele               

comprou. Existe uma série de atores que fazem parte de um sistema por onde passam os dados                 

pessoais que são inseridos na internet. Sites como Facebook e Google, por exemplo, oferecem              

serviços utilizados por inúmeras pessoas no mundo e não exigem nenhuma contrapartida de             

forma pecuniária. O que elas obtêm nessa relação de serviço são os dados pessoais inseridos               

em suas páginas, que são tratados e negociados com outras empresas para que estas possam               

melhorar a efetividade e atingir indivíduos de acordo com seus hábitos e comportamentos             

virtuais, podendo investir de acordo com o potencial de cada indivíduo vir a se tornar um                

consumidor de determinado produto. Como contrapartida, além da obtenção de dados           

pessoais de um grande número de usuários, tais empresas que oferecem diversos tipos de              

serviços na internet, possuem a possibilidade de comercializar espaços em sua página para a              

exposição publicitária de outras empresas, que conseguem visibilidade a partir de grande            

fluxo dos usuários. Esse modelo de mercado pode ser chamado de zero-price market.             

(BIONE, 2019) 

O processo por meio do qual os dados são utilizados envolve muitas etapas e muitos               

atores diferentes. A captação e o tratamento de dados, a formação de grandes bancos de               

dados, o monitoramento de indivíduos, a formação de perfis comportamentais e a aplicação de              

informações em publicidade segmentada e comportamental, são algumas das etapas que           

envolvem o ciclo dos dados, tornando basicamente impossível a noção do volume de             

informações que circulam por essas empresas e até mesmo o impacto que sofre a liberdade de                

cada indivíduo como usuário da internet e consumidor de bens e serviços, obviamente, ainda              

contando com a discussão sobre privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade.            

(ZUBOFF, 2019) 

Além da utilização por parte de empresas, objetivando um maior alcance e efetividade             

para atingir consumidores, os dados pessoais tem tomado um papel de destaque em             

campanhas políticas na última década. Surgiram no globo empresas especializadas em           

utilização de dados pessoais, para incrementar campanhas políticas, de formas nunca antes            

vistas. 

“Microtargeting” é uma prática essencial na utilização de dados pessoais em           

campanhas eleitorais, também utilizada para venda de produtos e serviços, que representa            

uma nova forma de apresentação de informações para o usuário da internet. Essa estratégia              

consiste em classificar indivíduos a partir de seus interesses, gostos, idade, localização            
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geográfica, classe social, entre outras características, a partir dos dados pessoais obtidos            

online, para então expô-los à informações com potencial de convencê-los a alguma prática,             

seja o consumo de algum produto ou serviço, ou ainda utilizando para conquistar o apoio e                

voto em eleições, inclusive presidenciais. 

Essa nova forma de publicidade política pode envolver o monitoramento do           

comportamento online de indivíduos, além do uso de dados pessoais coletados, para expor             

mensagens e conteúdos políticos direcionadas para certa categorização de indivíduos, o que            

pode ser nocivo em vários aspectos, desde afetar a privacidade e os direitos de proteção de                

dados, até a noção do impacto político sobre a veracidade e qualidade das informações e a                

responsabilidade governamental de garantir eleições justas e transparentes.3 

Além do debate sobre a ética na obtenção, comercialização e tratamento de dados             

pessoais, a legitimidade e eficácia do consentimento de usuários da internet referente aos             

direitos sobre seus dados, e a informação e conscientização sobre o objetivo e forma como               

dados pessoais são utilizados e os impactos no cotidiano dos titulares dos dados, outros              

problemas seguem ainda além para desafiar esse aspecto novo e ainda de difícil aplicação do               

Direito, que é a proteção de dados na Internet. Esse é o caso da disseminação das populares                 

fake news, vazamento e comercialização de dados sem autorização de seus titulares como no              

caso da empresa Cambridge Analytica, além da interceptação ilegal de dados de forma global              

feitas por agências governamentais como no caso da NSA, a Agência de Segurança Nacional              

dos Estados Unidos. (ZUBOFF, 2019) 

 

1.4 Proteção de dados pessoais no Direito 
O tema geral de proteção de dados envolve uma série de direitos além do próprio               

direito à proteção de dados. Entre eles, pode-se destacar o direito à privacidade, direito ao               

livre desenvolvimento da personalidade e à autonomia informacional, todos mencionados          

como fundamentos da LGPD em seu artigo 2º. 

Além destes fundamentos, a proteção de dados na internet é objeto de leis específicas              

que vêm surgindo em diversos países desde a metade da década, como a LGPD, a lei                

brasileira e a GDPR o regulamento da união europeia. 

 

3  Disponível em: https://policyreview.info/articles/analysis/regulation-online-political-micro-targeting-europe 
Acesso em 25/06/2020. 

https://policyreview.info/articles/analysis/regulation-online-political-micro-targeting-europe
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1.4.1 Direito à privacidade 
Em sua importantíssima obra sobre o tema, Daniel J. Solove declara a privacidade             

como um conceito desordenado e que atualmente engloba, entre outros, uma série de aspectos              

como liberdade de pensamento, controle sobre o corpo, controle sobre informações pessoais,            

liberdade contra monitoramento, proteção contra interrogações (2008, p.2). O termo é muito            

debatido no âmbito do Direito, e protegido a nível constitucional em vários países. 

A Organização das Nações Unidas, em sua Declaração Universal de Direitos           

Humanos de 1948 contempla, em seu artigo 12, a proteção da privacidade:  

  
Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em             
seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação.              
Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou             
ataques.  

 

A Constituição Federal de 1988 declara em seu artigo 5º, inciso X, que são invioláveis               

a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dos indivíduos (BRASIL, 1988). Enquanto               

no Código Civil de 2002, a privacidade encontra-se defendida a partir dos direitos da              

personalidade, principalmente em seu artigo 21, que declara inviolável a vida da pessoa             

natural. (BRASIL, 2002) 

É necessário ressaltar que o cenário da proteção à privacidade sofreu bruscas            

mudanças com o surgimento e popularização da internet, que resultou no nascimento de um              

nível e uma categoria de ameaças não imaginadas, na época, da elaboração da maioria dos               

instrumentos legais que visam a proteção desse direito. Entretanto, isso não significa que tais              

instrumentos legais não se correlacionam com as ameaças do mundo cibernético, pelo            

contrário, nesse contexto se faz ainda mais importante dar relevância e destaque para tais              

instrumentos. 

O Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos publicou um             

texto sobre o tema na página da organização em 2018, em que cita o funcionamento e a                 

utilização de dados pessoais na internet como uma ameaça ao direito à privacidade,             

ressaltando que muitas vezes apesar dos indivíduos terem o poder da escolha de abrir mão de                

uma parte da privacidade em troca de serviços e comodidade, a grande maioria das pessoas               

não possuem noção do que estão abrindo mão e para quem. 4  

Essa nova estrutura econômica que torna dados pessoais em commodity de valor e             

importância altíssima, criou a chamada economia da vigilância (ZUBOFF,2019). Empresas          

4  Disponível em:  https://nacoesunidas.org/artigo-12-direito-a-privacidade/ Acesso em: 27/06/2020 

https://nacoesunidas.org/artigo-12-direito-a-privacidade/
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monitoram as práticas online de indivíduos a fim de identificar possíveis consumidores ou até              

eleitores. Estados monitoram atividades e interceptam dados de civis, sob o pretexto da             

segurança nacional, como no emblemático caso da NSA (agência de segurança nacional            

norte-americana), divulgado pelo jornal britânico The Guardian em 2013.5   

Diversas são as ferramentas utilizadas para tal forma de monitoramento, feito a partir             

da coleta de dados pessoais e eventual processamento utilizando tecnologias como Big Data e              

Cookies, que são pequenos arquivos de textos contendo informações sobre a visita de um              

indivíduo a determinado site, que ficam armazenadas em seu computador e são reenviadas ao              

site quando o indivíduo posteriormente tornar a visitá-lo6. Os cookies possuem a premissa de              

otimizar a experiência do usuário, personalizando sua a experiência a cada visita realizada,             

servindo como uma possível ferramenta de monitoramento das atividades do usuário na            

internet. O que deixa a situação ainda mais relevante é a existência de third-party cookies, que                

são cookies instalados em sites que o usuário visitou, mas pertencem a outras páginas, não               

visitadas pelo usuário, o que significa que informações sobre a atividade de uma pessoa está               

sendo coletada por páginas que ela nem sequer escolheu visitar. 

É evidente que o monitoramento das atividades online dos usuários realizado tanto por             

agências governamentais e empresas privadas configura uma grave ameaça ao direito           

constitucional à privacidade, uma vez que não é claro a natureza dos dados coletados e muito                

menos os objetivos e as formas como esses dados são tratados. Por mais que as novas leis                 

apresentem formas de mitigar as ferramentas de coleta de dados e monitoramento utilizadas             

na internet, como será exposto adiante, é necessário rever e examinar a forma como funciona               

o instituto do consentimento, que permite esse tipo de ações na internet, e a divulgação e                

conscientização dos usuários sobre a forma como seus dados pessoais são utilizados e a              

maneira como são vigiados na internet. 

 

1.4.2 O livre desenvolvimento da personalidade  
Mais um direito fundamental ameaçado pela forma como funciona as relações entre            

usuários e provedores de aplicações na internet é o livre desenvolvimento da personalidade,             

que figura na Declaração Universal de Direitos Humanos, em seu artigo 227. Esse direito está               

5  Disponível em:  https://www.bbc.com/news/world-us-canada-23123964.  Acesso em: 27/062020 
6  Disponível em:  https://www.internetcookies.org/about-cookies/ Acesso em: 28/06/2020 
7“Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço                
nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos                 
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.”               

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-23123964
https://www.internetcookies.org/about-cookies/


22 

diretamente relacionado ao próprio conceito de dignidade humana, segundo Prof. Felipe           

Arady Miranda:  

 
Não se pode garantir uma dignidade à pessoa humana se não lhe é facultado              
o desenvolvimento de sua personalidade de forma livre e autônoma. Não           
pode haver um molde de personalidade, onde um terceiro (Estado ou           
particular) venha impor à pessoa um modelo de como deverá conduzir sua            
vida, criando, assim, uma pessoa modelo, ou até artificial, posto não ser fruto             
de seu desenvolvimento, mas da criação de outrem. (2013, p.1)  

 

Apesar do direito ao livre desenvolvimento da personalidade não estar expressamente           

apresentado na consitutição Federal Brasileira de 1988, temos o princípio da dignidade da             

pessoa humana como gerador de uma série de direitos subjetivos gerais da personalidade             

implícitos. A doutrina e decisões jurisprudenciais8 tratam sobre o tema, assim como o instituto              

da personalidade está presente no Código Civil de 20029, que deve ser interpretado sob à luz                

do art. 5º da Constituição Federal e do princípio da proteção da dignidade humana. Carlos               

Roberto Galvão Barros declara que: 

 
... pode-se dizer, de forma inquestionável, que o direito ao livre desenvolvimento da             
personalidade tem ontologicamente a natureza de direito fundamental, por atender as           
principais características para se enquadrar nessa categoria de direitos, quais sejam a            
possibilidade de outorga aos indivíduos de posições jurídicas subjetivas, a proteção e            
garantia de certos bens jurídicos essenciais e a sua ligação direta com o princípio da               
dignidade da pessoa humana. (2010, p.21)  

 

A intensidade com que os indivíduos utilizam a internet, passando cada vez mais             

tempo em seus domínios e a variedade de atividades para qual ela se torna essencial, acabam                

criando uma imensa quantidade de dados pessoais, que se tornam informações preciosas            

utilizadas por empresas e pelo próprio Estado. A partir dessas informações, armazenadas e             

processadas por grandes bancos de dados, a partir de tecnologias como o Big Data, é possível                

a criação de perfis comportamentais, que podem ser considerados como projeções da própria             

personalidade de um indivíduo. Essa projeção permite a seus detentores tomar decisões sobre             

o conteúdo que será apresentado ao titular dos dados. Conteúdos políticos que se mostram em               

feeds de redes sociais, mensagens publicitárias em sites de notícias, sugestões e ofertas de              

determinados cursos e viagens, são exemplos de conteúdos que são escolhidos com base em              

Declaração Universal de Direitos Humanos (https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf)      
Acesso em: 28/06/2020 
8 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-nov-29/stj-divulga-12-entendimentos-direitos-personalidade.  
Acesso em: 28/06/2020. 
9 Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, Código Civil, Art.11: “Com exceção dos casos previstos em lei, os                    
direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação              
voluntária.” 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
https://www.conjur.com.br/2019-nov-29/stj-divulga-12-entendimentos-direitos-personalidade
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perfis moldados, a partir de dados pessoais previamente coletados, projetando assim uma            

personalidade que não foi desenvolvida pela própria pessoa, mas por terceiros. (BIONE,            

2019) 

Essas práticas são capazes de criar um espaço cibernético delimitado pela projeção            

feita a partir de algoritmos utilizados para processar dados pessoais, muitas vezes dificultando             

e até impossibilitando acesso à informações e conteúdos, que não são considerados            

condizentes com o perfil criado para determinado indivíduo. Essa situação se mostra como             

uma ameaça não apenas ao princípio do livre desenvolvimento da personalidade, mas também             

ao princípio da isonomia, uma vez que até mesmo oportunidades podem não ser apresentadas              

para uns e apresentadas a outros. Segunda Felipe Arady Miranda o livre desenvolvimento da              

personalidade engloba: “...formação livre da personalidade, sem intervenção do Estado na           

formação do indivíduo; uma proteção da liberdade de ação segundo o projeto de vida de cada                

um, levando em consideração a capacidade e vocação pessoal;” (2013, p.6) 

O princípio do livre desenvolvimento da personalidade busca conferir ao indivíduo           

controle sobre suas ações, seu plano de vida, liberdade de pensamento e construção da              

imagem perante à sociedade (BIONE, 2019). Para defender tal princípio, a LGPD, assim             

como a GDPR, confere em seu artigo 18, o direito de saber quais dados pessoais estão na                 

posse de determinada empresa, assim como o direito de corrigi-los e até apagá-los, se for a                

vontade do titular dos dados, protegendo então o direito da autodeterminação informativa,            

que seria nada mais do que o direito de proteger e controlar seus dados pessoais em relação ao                  

uso e armazenamento por terceiros. (DONEDA, 2006) 

Tão grande é a importância do direito ao livre desenvolvimento da personalidade            

dentro da própria essência da proteção de dados, que ele se encontra de forma expressa no                

primeiro artigo da LGPD:  

 

Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios             
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou            
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e            
de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.           
(Brasil, 2018) 

 

É evidente a importância de defender o Direito ao Livre Desenvolvimento da            

Personalidade, uma vez que esse se encontra pautado em princípios como o da dignidade              

humana, liberdade e individualidade, e possui relevância muito grande na construção de uma             

sociedade livre, justa e igualitária. 
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1.5 Regulamentação no Brasil: Lei 13.709 

 

A proteção de dados pessoais é um dos institutos mais importantes do direito digital,              

uma vez que o volume de dados gerados na pelo uso da Internet é muito grande, e o valor                   

econômico que estes possuem atualmente é muito alto. Apenas os pilares já estabelecidos do              

Direito e suas mais diversas áreas não seriam suficientes para oferecer uma proteção adequada              

aos dados pessoais dos indivíduos que utilizam a rede, e por isso foi necessária a criação de                 

uma lei geral que trate especificamente do tema. Porém, a proteção de dados já era debatida                

antes mesmo da popularização do uso da internet. Os primeiros projetos de lei visavam a               

proteção de dados físicos, ainda na época, do regime ditatorial na década de 70, tentando               

combater iniciativas do então governo de construção de bancos de dados com informações             

sobre indivíduos.10 

Porém, os acontecimentos mais relevantes para o tema deste trabalho começam a            

partir de 2009, quando o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGIbr), aprova a resolução               

CGI.br/RES/2009/003/P, que promove princípios para governança e uso da internet no           

Brasil.11 O CGIbr foi um comitê instituído pelo decreto presidencial 4.829 de 200312,             

composto por integrantes do governo, do setor empresarial, terceiro setor, comunidade           

científica e tecnológica e “pessoa de notório saber em assunto da internet” e tem como uma de                 

suas atribuições é “estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento           

da Internet no Brasil”. O primeiro princípio promovido pela resolução de 2009 é o da               

“Liberdade, privacidade e direitos humanos”, descrito da seguinte forma: “O uso da Internet             

deve guiar-se pelos princípios de liberdade de expressão, de privacidade do indivíduo e de              

respeito aos direitos humanos, reconhecendo-os como fundamentais para a preservação de           

uma sociedade justa e democrática.” (CGI.br/RES/2009/003/P) 

Em 2010, o CGIbr promove o 1º Seminário de Proteção à Privacidade e aos Dados               

Pessoais, que se torna plataforma para discussões para a elaboração da Lei Geral de Proteção               

de Dados. No final deste ano, ocorre a 1ª Consulta Pública sobre o Anteprojeto de Lei de                 

Proteção de Dados Pessoais do Ministério da Justiça13. O já mencionado caso de espionagem              

por parte da NSA, que envolveu inclusive dados interceptados da então presidenta Dilma             

10 Disponível em: https://observatorioprivacidade.com.br/memoria/2010-2015-o-tema-entra-em-pauta/ Acesso   
em: 30/06/2020 
11 Disponível em:  https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2009/003/ Acesso em: 30/06/2020 
12 Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4829.htm Acesso em: 30/06/2020 
13 Disponível em:  
http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/texto-em-debate/anteprojeto-de-lei-para-a-protecao-de-dados-pessoais/ 
Acesso em 30/06/2020 

https://observatorioprivacidade.com.br/memoria/2010-2015-o-tema-entra-em-pauta/
https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2009/003/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4829.htm
http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/texto-em-debate/anteprojeto-de-lei-para-a-protecao-de-dados-pessoais/
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Rousseff14, veio a público em 2013, impulsionando a aprovação do Marco Civil da Internet              

em 2014, e a criação de projetos de lei para a proteção de dados pessoais. 

Em 2016 foi criada a Comissão Especial de Dados Pessoais15 destinada discussões            

sobre o APJ de dados pessoais na Câmara dos Deputados, chegando a organizar audiências              

públicas e seminários. Em 2018, dois fatos conferiram mais urgência ainda para a elaboração              

da lei. A entrada em vigor da GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União                 

Européia e o escândalo da Cambridge Analytica, empresa que utilizou dados pessoais obtidos             

de forma ilegal pelo Facebook em campanhas eleitorais, destacando-se a de Donald Trump             

para a presidência dos Estados Unidos da América e a saída do Reino Unido da União                

Europeia, chamada de Brexit16. A essa altura, existiam dois projetos de lei na corrida para                

aprovação, o PL 5276 da Câmara com origem no Executivo, e o projeto do Senado, o PLS                 

330, considerado mais brando em relação ao setor privado e que não menciona o setor               

público17 . O PL 5276 consegue aprovação unânime na Câmara dos Deputados e no dia 14 de                 

Agosto de 2018 é sancionado pelo então presidente Michel Temer, mas não sem alguns vetos.               

O mais importante dos vetos diz respeito ao Art.55 da lei, que cria a ANPD, a Autoridade                 

Nacional de Proteção de Dados, com a justificativa de que tal orgão não poderia ter sido                

criado por meio do poder Legislativo. Para suprir o veto, foi concebida a Medida Provisória               

869, que além de alterar algumas partes da lei, cria a ANPD como “um orgão da                

administração pública federal, integrante da Presidência da República” e aumenta o vacatio            

legis, adiando para 16 de Agosto de 2020 o vigor da LGPD. A MP 869 foi convertida na lei                   

13.853, de 8 de Julho de 2019, consolidando as mudanças na Lei Geral de Proteção de Dados. 

1.5.1  Uma breve análise da Lei Geral de Proteção de Dados 
 

A Lei 13.709, de 14 Agosto de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados                

possui claras influências da regulamentação que trata do mesmo tema na União Européia, a              

GDPR (General Data Protection Regulation). Surge com uma urgência de muitos anos de             

14 Disponível em:  
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/03/edward-snowden-cita-grampo-de-dilma-no-twitter.html Acesso em   
30/06/2020 
15 Disponível em:  
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-4
060-12-tratamento-e-protecao-de-dados-pessoais/conheca-a-comissao/membros-da-comissao Acesso em:   
30/06/2020 
16 Disponível em:  
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/entenda-o-escandalo-de-uso-politico-de-dados-que-derrubou-v
alor-do-facebook-e-o-colocou-na-mira-de-autoridades.ghtml Acesso em: 01/07/2020 
17 Disponível em: https://observatorioprivacidade.com.br/memoria/2018-uma-conjuncao-astral/ Acesso em:    
01/07/2020 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/03/edward-snowden-cita-grampo-de-dilma-no-twitter.html
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-4060-12-tratamento-e-protecao-de-dados-pessoais/conheca-a-comissao/membros-da-comissao
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-4060-12-tratamento-e-protecao-de-dados-pessoais/conheca-a-comissao/membros-da-comissao
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/entenda-o-escandalo-de-uso-politico-de-dados-que-derrubou-valor-do-facebook-e-o-colocou-na-mira-de-autoridades.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/entenda-o-escandalo-de-uso-politico-de-dados-que-derrubou-valor-do-facebook-e-o-colocou-na-mira-de-autoridades.ghtml
https://observatorioprivacidade.com.br/memoria/2018-uma-conjuncao-astral/
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desenvolvimento tecnológico e uma série de indícios de que sua criação era essencial para a               

segurança dos usuários da internet e a defesa de direitos fundamentais como o da privacidade               

e o do livre desenvolvimento da personalidade, como declarado logo em seu art.1º. 

Outro destaque do primeiro artigo da lei, é a definição de sua aplicação ao tratamento               

de dados pessoais feito tanto por pessoas naturais, quanto por pessoas jurídicas de direito              

público ou privado. Isso significa que casos que envolvam órgãos e agências governamentais             

estarão no alcance da lei. 

O escopo de aplicação da lei engloba qualquer operação de tratamento de dados desde              

que o tratamento ocorra em território nacional, ou seja, o titular dos dados esteja localizado               

em território nacional ou o ato da coleta dos dados tenha sido feita em território nacional                

(Art.3º, LGPD). O que significa dizer que, a lei possui uma faceta extraterritorial, já que se                

aplica mesmo a ações que ocorram fora do território nacional, mas possuam como objeto              

dados de titularidade pertencentes a indivíduos localizados em território brasileiro. Essa           

abrangência se faz extremamente necessária para se alcançar alguma efetividade, já que os             

limites geográficos funcionam de forma diferente na internet se comparado mundo fora dela.             

Empresas como Facebook e Google oferecem serviços para usuários em todo o mundo,             

coletando assim dados pessoais de titularidade pertencentes a indivíduos de variadas           

nacionalidades. Restringir o escopo de aplicação para somente tratamentos que ocorrem em            

território nacional, tornaria a lei extremamente ineficaz em relação ao problema que foi             

designada a tentar combater. 

O art.5º da LGPD traz definições de termos importantes, entre elas estão as dos              

agentes de tratamento: “controlador” e “operador”. Segundo a lei, “controlador” é a pessoa             

natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao               

tratamento dos dados pessoais, enquanto “operador” é a que realiza o tratamento de dados              

pessoais em nome do controlador (art.5º,VI e VII). 

O consentimento do titular dos dados é o pré-requisito para o tratamento de dados              

pessoais na grande maioria dos casos. Deve ser expresso e nele deve estar explícito a               

finalidade determinada do tratamento; pode ser revogada a qualquer momento por           

procedimento gratuito e facilitado; o ônus da prova em relação ao consentimento cabe ao              

controlador, conforme dispõe o art.8, LGPD. Além disso, celebrando o princípio da            

autodeterminação informativa, o art.18 confere ao titular dos dados uma série de direitos:  

 
Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em              
relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante             
requisição: 
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I - confirmação da existência de tratamento; 
II - acesso aos dados; 
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,         
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei; 
VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular,            
exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei; 
VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o            
controlador realizou uso compartilhado de dados; 
VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e           
sobre as consequências da negativa; 
IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.  

 

A instituição do consentimento, como primordial para o tratamento de dados e da             

grande gama de direitos conferidos ao titular dos dados pessoais, significaram a            

materialização do princípio da autodeterminação informativa, proporcionando ao titular total          

controle sobre seus dados pessoais. Contudo, a existência de um direito e garantias em lei não                

significa total adequação da realidade ao benefício dos indivíduos. Levando em conta as             

características do ecossistema cibernético, as relações de poder e como elas se configuram             

nesse sistema, difícil pensar que, apenas a formalização desses direitos será suficiente para             

realizar e contemplar todos os princípios que motivaram a criação da lei e nela estão               

expressos, em seus artigos 2º e 6º. (BIONI, 2019) 

A complexidade que existe por trás de uma rede de tratamento de dados, vai muito               

além de simples operadores e controladores, envolvendo uma infinidade de agentes que            

juntando vários fragmentos e pedaços de informações, são capazes de chegar a um resultado              

muito mais preciso e personalizado em relação ao titular dos dados pessoais. Toda essa              

complexidade da rede de tratamento torna difícil a compreensão processo de tratamento e             

fragiliza a possibilidade dos indivíduos de chegarem a ter controle de suas informações. Caio              

Bione, em sua importantíssima obra sobre o assunto declara que:  

 
Há, pois, um complexo ecossistema formado por uma miríade de sujeitos em            
que todos põem “as mãos” sobre os dados pessoais, tornando o fluxo            
informacional completamente volátil. Como consequência, o titular dos        
dados pessoais deveria ter consciência a respeito de todos esses atores e das             
suas respectivas práticas de mineração de dados para que,ao final, pudesse           
gerenciar as suas informações pessoais. (BIONI, 2019, p.208)  

 

Além de respeitar as regras estipuladas para o tratamento de dados, respeitar o             

consentimento e os direitos dos titulares de dados, observar as regras de transferência             

internacional de dados, observar as especificidades necessárias para o tratamento de dados            

pessoais de crianças e adolescentes e as condições em que é legal o tratamento de dados                

sensíveis, os agentes de tratamento são responsáveis pela segurança dos dados com que estão              
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trabalhando. Segundo o art.46, os agentes devem proteger os dados pessoais sob seu poder em               

relação a qualquer acesso não autorizado, além de atividade ilícita que resulte em apropriação              

ilegal dos dados, sua alteração, destruição e etc (Art.46,LGPD) 

É extrema a importância do art.46 e os seguintes, levando em consideração o grande              

número de casos de vazamento e roubo de dados pessoais em posse de agentes de tratamento.                

Um exemplo foi o caso do Banco Inter de 2018, em que cerca de 20 mil clientes tiveram seus                   

dados vazados, inclusive números de conta e senhas. O banco afirma que o vazamento foi               

interno, feito por pessoa autorizada18. Outro caso recente de falhas na segurança de dados              

pessoais foi o da empresa C&A, em que o MPDFT investiga o vazamento de dados de cerca                 

de 2 milhões de pessoas, que incluem CPF, e-mail e valores de aquisições na loja19.  

As sanções, previstas no art.52 da LGPD variam desde advertência com prazo para             

adequação, multa de até 2% sobre o faturamento da pessoa jurídica, podendo chegar ao              

máximo de 50 milhões de reais a suspensão e até mesmo proibição das atividades              

relacionadas ao tratamento de dados entre outras.  

1.6 Regulamentação estrangeira: alguns modelos comparados e a previsibilidade no          
direito internacional  

O avanço do uso da internet é um fenômeno global, e cada país trabalha de forma                

diferente para combater as ameaças do mundo cibernético, de acordo com seu sistema             

político, seu modelo legislativo e condições econômicas e culturais. Um ponto em comum é o               

fato de que o Direito não tem capacidade de acompanhar o ritmo dos avanços tecnológicos,               

por isso existe grande importância na defesa dos Direitos Humanos e os princípios que se               

conectam com a matéria. Nos últimos anos, uma série de leis gerais têm sido criadas para                

regular a proteção de dados, movidas também pelos desastrosos casos de violação da             

privacidade, direitos da personalidade e em certo ponto da democracia, as quais serão objetos              

de análise nos tópicos seguintes. 

18 Disponível em:  
https://valor.globo.com/financas/noticia/2018/08/17/banco-inter-admite-vazamento-de-dados-de-clientes.ghtml 
Acesso em: 03/07/2020 
19 Disponível em:  
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/09/ministerio-publico-vai-apurar-vazamento-de-dados-de-clientes-da-ca
.shtml#:~:text=Segundo%20relatos%20de%20um%20hacker,de%20pessoas%20teriam%20sido%20divulgados
&text=O%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20do%20Distrito,de%20lojas%20de%20varejo%20C%2
6A. Acesso em: 03/07/2020 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2018/08/17/banco-inter-admite-vazamento-de-dados-de-clientes.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/09/ministerio-publico-vai-apurar-vazamento-de-dados-de-clientes-da-ca.shtml#:~:text=Segundo%20relatos%20de%20um%20hacker,de%20pessoas%20teriam%20sido%20divulgados&text=O%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20do%20Distrito,de%20lojas%20de%20varejo%20C%26A
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/09/ministerio-publico-vai-apurar-vazamento-de-dados-de-clientes-da-ca.shtml#:~:text=Segundo%20relatos%20de%20um%20hacker,de%20pessoas%20teriam%20sido%20divulgados&text=O%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20do%20Distrito,de%20lojas%20de%20varejo%20C%26A
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/09/ministerio-publico-vai-apurar-vazamento-de-dados-de-clientes-da-ca.shtml#:~:text=Segundo%20relatos%20de%20um%20hacker,de%20pessoas%20teriam%20sido%20divulgados&text=O%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20do%20Distrito,de%20lojas%20de%20varejo%20C%26A
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/09/ministerio-publico-vai-apurar-vazamento-de-dados-de-clientes-da-ca.shtml#:~:text=Segundo%20relatos%20de%20um%20hacker,de%20pessoas%20teriam%20sido%20divulgados&text=O%20Minist%C3%A9rio%20P%C3%BAblico%20do%20Distrito,de%20lojas%20de%20varejo%20C%26A
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1.6.1 GDPR - General Data Protection Regulation  
Em âmbito do direito da integração, a legislação mais importante para este trabalho é a               

GDPR, o regulamento geral de proteção de dados da união europeia, que passou a vigorar em                

maio de 2018, forçando a busca pela conformidade por parte daqueles que tem o objetivo de                

utilizar dados pessoais coletados em território da União Europeia, sendo um dos instrumentos             

jurídicos modelo e mais avançados atualmente. 

O GDPR substitui a Diretiva de Proteção de Dados de 1995 (Directive/95/46/EC),            

modernizando os conceitos que estão englobados pelo tema de dados pessoais, de acordo com              

os avanços tecnológicos e as dimensões alcançadas pelo uso da internet. Instituindo a             

obrigatoriedade do consentimento, o direito de acesso a informações e o direito ao             

esquecimento (direito do titular de requerer que seus dados, que estejam na posse do agente               

de tratamento, sejam apagados, inclusive de bancos de dados de terceiros) por exemplo, além              

da criação de regras e exigências para o tratamento e sanções para o descumprimento. Em               

suma, o GDPR modifica e moderniza a legislação sobre proteção de dados na União              

Européia, abrindo caminho e servindo de exemplo para a criação de uma série de leis em                

outros países, inclusive a LGPD no Brasil. (BUSSCHE;VOIGT, 2017) 

A LGPD possui muitas similaridades em relação a GDPR, incluindo alguns conceitos            

e termos, semelhantes até em sua redação. Nesse sentido, mais relevante é destacar alguns              

pontos diferentes entre as leis. Em relação a dados anonimizados, a LGPD não se aplica,               

desde que não aconteça o processo de reversão anonimização (Art.12, LGPD), enquanto a             

GDPR, de acordo com seu art.4, considera os dados anonimizados como dados pessoais, logo,              

não faz distinção para sua aplicação. 

Ambas instituem um “relatório de impacto à proteção de dados pessoais”. A LGPD o               

descreve como “documentação do controlador que contém a descrição dos processos de            

tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos              

fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco” (Art.5,            

XVII), e de acordo com o art.38, fica a cargo da ANPD a solicitação de tais relatórios. Já o                   

GDPR, em seus art.35 e 36, traz uma detalhada descrição de situações em que o chamado                

DPIA (Data Protection Impact Assessment) é indispensável, além do que deve constar em sua              

elaboração. Este documento, segundo o art.35 da GDPR, tem como objetivo uma avaliação             

detalhada dos riscos que as tecnologias empregadas no tratamento de dados pessoais a ser              

feito podem representar para os dados pessoais em tratamento, 

A LGPD cria a figura do “encarregado”, que seria a pessoa indicada pelo controlador              

e operador para servir de canal de comunicação entre os agentes de tratamento e a Autoridade                
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Nacional (Art.5º,VIII), e lista suas funções no art.41, porém não especifica as situações em              

que a indicação é necessária e não menciona a possibilidade de uma indicação única para um                

grupo de entidades, ficando a cargo da Autoridade Nacional esse juízo. Enquanto no GDPR,               

todas essas previsões e outras se encontram expressas nos artigos 13,14,37,38 e 39. 

O GDPR sugere uma série de medidas de segurança a serem aplicadas pelos             

controladores e operadores, e estipulam um prazo de setenta e duas horas para notificação da               

autoridade em caso de vazamento de dados (arts.32 e 34), enquanto a LGPD indica apenas a                

observação dos princípios que a lei ressalta em seu texto (art.6º), e que a “autoridade nacional                

poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos” para assegurar a segurança dos dados (art.46),             

e não estipula um tempo exato para a notificação em caso de quebra nas medidas de                

segurança. 

É notório que o GDPR, em alguns aspectos, possui em seu texto normas mais              

específicas e detalhadas, enquanto a LGPD deixa muitas situações a cargo da ANDP,             

conferindo um poder relativamente maior ao órgão supervisor da lei. A ANPD de acordo com               

o Art.55-A, será um órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da             

República, porém, decorrido o prazo de 2 anos da data da entrada em vigor da sua estrutura                 

regimental, poderá ser transformada em autarquia especial, vinculada à Presidência conforme           

dispõe o artigo. Enquanto na GDPR, em seu art.51, a autoridade supervisora (Supervisory             

Authority), será uma autoridade pública independente, que terá a responsabilidade de           

monitorar a aplicação do regulamento. 

No que diz respeito aos direitos do titular dos dados, que asseguram o direito de               

autodeterminação informativa, as duas legislações são bastante semelhantes. Já em relação às            

sanções, algumas diferenças merecem destaque. As multas, que podem chegar a até 2% do              

faturamento anual do agente de tratamento com o teto de 50 milhões de reais na               

LGPD(art.52,II), não podem ser aplicadas a órgãos públicos(art.52,§3), enquanto no GDPR, a            

sanção pecuniária pode chegar a 20 milhões de euros, e pode atingir tanto entidades privadas               

ou públicas (art.83). 

A importância do GDPR é muito grande, não só para a União Europeia, mas como               

para o avanço da proteção de dados em todo o mundo, e não apenas no aspecto do Direito,                  

mas como uma causa que o transcende. Um ambiente seguro na Internet depende de uma série                

de fatores como contexto econômico, trabalho de conscientização, avanço tecnológico de           

medidas de segurança e decisões políticas. Obviamente o Direito é a ferramenta central na              

busca por um maior nível de proteção de dados, e a criação da GDPR que influencia o                 

surgimento de legislações de proteção de dados pelo mundo, é um passo importantíssimo no              
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caminho para um ambiente seguro na internet. Segundo Voidt e Bussche, a criação da GDPR               

mostra a União Européia tentando reconquistar a confiança da população em relação a             

proteção de seus dados pessoais, para inclusive impulsionar a economia digital no mercado             

interno. O legislador levou em consideração os novos desafios de uma economia global,             

novos modelos de negócio e novas tecnologias, criando novas punições, regras e sanções mais              

severas, do que se tinha antes da implementação da GDPR. Logo, grandes e pequenas              

companhias devem rever cuidadosamente seus procedimentos de tratamento de dados para se            

adequar à GDPR. (BUSSCHEL;VOIDT, 2018, p.2) 

Os efeitos da GDPR são visívei desde sua criação em maio de 2018, uma vez que                

devido a seu alcance internacional, já que se aplica também a empresas estrangeiras que              

utilizam dados de residentes da União Europeia, seu efeito é global. A partir da data de                

entrada em vigor da lei, muitas empresas sofreram para se adequar devido às novas regras a                

serem cumpridas, principalmente aquelas fora da União Europeia, pois estas já precisavam            

estar adequadas à Diretiva 95/46/EC. Segundo Donovan Buck, vice presidente da Brand            

Extract, em uma matéria da Business News Daily, houveram mais multas no último trimestre              

de 2019, do que em qualquer trimestre anterior, e a maioria delas causadas por falhas na                

segurança dos dados, que resultaram em vazamentos.20  

Apesar de pequenas empresas enfrentarem problemas para se adequar, devido ao custo            

de assistência legal e de TI, grandes empresas também enfrentam dificuldades para se adequar              

à lei, uma vez que muitas delas fazem uso massivo de dados pessoais, que são a base de sua                   

economia. Um caso emblemático é o da Google, que foi multada em cinquenta e sete milhões                

de dólares pela autoridade de proteção de dados francesa, com base na GDPR, por não ser                

transparente sobre o modo como os dados pessoais são coletados através de suas diversas              

aplicações online, como sua ferramenta de pesquisa, google maps e youtube.21 

Com isso, conclui-se que a legislação da EU é importante pois além de modernizar e               

compilar regras e institutos importantes para a defesa dos direitos dos usuários da Internet, ela               

acaba possuindo um efeito extraterritorial, uma vez que diversas empresas que não fazem             

parte da União Europeia coletam e utilizam dados de indivíduos que lá residem, e devem a                

partir da entrada em vigor da lei, atualizar suas práticas nos moldes por ela estabelecidos.               

Além de uma série de leis a surgir em diversos países, tratando sobre o tema, elevando o                 

padrão do nível de proteção de dados na internet. 

20 Disponível em: https://www.businessnewsdaily.com/15510-gdpr-in-review-data-privacy.html Acesso em:    
04/07/2020 
21 Disponível em: https://www.nytimes.com/2019/01/21/technology/google-europe-gdpr-fine.html Acesso em:    
04/07/2020 

https://www.businessnewsdaily.com/15510-gdpr-in-review-data-privacy.html
https://www.nytimes.com/2019/01/21/technology/google-europe-gdpr-fine.html
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1.6.2 - A influência da GDPR na proteção de dados em outros países  
O Brasil não foi o único país a seguir o exemplo da União Europeia no tocante à                 

modernização da proteção legal aos dados pessoais. Verifica-se o mesmo movimento com os             

países, Japão, Tailândia, Argentina, Chile, Coréia do Sul, Austrália e o estado da Califórnia              

nos Estados Unidos. Contudo, a influência da GDPR não está apenas na motivação ou no ato                

de trazer destaque para um problema que deveria ser observada em todo o mundo, mas existe                

o fator econômico também por trás do surgimento dessas novas leis. O art.45 da GDPR trata                

sobre transferência internacional de dados, que seria quando uma empresa, de dentro ou fora              

da União Europeia, transfere para outra empresa ou organização internacional sediada em um             

terceiro local, dados que estão sendo ou serão processados. O GDPR impõe alguns requisitos              

para que tal transferência possa ser realizada. Além do consentimento do titular dos dados, o               

país receptor deve ter proteção legal de dados pessoais de nível adequado, a ser avaliado pela                

Comissão Europeia. Logo, para que o valioso mercado de dados pessoais não tenha seu fluxo               

internacional prejudicado, alguns países buscam atualizar sua proteção legal para poder           

continuar com a movimentação econômica derivada de tal mercado22. 

O Japão, por exemplo, não possui lei específica sobre dados pessoais. O que existe é a                

APPI, Lei de Proteção a Informações Pessoais, que a princípio não tratava sobre a proteção de                

dados na Internet. Porém, em 2016, no mesmo ano da elaboração da GDPR, foi criada a PPC,                 

a Comissão de Proteção de Informações Pessoais, que elaborou uma série de alterações na              

APPI para adequação aos padrões da GDPR, em relação a proteção de dados pessoais na               

internet. Em 2018, dois meses após a entrada em vigor da GDPR, as duas nações entraram em                 

acordo para a considerada adequação mútua, permitindo o fluxo de dados pessoais entre os              

países, possibilitado pelas adições suplementares feitas pela PPC japonesa a sua lei de             

proteção de informações pessoais, que diminuiu a maioria das diferenças entre as duas leis,              

como divulgado na página da Comissão Europeia na internet23. 

Outro caso importante é o da CCPA (California Consumer Privacy Act ), a primeira              

lei estadunidense a tratar diretamente da proteção de dados na internet de forma clara e               

robusta24. A lei que entrou em vigor em 2020, protege os dados pessoais de residentes do                

estado da Califórnia, que são tratados por empresas que coletam informações de no mínimo              

22 Disponível em: https://www.nytimes.com/2018/05/24/technology/europe-gdpr-privacy.html Acesso em:      
10/08/2020 
23 Disponível em:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_421 Acesso em: 05/07/2020 
24 Disponível em:   
https://www.theverge.com/2018/6/28/17509720/california-consumer-privacy-act-legislation-law-vote .Acesso  
em: 10/08/2020  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_421
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50.000 pessoas ou possuem receita anual de a partir de 25 milhões de dólares, garantindo               

direitos parecidos com os garantidos pela LGPD e pela GDPR, como acesso do titular a suas                

informações e até o requerimento de deleção de dados pessoais em poder de um agente de                

tratamento. Um passo muito importante em um dos estados pertencentes a uma das maiores              

economias do mundo, sede de algumas das maiores empresas que coletam dados de forma              

massiva como Facebook, Google e Amazon. Outros estados como Nevada, Maine e outros 12              

estados já iniciaram o processo de elaboração de leis referentes ao tema, e é grande a pressão                 

da sociedade civil para a criação de uma lei em âmbito federal.25 

 

 

 

 

 

 

 

2 FACEBOOK E CAMBRIDGE ANALYTICA: UM CASO EMBLEMÁTICO PARA          

O TEMA DE PROTEÇÃO DE DADOS NA INTERNET 

 

Neste capítulo, o caso envolvendo a rede social Facebook e a empresa de consultoria              

política Cambridge Analytica que foi divulgado primeiramente pelos jornais The Guardian26 e            

New York Times27 em março de 2018, servirá como base para ilustrar a problemática que               

envolve a da proteção de dados pessoais na internet. A partir do estudo do caso, será possível                 

destacar os efeitos causados pelo tratamento dos dados pessoais sem devidas restrições legais,             

comparar o contexto que permitiu tais acontecimentos com o contexto em que novas leis de               

proteção de dados entram em vigor, destacar o aspecto internacional do caso, e mostrar a               

pertinência e a necessidade de uma ampliação do debate e a partir de instrumentos do Direito                

Internacional Público.  

Em resumo, a empresa Facebook transferiu, sem consentimento, para a empresa           

Cambridge Analytica dados pessoais de cerca de oitenta e sete milhões de usuários. Esses              

25 Disponível em: https://www.dataprotectionreport.com/2020/01/state-of-the-union-ccpa-and-beyond-in-2020/  
Acesso em: 14/07/2020 
26 Disponível em:  
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election Acesso 
em: 14/07/2020 
27 Disponível em:  https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html 
Acesso em: 15/07/2020 

https://www.dataprotectionreport.com/2020/01/state-of-the-union-ccpa-and-beyond-in-2020/
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election
https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html
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dados foram utilizados pela empresa de consultoria política para a realização do chamado             

“profiling”, que, segundo o recital 71 da GDPR, consiste em: 

 
Qualquer forma de processamento automatizado de dados pessoais, que         
avalie aspectos pessoais em relação a um indivíduo, com o objetivo de            
analisar ou prever aspectos como performance no trabalho, situação         
econômica, saúde, interesses e gostos pessoais, comportamento, localização        
e movimentações, que produzam efeitos legais ou que o afetem de forma            
significante. (RECITAL 71, GDPR, UE).  
 

A prática do profiling e do microtargeting, permitiu a criação de perfis elaborados             

utilizados de diversas formas em campanhas eleitorais, como na de 2016 de Donald Trump              

para a presidência dos Estados Unidos da América e o referendo sobre a saída do Reino                

Unido da União Europeia, conhecido como Brexit. Mais recentemente, novos documentos           

divulgados na internet indicam envolvimentos da empresa Cambridge Analytica em eleições           

de sessenta e oito países, incluindo Kenya, Malásia e Brasil, como noticiado pelo The              

Guardian.28 

 

2.1 Notas gerais sobre os acontecimentos  
SCL Group, antes conhecida como Strategic Communications Laboratories, era uma          

empresa britânica existente desde 1990, que possuia autorização do governo para acesso a             

informações confidenciais sobre determinados indivíduos e tinha como objetivo realizar a           

pesquisa psicológica sobre determinados grupos e realizar sua aplicação em contextos de            

guerra. A empresa era contratada para prestar serviços ao corpo militar de agências de              

inteligência, não apenas britânicas, mas para utilizar técnicas de desinformação e operações            

de influência psicológica em diversos países, principalmente no Oriente Médio, África e            

América do Sul, com objetivo de mitigar recrutamento de grupos terroristas, combater e             

desarmar grupos extremistas e desestabilizar operações de tráfico de drogas e tráfico humano.             

Tudo por meio da utilização de informações e técnicas e métodos da psicologia. (WYLIE,              

2019, p.42) 

As atividades do grupo tomam um rumo altamente antiético no aspecto político            

quando aceitam contratos de governos para interferir e influenciar eleições em países mais             

pobres economicamente. Um grande exemplo é do ocorrido em Trinidad e Tobago em 2011,              

28 Disponível em:  
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/04/cambridge-analytica-data-leak-global-election-manipulation 
Acesso em 09/07/2020 

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/04/cambridge-analytica-data-leak-global-election-manipulation
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quando o governo liberou acesso a dados pessoais da população, para que a empresa pudesse               

monitorar os indivíduos, influenciando a partir de disseminação de informações e métodos da             

tecnologia da psicologia e da psicologia comportamental, o resultado de eleições. Como            

reportado pela BBC UK29 e pelo ex-diretor de pesquisas do grupo SCL e Cambridge              

Analytica, Christopher Wylie (WYLIE, 2019, pg. 57). 

O resultado dos experimentos tecnológicos do uso de dados aliados a técnicas de             

psicologia comportamental30 atraiu o investimento de Robert Mercer, bilionário e pesquisador           

da área de inteligência artificial31 e através de seu associado Steve Bannon, contrataram o              

grupo SCL para realizar experimento similar ao que eles realizaram em Trinidad e Tobago              

nos Estado Unidos da América, a partir da criação de uma empresa subsidiária que passou a                

ser chamada Cambridge Analytica. (Wylie, 2019, p. 72). 

As informações para o experimento, dados pessoais, foram obtidos por meio da rede             

social Facebook, que permitiu que cerca de oitenta e sete milhões de usuários tivessem seus               

perfis colhidos pela Cambridge Analytica, o que possibilitou à empresa criar perfis            

psicológicos que a permitiriam ter êxito em seu experimento.32 Acontece que em 2016, Steve              

Bannon, então um dos executivos da empresa, veio a se tornar diretor de campanha de Donald                

Trump para a presidência dos Estados Unidos da América33, e pode usar os artifícios da               

empresa para monitorar e induzir a população nas eleições. 

2.2 Coleta de Dados 
Segundo o site de pesquisas statista.com, no primeiro quarto de 2020, a rede social              

Facebook possui mais de 2.6 bilhões de usuários pelo mundo, enquanto mais de 3 bilhões de                

pessoas utilizava algum dos serviços pertencentes a companhia, como Facebook, Whatsapp,           

Instagram e Messenger.34 Esses números dão a dimensão da quantidade de dados que estão ao               

alcance da companhia. 

29 Disponível em:  https://www.bbc.com/news/uk-43528219 Acesso em 09/07/2020 
30Técnicas que permitem a classificação dos indivíduos em categorias psicológicas de acordo com suas              
características, e partir dessa classificação, influenciar no comportamento de tais indivíduos. (Wylie, 2019) 
31 Disponível em:  https://www.forbes.com/profile/robert-mercer/#5dcb5bdd7f9b Acesso em: 09/07/2020 
32 Disponível em: https://www.nytimes.com/2018/03/18/us/cambridge-analytica-facebook-privacy-data.html  
Acesso em: 09/07/2020 
33 Disponível em:  
https://abcnews.go.com/Politics/timeline-trump-bannons-turbulent-relationship/story?id=52137016 Acesso em:   
09/07/2020 
34 Disponível em:  
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ Acesso em:   
09/07/2020 

https://www.bbc.com/news/uk-43528219
https://www.forbes.com/profile/robert-mercer/#5dcb5bdd7f9b
https://www.nytimes.com/2018/03/18/us/cambridge-analytica-facebook-privacy-data.html
https://abcnews.go.com/Politics/timeline-trump-bannons-turbulent-relationship/story?id=52137016
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
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Assim como Google e sua ferramenta de publicidade AdWorks, Facebook, Microsoft,           

Amazon, outras empresas de aplicação online perceberam que tinham em suas mãos o             

lucrativo poder do monitoramento de perfis de usuários. Na internet, os serviços que oferecem              

ao público às proporcionam com o poder de coletar dados pessoais de um número gigantesco               

de pessoas, que poderiam ser negociados com outras empresas e pesquisadores além de ter um               

espaço único para publicidade direcionada em suas páginas. Ao longo do tempo, desde sua              

abertura ao público em 2007, o Facebook aprendeu a rastrear, armazenar e analisar os dados e                

construir seus próprios algoritmos de direcionamento e, assim como a Google anteriormente,            

não restringiu suas operações ao que era comunicado aos usuários e por eles consentido,              

contando inclusive com os serviços de Sheryl Sandberg, que já havia trabalhado na mesma              

área na Google. (ZUBOFF, 2019, p.92 ) 

Por um tempo, existiu no Facebook um sistema chamado Friends API, que permitia             

desenvolvedores que pagassem uma taxa e inserir seus próprios aplicativos no Facebook, o             

que dava a elas acesso a dados pessoais de usuários. Até 2015, quando o sistema Friends APi                 

foi descontinuado, qualquer empresa poderia contratar um desenvolvedor para ter acesso a            

dados pessoais de usuários do Facebook (KAISER, 2019, p.130). O que chama mais atenção,              

é o fato de que o aplicativo instalado por terceiros, coletava os dados do perfil não somente do                  

usuário que fazia download do aplicativo, mas também de todos os usuários na sua lista de                

amigos, o que deixava a operação ainda mais atraente do ponto de vista de obtenção de dados.                 

(WYLIE, 2019, p.111). 

As permissões pedidas por esses aplicativos de terceiros como forma de           

consentimento para a coleta de dados não poderia ser mais ambígua, já que nada se fala sobre                 

os dados que serão obtidos dos usuários na sua lista de amigos. Um usuário que não utiliza                 

tais aplicativos, e julga ter seus dados protegidos de tal ameaça, não tem como saber se algum                 

de seus amigos utiliza algum aplicativo que possa estar coletando seus dados. Symeonidis,             

Tsormpatzoundi e Preneel, explicam que ao dar o consentimento “ ...o usuário não possui              

informações suficientes sobre a natureza ou quantidade dos dados coletados, o propósito para             

qual os dados serão usados e com quais terceiros os dados podem ser compartilhados”(2015,              

p.7 ). 

Depois de um tempo a Cambridge Analytica foi além de aplicativos associados ao             

Facebook, e começou a desenvolver discretos apps de extensão de browsers, como            

calculadoras e calendários, que puxavam acesso ao cookies do usuário que por sua vez              

continham dados que permitiam a coleta de dados do perfil do indivíduo e daqueles em sua                
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lista de amigos. Tais extensões desenvolvidas passaram pela avaliação e permissão de            

famosos browsers da web (WYLIE, 2019, p.118). 

É óbvia, nessa situação, a violação ao direito à privacidade. A obtenção de dados pelo               

Facebook era feita a partir de um consentimento nada transparente, ou no caso de seus               

amigos, sem consentimento direto algum. Vale lembrar que o Facebook é uma rede social de               

grande intensidade, onde as pessoas expõem muitos detalhes de sua vida privada. Além das              

informações pessoais utilizadas na configuração do perfil, como idade, local onde vive, data             

de aniversário, com quem possui um relacionamento até mesmo opções mais aprofundadas e             

opcionais sobre assuntos como religião, política e profissão, os likes são uma ferramenta que              

revelam muito sobre o indivíduo. Através dos likes, pode-se determinar os gostos e as              

angústias das pessoas, e como forma mais rápida de expressão na rede social, acabam sendo               

muito frequentes e acumulam muita informação sobre o indivíduo. Isso além dos posts no              

mural e interação com amigos.  

 A obtenção de tais informações por parte de terceiros, cujo propósito é desconhecido,             

é algo que naturalmente a maioria das pessoas não gostaria que acontecesse. Mas, o problema               

é ainda maior do que meramente A obtenção dos dados. Essas informações, esparsas, isoladas              

e ao longo prazo, revelam traços de um indivíduo, mas quando acumulados em um banco de                

dados como o Big Data, e tratadas com os meios tecnológicos de uma companhia como               

Cambridge Analytica, que se especializa também em psicologia comportamental, podem          

revelar muito mais do que se imagina. A partir dos dados pessoais coletados, e através de seus                 

meios de tratamento, foi possível para Cambridge Analytica (como também para outras            

companhias), traçar um perfil psicológico completo e aprofundado sobre os indivíduos. 

O Facebook é uma empresa global. No Brasil existiam 75 milhões de usuários em              

2018, e a previsão é que em 2023 esse número chegue a 91,5 milhões35. O padrão de proteção                  

de dados instaurado pela GDPR em 2018 e seguido pelas leis de proteção de dados que                

surgiram ou se adequaram em sequência, como a LGPD, que entrará em vigor no Brasil, em                

Agosto de 2020, enquadraria as ações de vulnerabilização de dados pessoais pelo Facebook             

em uma série de infrações em diversas etapas do procedimento. 

Começando pelos fundamentos da LGPD (Lei 13.709, de 2018), estipulados em seu            

artigo 2º, como “respeito à privacidade” e “a autodeterminação informativa”, que seria o             

controle do indivíduo sobre seus próprios dados e o poder de tutela sobre eles (DONEDA,               

2006 ). O art. 6º também prevê que o tratamento deverá observar, além da boa fé, princípios                 

35 Disponível em: https://www.statista.com/statistics/244936/number-of-facebook-users-in-brazil/ Acesso em:    
10/07/2020 

https://www.statista.com/statistics/244936/number-of-facebook-users-in-brazil/
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como o da finalidade da coleta de dados, que deve ser explícita e informada ao titular dos                 

dados e o transparência, que garante aos titulares informações claras, precisas e acessíveis             

sobre o tratamento e sobre o agente de tratamento. No caso do sistema API do Facebook,                

nenhum desses princípios foi considerado plenamente, uma vez que o indivíduo ao instalar o              

aplicativo não teria como ter conhecimento de exatamente quais informações seriam coletadas            

e muito menos o seu destino. Menos ainda os indivíduos da sua lista de amigos, que nem                 

ciência da operação teriam. No caso em pauta, os dados foram obtidos através de um               

aplicativo associado ao programa API do Facebook, desenvolvido pelo Dr. Aleksandr Kogan,            

professor da Universidade de Cambridge, especializado em modelos computacionais para          

traços psicológicos, e o propósito declarado para a coleta dos dados era “pesquisa acadêmica”              

(WYLIE, 2019, p.111). Logo, os princípios da transparência e da finalidade, tão importantes             

tanto na LGPD quanto na GDPR, estariam ameaçados e não identificados nas narrativas             

apresentadas. 

O artigo 7º da LGPD institui o consentimento, como necessário para a coleta e              

tratamento de dados, o que não aconteceu no caso em relação aos perfis situados na lista de                 

amigos do indivíduo que instalou o aplicativo. Cabe a reflexão sobre o consentimento obtido              

para a coleta do próprio indivíduo. Supondo que o aplicativo coletasse apenas os dados de               

titularidade da pessoa que escolheu instalar o aplicativo, e que esta autorizasse tal coleta,              

estando explícito entre as permissões requisitadas, quais dados seriam coletados, cabe o            

debate sobre a total validade do consentimento, uma vez que por mais que o indivíduo               

soubesse quais dados estariam sendo coletados, não se sabe se estaria de acordo com a               

utilização de seus dados em um sistema de criação de perfis psicológico comportamentais e              

microtargeting empregados em uma campanha política. 

 Como já exposto anteriormente neste trabalho, tanto a LGPD quanto a GDPR, tornam             

os agentes de tratamento de dados responsáveis pela segurança dos dados coletados dos             

usuários, em relação a acesso indevido de terceiros, devendo notificar a respectiva autoridade             

sobre interceptações ilegais e até mesmo sobre possíveis vulnerabilidades na proteção de            

dados pessoais. No caso em pauta, o Facebook falhou tanto na proteção quanto na              

comunicação sobre possíveis acessos indevidos. 

2.3 - O Propósito para a coleta e tratamento de dados 
Como já declarado anteriormente, dados pessoais se tornaram um produto muito           

valioso na no modelo virtual da economia contemporânea. A evolução da internet criou um              

ambiente em que as pessoas despejam diariamente toneladas de informações sobre suas vidas             
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privadas, que, a partir de um tratamento podem ser utilizadas para melhor entendê-las e              

possivelmente persuadi-las. Porém, essa tática não se mostra efetiva apenas para a venda de              

produtos e serviços, mas também para a disseminação de ideias e pensamentos. 

A partir dessa ideia, é fácil chegar ao salto para campanhas políticas. Afinal, conhecer              

a população, suas aspirações, seus temores e urgências, é fundamental para a projeção             

ideológica no discurso de um pretendente a governante, “conhecer seu eleitorado” é base para              

aspirações políticas. Porém, a Internet e as redes sociais, que começaram a se popularizar no               

início do século, apresentaram uma ferramenta poderosíssima nesse contexto. 

Exemplo que faz total sentido nesse contexto é a utilização de dados pessoais e redes               

sociais da campanha de reeleição americana de Barack Obama. Com um investimento em             

tecnologia muito maior do que de seus adversários, contando com engenheiros de computação             

e os chamados “data scientists” em sua equipe de campanha. Em resumo, através de dados               

pessoais obtidos pelas redes sociais, foi possível identificar indivíduos pelas causas que mais             

os afetavam pessoalmente, como por exemplo a luta contra o racismo, ou contra a homofobia,               

violência, saúde, e etc. A partir daí, ainda por meio das redes sociais, assim como mensagens                

de sms e emails e outras formas de comunicação, foi possível direcionar assuntos para              

persuadir a pessoa a apoiar e votar no candidato. (ISSENBERG, 2012)36 

Em relação ao caso da Cambridge Analytica, antes mesmo da campanha de Donald             

Trump entrar em pauta, os investidores e executivos da empresa, representados por meio de              

Steve Bannon, tinham em vista utilizar o poder conferido pelos dados pessoais obtidos no              

Facebook para uma mudança ideológica nacional. Segundo Christopher Wylie, então diretor           

de pesquisa da empresa, “Quando a Cambridge Analytica foi inaugurada no verão de 2014, o               

objetivo de Bannon era modificar a política, mudando a cultura; dados do Facebook,             

algoritmos e narrativas eram suas armas”. (WYLIE, 2019, p.124) 

O primeiro objetivo de Bannon, era utilizar os dados pessoais coletados no Facebook             

para despertar e inflamar a parcela da população dos Estados Unidos que estariam suscetíveis              

às ideias que permeiam o chamado movimento “alt-right”. O movimento “alt-right” teve sua             

gênese essencialmente de forma online no começo da década. Segundo Tatiana Poggi, é             

definido por: 

 
...uma substancial parcela da classe trabalhadora branca, ressentida        
e insegura com perdas históricas de status e privilégios; e,          

36 Disponível em:  
https://www.technologyreview.com/2012/12/19/114510/how-obamas-team-used-big-data-to-rally-voters/ Acesso 
em: 10/07/2020. 

https://www.technologyreview.com/2012/12/19/114510/how-obamas-team-used-big-data-to-rally-voters/
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evidentemente, setores do empresariado como bancos, indústria de        
energia, setor hoteleiro e do entretenimento, construtoras e        
prestadores de serviços sociais variados…  (POGGI, 2018, p.2). 

 

Esse primeiro propósito de Steve e Bannon e Cambridge Analytica está em total             

acordo com o posterior, que seria o emprego de táticas de persuasão na Internet para               

alavancar a campanha de Donald Trump para a presidência, se alimentado da insegurança e              

frustração que motivaram o movimento “alt-right”. Desta forma, entendemos que um grande            

volume de dados pessoais aliados a tecnologia de ponta e conhecimentos psicológicos            

representam o poder de influenciar na ideologia e no pensamento coletivo de determinadas             

parcelas da sociedade. 

 

2.4  Microtargeting, livre desenvolvimento da personalidade e democracia  
A Cambridge Analytica, filial do grupo britânico SCL, financiada por um grupo            

republicano para pesquisas e experiências em nos Estados Unidos com o objetivo de despertar              

um novo movimento político da direita no país, começou a fechar contratos para campanhas              

políticas de candidatos do partido republicano. A partir dos dados pessoais do facebook             

coletados de forma irregular, foi possível para a Cambridge Analytica utilizar táticas que já              

havia utilizado em outros países anteriormente. (WYLIE, 2019, p.184). 

O primeiro do passo do behavioral microtargeting (microtargeting comportamental),         

era a busca e a classificação de indivíduos por traços psicológicos. A partir de sistemas de                

análise desenvolvidos em conjunto com psicólogos, aplicados ao grande banco de dados sob             

posse da empresa, era possível identificar aqueles mais suscetíveis a determinadas mensagens            

e ideias. O uso de dados para mensagens segmentadas não era exclusividade da Cambridge              

Analytica, sendo, a este ponto, comum para qualquer campanha que utilizasse dados para             

selecionar e alcançar possíveis eleitores. A diferença é que a Cambridge Analytica ia além da               

simples classificação demográfica, gênero, renda, idade, etc. A empresa extraía dos dados            

pessoais informações sobre traços psicológicos acurados dos titulares dos dados, como           

abertura para novas ideias, facilidade para aceitar informações, tendências a neurose e            

paranóia, ceticismo entre outros.(Kaiser, 2019, p.73). 

Após selecionar os indivíduos mais inclinados a se engajar ou aceitar algum tipo de               

conteúdo ou informação, a empresa descobria em qual plataforma era mais provável atingir             

um indivíduo, seja Facebook, Google, Youtube e etc. A partir deste ponto começava o              

microtargeting, ou seja, a ação de fazer chegar até o usuário de internet informações criadas               
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diretamente para o seu perfil psicológico, criado a partir dos dados pessoais obtidos através do               

Facebook ( Kaiser, 2019, p.74). Porém, o que impressiona no caso da Cambridge Analytica, é               

a forma e o teor do conteúdo que muitas vezes era compartilhado. Seguindo a tática de                

persuasão do segmento da sociedade mais inclinado a absorver idéias englobadas pelo            

movimento alt-right, segundo Christopher Wylie, “Cambridge Analytica, os atingiria através          

de grupos e posts de Facebook, propagandas ou artigos que sabia, através de testes, que               

seriam capazes de inflamar um segmento da sociedade que possuía esses traços psicológicos”             

(2019, p.125). Ainda segundo Wylie, Cambridge Analytica chegou inclusive, a criar grupos            

falsos, não apenas no Facebook mas em outras plataformas, que se passavam por fóruns,              

grupos e fontes de notícias reais, a fim de disseminar a desinformação. Outro exemplo              

importante do uso de fake news pela Cambridge Analytica foi a campanha a favor da saída do                 

Reino Unido da União Europeia. Foram enviadas, por exemplo, informações falsas sobre            

países como a Turquia, que na época negociava sua integração à União Europeia. (KAISER,              

2019, p.167) 

Todo esse processo representa uma grave ameaça ao direito à liberdade e à             

privacidade, de qualquer ângulo que se olhe. A utilização de Inteligência Artificial e modelos              

computacionais para extração de traços psicológicos configura uma violação da mente           

humana, agravada ainda pela utilização das informações obtidas para realizar objetivos           

alheios a informação dos indivíduos. O uso de mensagens direcionadas em campanhas já não              

era novidade, mas a utilização de informações falsas, mensagens e vídeos produzidos para             

causar um efeito de medo, ódio e frustração em pessoas específicas, foi um dos aspectos que                

mais assusta nas ações da Cambridge Analytica, primeiramente em países mais vulneráveis            

como Trinidad e Tobago e Kenya, e posteriormente nos Estados Unidos e Inglaterra. 

A nova onda de leis de proteção de dados que surgem a partir da GDPR buscam                

combater e minar esse efeito corrosivo, que a utilização de dados praticamente intocada e              

precariamente regulada pode ter. A projeção da individualidade de uma pessoa é um dos bens               

mais preciosos que o sujeito possui e não a toa, o livre desenvolvimento da personalidade é                

expressamente colocado como princípio norteador dessa nova onda de leis protecionistas. É            

preciso mudar o contexto, como observa Bioni, “os indivíduos têm cada vez mais             

condicionada a sua participação social pela exponencial datificação das suas vidas, sendo            

estigmatizados e submetidos a uma série de decisões automatizadas e, por vezes, a práticas              

discriminatórias que afetam o livre desenvolvimento da sua personalidade”.(BIONI, 2019,          

p.298)  
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2.4.1 Desinformação e Fake News  
Além dos impactos na esfera pessoal dos indivíduos, as atividades da Cambridge            

Analytica ameaçam a democracia. Segundo o site BrandWatch.com, cerca de 45% dos            

usuários do Facebook utilizam a rede social como fonte de notícias37. Portanto, a             

disseminação de notícias falsas realizadas no site geram um ambiente com um potencial             

enorme de abalar a previsão de eleições justas num processo democrático.  

No Brasil, o regime democrático está estabelecido a partir do artigo 1º da Constituição              

Federal de 1988, e segue sendo expressamente protegido ao longo do texto da carta magna               

(arts. 5º, 17º, 34, 91, 127,134 e 194). Contudo, a disseminação de fake news via redes sociais                 

e aplicativos de mensagens esteve presente durante o processo eleitoral de 2018, sendo             

inclusive objeto de uma CPMI38. 

Ann Ravel, em estudo sobre supressão de votos e desinformação, declara que “fake             

news” tiveram um efeito decisivo nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Ela cita que entre                

os eleitores de Obama que acreditaram em informações falsas como o apoio do Papa a Donald                

Trump ou que sua adversária, Hilary Clinton, aprovava venda de armas para grupos             

terroristas, 45% votou em Clinton, enquanto entre aqueles que não acreditaram nas            

informações, esse número se elevou para 89%. (RAVEL, 2019, p.37) 

Apesar da prática das informações falsas não ser nova, ela cresceu muito depois da              

popularização da Internet. Um motivo dos motivos é facilidade que exite para a criação de               

websites, por exemplo. Mas o principal deles foi o surgimento das redes sociais e o sistema de                 

monetização de posts e páginas. Muitas vezes o impulsionamento de determinada informação            

é direcionado a um tipo específico de usuário. (ALLCOTT;GENTZKOW, 2019, p.214) 

O tratamento de dados pessoais obtidos na internet, como no caso em estudo, pode ter               

efeitos muito negativos tanto em escala pessoal, como invasão da privacidade e ameaças ao              

livre desenvolvimento da personalidade, como também efeitos negativos em escala nacional,           

como o envolvimento antiético em processos democráticos. 

2.5 Considerações sobre o caso Cambridge Analytica 

Apesar de investigações e condenações tanto nos Estados Unidos quanto no Reino            

Unido, o Facebook foi submetido ao pagamento de a multas, consideravelmente baixas            

devido ao baixo grau de proteção das legislações vigentes pré- GDPR. No Reino Unido, por               

exemplo, a multa paga foi de cerca de 643.000 dólares, sob a Data Protection Act de 1998,                 

37 Disponível em:  https://www.brandwatch.com/blog/facebook-statistics Acesso em: 10/07/2020 
38 Disponível em:  https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?0&codcol=2292 Acesso em: 11/07/2020 

https://www.brandwatch.com/blog/facebook-statistics
https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?0&codcol=2292
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enquanto que, se estivesse sob a vigência da atualização da lei de 2018, pois seria muito                

superior e poderia chegar a 22 milhões de dólares. (ZIALCITA, 2019)39.  

De acordo com matéria no site do Ministério da Justiça40, no Brasil, o Facebook Inc. e                

Facebook Serviços Online do Brasil foram alvo de processo administrativo pela Secretaria            

Nacional do Consumidor (SENACON) do Ministério Público em 2018. A decisão que            

configura o Facebook como fornecedor de serviços com base no art. 2º do Código de Defesa                

do Consumidor, impôs multa de 6,6 milhões de reais, calculada a partir do art. 57 do CDC. A                  

investigação declarou que cerca de 440.000 perfis pessoais no Brasil tiveram seus dados             

coletados no caso da Cambridge Analytica, considerando “prática abusiva” por parte do            

Facebook, a falta de transparência sobre as configurações de privacidade e a falta de proteção               

aos dados pessoais dos usuários. Enquanto o processo à luz do CDC estabeleceu uma multa               

de 6,6 milhões de reais, sob a vigência da LGPD que começa apenas em 2020, a multa                 

poderia chegar a 50 milhões de reais, além de suspensão e até proibição das atividades               

relacionadas a tratamento de dados, segundo o art.52 da LGPD. 

Além da ótica das sanções que a nova onda de leis de proteção de dados institui, a                 

extensa gama de direitos dos titulares dos dados, presente de forma uniforme em leis como a                

GDPR, LGPD e a Data Protection Act de 2018 do Reino Unido, pode representar ferramentas               

que conferem aos usuários da internet mais controle sobre seus dados. O art.18 da LGPD e                

seus incisos, assim como os arts.15 a 22 da GDPR, estabelecem alguns direitos que tornam os                

titulares sujeitos ativos na proteção de seus dados. Entre esses direitos, estão o de acesso e                

informação sobre os dados pessoais em posse da empresa e o direito de deletar tais dados                

quando for vontade do titular. Adequando-se às novas medidas, redes sociais como Facebook             

e Twitter oferecem ao usuário a opção de fazer download de todos os dados coletados de sua                 

titularidade que foram coletados pela empresa e também a opção de deletá-los por completo. 

É claro que o surgimento de novas leis de proteção de dados em vários países de                

forma sistemática é uma grande vitória para a segurança dos serviços ofertados na internet. Os               

direitos conferidos aos titulares dos dados, os deveres dos agentes de tratamento, os requisitos              

para a coleta, tratamento e comercialização de dados, e as sanções previstas, estão mais claras               

em leis como a LGPD e a GDPR como nunca estiveram, e a proteção de dados ganha cada                  

vez mais relevância no cenário do Direito. 

39 Disponível em:  
https://www.npr.org/2019/10/30/774749376/facebook-pays-643-000-fine-for-role-in-cambridge-analytica-scand
al  Acesso em: 11/07/2020 
40 Disponível em: https://www.novo.justica.gov.br/news/mjsp-multa-facebook-em-r-6-6-milhoes Acesso em:    
11/07/2020 

https://www.npr.org/2019/10/30/774749376/facebook-pays-643-000-fine-for-role-in-cambridge-analytica-scandal
https://www.npr.org/2019/10/30/774749376/facebook-pays-643-000-fine-for-role-in-cambridge-analytica-scandal
https://www.novo.justica.gov.br/news/mjsp-multa-facebook-em-r-6-6-milhoes
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Contudo, a Internet é um ambiente que não funciona exatamente como o mundo fora              

dela. Os avanços tecnológicos mudam diariamente a forma como ela funciona. O mercado de              

dados pessoais e de tecnologias estão profundamente ligados, o que faz com que novas formas               

de coletar, tratar e utilizar dados pessoais apareçam frequentemente, com uma velocidade que             

o processo legislativo de país algum pode acompanhar. 
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3 O PAPEL DO DIREITO INTERNACIONAL PARA A TUTELA DA PROTEÇÃO 
DE DADOS 

  

3.1 Algumas premissas: O Direito Internacional como uma via para atenuar o problema 
da proteção de dados pessoais na internet  

O caso mencionado no último capítulo serviu como um exemplo para mostrar a             

gravidade e a complexidade da situação de tratamento e proteção de dados pessoais na              

internet, e apesar do surgimento de novas leis em diversos países que tratam especificamente              

do tema, até mesmo com o potencial de formação de uma padrão de segurança como requisito                

para transações de dados de forma internacional, se faz necessário um debate mais efetivo e               

amplo no âmbito do Direito Internacional.  

Essa necessidade existe pela multitude de atores envolvidos tanto no processo de            

tratamento de dados quanto no próprio funcionamento da internet. Mais um motivo é             

exatamente a natureza interterritorial da coleta e tratamento de dados. O produto dessa             

transação não tem peso e nem tamanho, podendo ser transportados quase que            

instantaneamente, em um espaço onde fronteiras nacionais são basicamente inexistentes, o           

que facilita a coleta de dados em inúmeros países diferentes a partir de um só local, além de                  

compartilhamento de bancos de dados entre agentes de tratamento localizados em locais            

diversos. 

Contudo, o maior motivo pelo qual a proteção de dados pessoais merece maior             

visibilidade e debate em âmbito nacional é o bem que ela protege. Não se fala mais apenas de                  

proteção à privacidade, dignidade, liberdade e desenvolvimento da personalidade. O          

tratamento de dados nos últimos anos tem mostrado o potencial que vai além da esfera               

individual. Como vimos no último capítulo, os detentores de grandes bancos de dados, aliados              

a avançada tecnologia e estudo psicológico, tem poder de inserir e despertar na sociedade              

ideologias, frustrações e sentimentos da forma como lhes convém, podendo assim causar            

graves e decisivos impactos em processos democráticos.  

Kittichaisaree e Kurner declaram que: “ Existe uma crescente necessidade de que as             

leis que protegem dados pessoais sejam ancorados mais firmemente pelo direito internacional            

público” (KITTICHAISAREE;KURNER, 2016, p.2). Até o momento, não existe um tratado           

internacional que contemple a proteção de dados pessoais na internet de forma global e              
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vinculativa. Em 2006, a 58ª sessão da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas41              

trouxe entre suas declarações que, observaria as tendências legais emergentes, para uma            

eventual composição de documento de regime global que seria elaborado, uma vez que os              

documentos legais dos Estados ainda não eram fragmentados e de eficácia ainda não             

comprovada, apesar de já transparecer alguns princípios em comum.  

Atualmente, algumas organizações internacionais possuem instrumentos para proteção        

de dados, como a Organização dos Estados Americanos (OEA), Cooperação Econômica           

Ásia-Pacífico (APEC) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico           

(OCDE), porém a maioria deles são não-vinculantes. ( KITTYCHAISAREE; KURNER,          

2006, p.3 ). 

O Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas divulgou um guia para proteção de             

dados, privacidade e ética no tratamento de dados como parte dos objetivos da Agenda 2030               

de desenvolvimento sustentável42. O documento ressalta a preocupação da ONU em relação            

ao equilíbrio entre o uso da tecnologia do Big Data por parte da organização, para tornar mais                 

efetiva a visualização e análise do progresso da iniciativa de desenvolvimento sustentável, e a              

proteção da privacidade e direitos da personalidade. 

Contudo, a contemplação da proteção de dados pessoais na Internet pelas           

Organizações Internacionais não se encontra nem perto da relação proporcional ao nível de             

gravidade que deve ser atribuído ao tema. Como será exposto neste capítulo, o sistema de               

coleta e tratamento de dados possui uma grande complexidade. A governança na Internet se              

divide em diferentes atores, como provedores de conexão, provedores de aplicações e            

conteúdo, Estados, sociedade civil etc. As fronteiras internacionais não funcionam da mesma            

forma no espaço cibernético, e a proteção de dados possui um aspecto global muito evidente.               

(KURBALIJA, 2016) 

Por esses motivos o debate sobre a proteção de dados deve acontecer a nível              

internacional, e não somente entre Estados, mas também com o apoio e comprometimento do              

setor privado de forma cooperativa e includente. 

Existem hoje diversas iniciativas que possuem como objetivo a construção de uma            

ambiente mais seguro e harmônico na Internet. Um exemplo é o IGF (International             

Governance Forum), o Fórum da Governança na Internet, que desde 2006 é associado a ONU,               

e representa um espaço de debate para os principais poderes do espaço cibernético, seja do               

41Disponível em: https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2006/english/annexes.pdf&lang=EFSRAC.    
Acesso em 15/07/2020 
42 Disponível em:  https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG_BigData_final_web.pdf Acesso em 15/07/2020 

https://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2006/english/annexes.pdf&lang=EFSRAC
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG_BigData_final_web.pdf
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setor privado ou público, para surgir com ideias, propostas e sistemas para aumentar a              

segurança na internet.43 

Durante a reunião da IGF de 2018, sediado pela UNESCO, o Presidente da República              

Francesa, Emmanuel Macron emitiu o Paris Call44, um documento com medidas e objetivos             

para a proteção do espaço cibernético. A iniciativa hoje conta com o suporte de 78 países, 29                 

autoridades públicas e governos locais, 349 organizações e membros da sociedade civil e 648              

companhias ou entidades do setor privado.  

Porém, um passo adiante é necessário. Como evidenciado pelo caso da Cambridge            

Analytica, o tratamento de dados pessoais pode ser utilizado de formas avassaladoras e             

afronta diretamente os direitos humanos. As informações obtidas através de grandes bancos            

de dados pessoais, associadas a tecnologias e conhecimento psicológico, pode prover aos            

detentores destes artifícios, uma ferramenta capaz de abalar a estrutura social de um país,              

danificando e impregnando o sistema democrático, deixando pelo caminho uma série de            

violações à privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade de milhões de usuários da              

internet. 

3.2 - A governança da internet  
Quando se fala em tomada de decisões a respeito da internet, seja no aspecto legal,               

político ou técnico, deve-se levar em consideração a governança da internet. Esse assunto             

possui relevância cada vez maior à medida que a sociedade moderna se torna cada vez mais                

dependente da Internet e é tema central quando se fala sobre proteção da privacidade e               

consequentemente sobre a proteção de dados pessoais na internet. 

A Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, patrocinada pela ONU em 2003             

e 2005, elaborou em seu documento oficial uma definição para o termo governança da              

internet45:  

 
Governança da internet é o desenvolvimento e aplicação por governos, setor privado            
e sociedade civil, em seus respectivos papéis, de princípios compartilhados, normas,           
regras, procedimento de tomadas de decisão e programas que moldam a evolução e o              
uso da Internet. (WSIS, 2005, p.6).  

 

43 Disponível em:  https://www.intgovforum.org/multilingual/content/about-igf-faqs Acesso em: 16/07/2020 
44 Disponível em:  https://pariscall.international/en/. Acesso em: 16/07/2020 
45Disponível em:  

https://publicadministration.un.org/en/internetgovernance#:~:text=What%20is%20Internet%20Governance%3F,
and%20use%20of%20the%20Internet. Acesso em: 16/07/2020 
 

https://www.intgovforum.org/multilingual/content/about-igf-faqs
https://pariscall.international/en/
https://publicadministration.un.org/en/internetgovernance#:~:text=What%20is%20Internet%20Governance%3F,and%20use%20of%20the%20Internet
https://publicadministration.un.org/en/internetgovernance#:~:text=What%20is%20Internet%20Governance%3F,and%20use%20of%20the%20Internet
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Isso quer dizer que além do setor público, o setor privado e a sociedade civil estão                

diretamente relacionadas à decisões que dizem respeito ao mundo cibernético. A natureza da             

existência da internet cria a necessidade da participação de todas essas partes para a              

elaboração de convenções que representem a direção e a forma como o funcionamento da              

internet pode impactar das mais variadas formas a vida humana. A existência da internet              

depende de vários fatores e funções desempenhadas por diversos atores. Desde o provimento             

de tecnologia de conexão, conteúdo de aplicação, manutenção de rede, tecnologias de acesso,             

proteção ao usuário e a rede de tratamento de dados são algumas das partes que permitem a                 

existência de um todo que é a internet, um espaço criado e mantido de forma multilateral. 

 A internet surgiu em um primeiro momento como um projeto do governo            

estadunidense na década de 1960, sob a alcunha de Defense Advanced Research Project             

Agency Network (DARPA Net), que a partir do surgimento da tecnologia chamada TCP/IP             

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol), se transformou na base do que hoje           

chamamos de Internet. Desde então, uma das sua principais características era a possibilidade             

de transmissão de dados com velocidade, para diversos destinos, de forma livre e com pouca               

possibilidade de controle externo.(KURBALIJA, 2014, p.38) 

Em 1994, o governo dos Estados Unidos, por meio da US National Science Foundation,              

contratou a compania privada Network Solutions Inc. para a distribuição e gerenciamento do             

DNS46 (Domain Name System) de forma global, conferindo inclusive o poder de cobrar por              

distribuição de domínio. Porém, Estados e Organizações Internacionais não responderam bem           

a transferência de uma função tão importante para o setor privado e após certa pressão, foi                

criada a ICANN (Internet Corporation for Assigned names and Numbers) em 1998, uma             

corporação sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos para o gerenciamento de DNS de              

forma global, entre outras atribuições.47 

A questão específica da governança da Internet teve foco na WSIS, a cúpula             

internacional sobre a sociedade da informação, reunida em 2003 em Genebra e 2005 em Tuni,               

com apoio da ONU, que divulgou a resolução 56/18348, convidando todos os Estados             

membros, organizações internacionais, entidades do setor privado e sociedade civil para           

contribuir na preparação da cúpula , que teria como objetivo buscar ideias e soluções para o                

desenvolvimento da internet, visto o explosivo crescimento da mesma como um fenômeno            

cultural, econômico e social. 

46 Disponível em:  https://aws.amazon.com/pt/route53/what-is-dns/  Acesso em: 16/07/2020 
47 Disponível em:  https://www.icann.org/history Acesso em: 18/07/2020 
48 Disponível em: http://www.itu.int/net/wsis/docs/background/resolutions/56_183_unga_2002.pdf Acesso em:    
18/07/2020 

https://aws.amazon.com/pt/route53/what-is-dns/
https://www.icann.org/history
http://www.itu.int/net/wsis/docs/background/resolutions/56_183_unga_2002.pdf
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A WSIS produziu uma série de documentos oficiais ao longo das suas duas edições,              

destacando-se a Declaração de princípios49 e o Plano de ação de Genebra e Agenda para a                

Sociedade da Informação de Tunis50, todos reafirmados pela ONU em resoluções da            

Assembléia Geral como a 60/25251. Importante destacar o artigo 29 da Agenda para a              

Sociedade da Informação que possui a seguinte redação: 

 
… a Internet tornou-se uma instalação global disponível ao público, e sua            
governança deve constituir um tema central da agenda para a Sociedade da            
Informação. O gerenciamento internacional da Internet deve ser multilateral,         
transparente e democrático, com total envolvimento de governos, setor privado,          
sociedade civil e organizações internacionais. Deve assegurar uma divisão igualitária          
de recursos, facilitar o acesso para todos e garantir uma Internet estável e funcional,              
observando o multilinguismo.(WSIS,2005,p.6)  

 

Outro resultado da WSIS foi a criação no Fórum da Governança da Internet (IGF), que               

segundo a definição da ONU seria um fórum multilateral para diálogos sobre temas de              

políticas públicas pertinentes à governança da internet. Desde sua primeira edição em 2006, o              

fórum é convocado anualmente pela Secretaria Geral das Nações Unidas, e procura trazer a              

troca de informações entre os múltiplos atores que constituem a Internet, com o objetivo de               

ampliar as oportunidades fornecidas pela internet, assim como debater riscos e desafios que o              

tema apresenta52. 

Ao longo dos anos, os desenvolvimentos tecnológicos e acontecimentos políticos,          

sociais e econômicos trouxeram foco à governança da internet. O surgimento e popularização             

das redes sociais, a utilização de dados pessoais e internet em campanhas eleitorais, violações              

de privacidade como no caso Snowden, são alguns exemplos de fatos que acabam destacando              

a necessidade de enfatizar a governança da internet. Muito se falou sobre atribuir um maior               

peso nas decisões do IGF. A privacidade e segurança na Internet foi tema recorrentemente              

levantado na Assembléia Geral da ONU, levando a governança da internet a uma hierarquia              

mais alta entre os tópicos da política global, chegando mais próxima de temas como mudança               

climática, migração e combate à fome. (Kurbalija, 2014, p.14) 

49 Disponível em: https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!PDF-E.pdf Acesso 
em: 18/07/2020 
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52 Disponível em:  
https://publicadministration.un.org/en/internetgovernance#:~:text=What%20is%20Internet%20Governance%3F,
and%20use%20of%20the%20Internet. Acesso em: 19/07/2020 
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O aspecto multilateral da governança da internet reflete muito a dificuldade de            

organização de medidas de proteção ao usuário. A abordagem ampla abrange não apenas os              

atores que fazem parte da infraestrutura da internet, mas também aqueles que atuam no              

aspecto jurídico, econômico e socioculturais. Não são apenas as decisões normativas possuem            

algum cunho político, mas também as decisões e opções técnicas, que sempre acabam por              

favorecer algum grupo de determinada visão sócio-política. (KURBALIJA, 2016, p.39) 

Segundo Kurbalija, “com o crescimento da Internet e o surgimento de novos atores de              

governança da Internet – principalmente o setor empresarial e governos – tornou-se difícil             

para a comunidade da Internet manter a cobertura integrada de questões técnica e normativas              

sob apenas um teto.” (KURBALIJA, 2016, p.34). 

A natureza multilateral, descentralizada, livre e pública (apesar de grande parte da            

tecnologia e infraestrutura pertencer ao setor privado) da governança da internet possibilitou o             

desenvolvimento em grande velocidade, proporcionando uma grande variedade de serviços e           

ferramentas que trazem conforto para a vida humana. Porém, a mesma velocidade de             

surgimento de serviços e tecnologia acaba dificultando o controle sobre a integridade e o              

resguardo jurídico desse ambiente. 

É frequente o surgimento de uma nova tecnologia ou serviço que desafie o debate              

sobre a ética e a legalidade na internet. Um fórum que debata a possibilidade de legislações ou                 

o teor ético de um aspecto da internet pode, em questão de dias, se tornar obsoleto, a partir de                   

uma nova tecnologia que passa circular livremente pelo espaço cibernético, mudando assim,            

todo o cenário e mudando o paradigma da governança da internet. 

3.3 Configuração da proteção de dados pessoais entre os direitos humanos e            
fundamentais  

Um passo muito importante na busca para fortalecer a proteção dos dados pessoais na              

internet é a elevação de seu status ao nível de Direito humano e Direito Fundamental. Uma                

vez conquistado esse espaço no nível mais elevado que um direito pode possuir, o tema ganhe                

uma maior repercussão tanto no meio acadêmico quanto no meio político, e , por              

consequência no meio social. Com a devida importância conferida à proteção de dados, mais              

frequente serão os debates, discussões e buscas por mecanismos para aprimorá-la, assim como             

maior será a noção e desenvolvimento da sociedade sobre sua necessidade e por             

consequência, maior será o clamor para sua defesa. 

Após tudo que foi exposto até aqui neste trabalho, não restam dúvidas sobre a              

gravidade dos riscos que são inerentes à forma como é realizado o tratamento de dados e os                 
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objetivos para quais são utilizados. A configuração da proteção de dados pessoais entre os              

direitos humanos e fundamentais geraria uma maior urgência a busca de formas de proteção              

às ameaças que já estão presentes, quanto às novas ameaças que certamente se apresentarão              

no futuro próximo.  

No Direito Internacional, a proteção de dados pode ser ligada a alguns Direitos             

Humanos já estabelecidos, como a liberdade de pensamento e expressão, o livre            

desenvolvimento da personalidade e até mesmo o princípio da dignidade humana. Porém,            

talvez o que apresenta uma maior conexão direta é o direito à privacidade, consagrado em               

diversos tratados e convenções internacionais como a Declaração Universal de Direitos           

Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Declaração Americana de            

Direitos e Deveres do Homem, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Convenção           

Européia de Direitos Humanos, entre outras. 

Contudo, é necessária uma separação, uma ruptura com a ideia de que a proteção de               

dados se encontra protegida apenas pelo direito à privacidade. A proteção de dados, apesar de               

herdar muitos elementos do direito à privacidade, deve ser encarada como uma nova          

etapa, diante da sua complexidade, necessitando de novos mecanismos para sua efetivação,            

que talvez não estejam diretamente comportados pelo entendimento comum de direito à            

privacidade. Para Bruno Bioni, o direito à proteção de dados teria autonomia própria, não              

estando amarrado ao direito à privacidade, exigindo inclusive uma ampliação normativa           

própria. (BIONI, 2019, p.124) 

O Direito à Proteção de Dados Pessoais já é tratado como um direito humano por si só                 

em alguns instrumentos de Direito Internacional. A Carta dos Direitos Fundamentais da União             

Europeia de 200053 contempla o direito à proteção de dados em seu artigo 8º, que possui a                 

seguinte redação: 

 
1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes               
digam respeito. 
2. Esses dados devem ser objecto de um tratamento leal, para fins específicos e com               
o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo previsto           
por lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam                
respeito e de obter a respectiva rectificação. 
3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte de uma             
autoridade independente. (UNIÃO EUROPÉIA, 2000)  

 

O artigo 21 da Declaração de Direitos Humanos da Associação de Nações do Sudeste              

Asiático54, de 2012, menciona explicitamente a proteção a dados pessoais. Alguns países            

53 Disponível em:  https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf Acesso em: 19/07/2020 
54 Disponível em:  https://asean.org/asean-human-rights-declaration/ Acesso em: 20/07/2020 
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também possuem a proteção de dados como um direito autônomo protegido por suas             

constituições federais, como Portugal, Espanha e Chile.55 

No Brasil, está em tramitação a PEC 17 de 201956, de autoria do senador Eduardo               

Gomes, que adiciona ao art.5º da Constituição Federal, o inciso XII-A e ao art.22 o inciso                

XXX, acrescentando aos direitos fundamentais constitucionais o direito à proteção de dados            

pessoais. Desta forma, estará constitucionalizado um direito já protegido de forma           

infraconstitucional, pelo Marco Civil e pela LGPD, dando mais força e evidência à proteção              

de dados pessoais, além de simbolizar o reconhecimento de que este vai além do direito à                

privacidade. 

No site do Senado, a relatora da PEC, Simone Tebet, explica que: “Constitucionalizar             

a questão significa o Estado dizer que reconhece a importância do tema, classificando esse              

direito à proteção de dados como fundamental”57 

O reconhecimento da proteção de dados pessoais como um direito autônomo, tanto a             

nível internacional, quanto a nível nacional, é um passo importante para o combate às              

ameaças apresentadas pelo tratamento de dados no mundo cibernético. Apesar do direito à             

privacidade reforçar a urgência do tema, ele foi concebido e relacionado em documentos,             

legislações e instrumentos de direito internacional muito antes da revolução informacional,           

antes da Internet se tornar parte tão importante do cotidiano dos indivíduos. Por esse motivo é                

de grande importância que os novos desafios do direito frente ao cenário instigue mais              

destaque na agenda global. 

3.4 Ampliação do debate legal na seara global: possíveis medidas para proteção do             
indivíduo nas redes  

 

A busca para aprimorar e aumentar a proteção de dados pessoais de indivíduos na              

internet envolve mais do que o aspecto legal. Devido à própria natureza da existência da               

internet, vários fatores incidem sobre qualquer mudança que venha a acontecer nesse espaço.             

Existe o papel dos provedores de tecnologia, que podem desenvolver mecanismos de defesa, o              

papel dos provedores de aplicações e conteúdo que podem utilizar métodos mais saudáveis             

55 Disponível em: https://medium.com/golden-data/constitutional-data-protection-law-  
44311612ae1#:~:text=The%20right%20of%20data%20protection,data%20protection%20in%20Article%2035. 
Acesso em: 20/07/2020 
56 Disponível em:  https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135594 Acesso em 20/07/2020 
57 Disponível  
em:https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/07/02/protecao-de-dados-pessoais-devera-entrar-na-cons
tituicao-como-direito-fundamental  Acesso em: 21/07/2020 
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para a utilização de dados pessoais dos usuários, a sociedade civil eventualmente, tem o poder               

de advogar e espalhar a mensagem a favor de uma utilização mais consciente da Internet,               

cobrar das autoridades a efetiva aplicação das leis de proteção de dados e etc. 

O Direito possui um papel fundamental em meio ao cenário da governança da internet,              

principalmente quando o tema é a proteção de dados. É evidente que ao longo dos últimos 5                 

anos pelo menos, alguns passos importantes foram dados para uma modernização e adequação             

do Direito à Internet. Um passo importantíssimo é a criação de leis específicas para a proteção                

de dados pessoais em diversos países e a modernização de algumas leis já existentes em               

outros. 

Contudo, a ampliação do debate na seara do Direito Internacional Público, culminando            

possivelmente em um acordo internacional, com adesão de um número considerável de            

Estados, daria à proteção de dados uma maior relevância no cenário do Direito, assim como               

poderia servir de ferramenta que possibilitasse a padronização do nível de proteção de dados              

na internet em diferentes países, estipulando regras básicas que garantissem um certo grau de              

proteção, principalmente visando o aspecto global que a internet possui.58 

É necessário também que o debate se estenda a garantia de proteção dos direitos              

humanos na Internet, uma vez que a proteção de dados, junto a outros direitos possuem               

grande importância para que o ambiente cibernético se torne mais seguro e transparente. 

 

3.4.1 Direito Internacional como uma ferramenta para proteção dos dados pessoais na            
Internet  

Uma forma de conferir maior peso e importância ao direito à proteção de dados seria a                

realização de um acordo internacional sobre o tema. Um documento como um tratado,             

protocolo ou convenção internacional, é uma das principais fontes de direito internacional,            

simbolizando um acordo entre as partes signatárias e foi codificado a partir da Convenção de               

Viena, de 1969. Segundo Accioly, um tratado internacional seria “...ato jurídico por meio do              

qual se manifesta o acordo de vontades entre dois ou mais sujeitos de direito internacional.”               

(ACCIOLY, 2019, p.75). 

No Brasil, por exemplo, após a Emenda Constitucional 45 de 2004, os tratados             

internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada Casa Do Congresso            

Nacional em dois turnos, serão equivalentes a emendas constitucionais. (CF, Art.5º, LXXVIII,            

58Disponível em: https://www.gpdigital.org/wpcontent/uploads/2018/07/travelguidetodataprotection.pdf Acesso  
em: 21/07/2020 
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§ 3º), porém neste trabalho importa mais o aspecto do direito à proteção de dados no cenário                 

global, não a forma como um eventual tratado internacional seria comportado no Direito             

interno dos signatários, apesar de ser extremamente importante a conferência de status de             

emenda constitucional ao direito à proteção de dados. 

Muito se questiona sobre a eficácia e eficiência dos tratados internacionais e direitos             

humanos, mesmo aqueles que vinculam as partes ratificantes. Alguns dos motivos são a             

incapacidade de agir frente aos relatórios apresentados pelos países signatários, o precário            

monitoramento do cumprimento, a não notificação ou falta de relatórios enviados ao corpo do              

tratado, e principalmente a inexistência de força coercitiva frente a soberania nacional dos             

signatários. (HANSON, 2011, p.2). 

Porém, o significado atribuído a um tratado internacional de direito humano por si só              

não pode ser ignorado. Ampliar o debate no nível internacional significa dar um destaque de               

urgência para um tema que precisa ser tratado o quanto antes e da melhor forma possível,                

como é o caso dos direitos relacionados ao mundo cibernético. 

A proteção de dados pessoais é apenas um entre os temas que permeiam a presença da                

internet atualmente como uma extensa plataforma da reprodução da existência humana.           

Privacidade, direitos autorais, informações falsas, crimes de guerra cibernéticos,         

vulnerabilidade de crianças e adolescentes na rede e a utilização de inteligência artificial estão              

entre uma infinidade de tópicos que merecem atenção no cenário do direito internacional,             

ainda mais se em consideração a forma como os crimes cibernéticos acontecem muitas vezes              

de forma global e instantânea.  

Em relação a proteção de dados, apesar do surgimento de modernização de leis             

específicas nos últimos anos, seria de extrema relevância para a padronização de níveis de              

proteção, a elaboração de um acordo internacional. Muitos dos agentes que trabalham com o              

tratamento de dados atuam em diversos países simultaneamente, e precisam de adequar a             

diversos níveis e sistemas de proteção legal aos dados pessoais dos usuários. Um acordo              

internacional poderia estabelecer regras mínimas de proteção a serem seguidas por aqueles            

que participarem de suposto acordo, facilitando o cumprimento por parte dos agentes de             

tratamento de dados assim como assegurando um nível mínimo de proteção de forma geral.  

Um acordo internacional que pode ser citado como exemplo é a Convenção 108 do              

Conselho Europeu59, concebido em 1981, porém modernizado ao longo do tempo e mais             

59 Disponível em:  
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures?p_auth=wXNwr4Mu 
Acesso em: 25/07/2020 
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recentemente pela “Convenção 108 +”, em 2018. O tema do tratado é a proteção de               

indivíduos em relação ao processamento de dados pessoais60, e é o único até o momento que                

trata do tema de forma vinculativa em relação aos seus signatários61. Além disso, a              

Convenção 108 está aberta a Estados que não são membros do Conselho Europeu. Argentina,              

México e Uruguai são exemplos. 

A Convenção 108, principalmente das atualizações recentes, está alinhada com a           

GDPR em relação a seus princípios, definições e estruturas de direitos e deveres. Um exemplo               

é a adição do direito de requerer informações sobre o processo de tratamento a que são                

submetidos os dados de titularidade própria e a recusa da permissão da utilização de dados               

pessoais para tratamento automatizado. 

Graham Greenleaf , em sua publicação de 2018, sugere inclusive que a Convenção             

108 seja adotada pela ONU como um tratado internacional. Segundo sua publicação, o fato da               

Convenção 108 estar aberta para Estados de todo o globo, que aos poucos estão aderindo ao                

tratado, somado a complexidade e o tempo necessário para a elaboração de um novo acordo               

sobre o tema, torna a adoção da Convenção 108 muito mais viável. As vantagens desta               

adoção, segundo o estudo, seriam entre outras: uma previsão realista de acordo em escala              

global; recíproco fluxo de dados; estabelecimento de padrões mínimos de proteção;           

assistência para adequação. (GREENLEAF, 2018, p.2)62 

A sugestão de uma eventual adesão da ONU da Convenção 108 parece muito             

adequada pelo nível de proteção aos dados pessoais que está de acordo com o nível da GDPR                 

e por consequência com o nível de muitas das legislações internas sobre o tema. Porém, o                

mais importante é a ampliação do debate por si só. É necessário normalizar o debate e a busca                  

por soluções para o funcionamento saudável e seguro da Internet no âmbito legal, apesar das               

dificuldades enfrentadas para acompanhar as velozes mudanças que ocorrem nesse meio tão            

povoado atualmente. 

O conjunto de leis que contemplam a proteção de dados na Internet que vem surgindo               

nos últimos 5 anos, representam um grande avanço, mas ainda são muito recentes, como a lei                

da União Europeia, e algumas ainda começarão seu vigor, como a LGPD. Logo, é preciso               
60 Disponível em:  
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em: 25/07/2020 
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25/07/2020 
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observar o quão eficientes elas serão na busca pela proteção de dados na Internet. Mas               

independentemente, a ampliação do debate no âmbito do Direito Internacional é de grande             

importância, tanto com o foco na proteção de dados na internet como também a respeito dos                

Direitos humanos na Internet. 

 

CONCLUSÃO 

 

Durante o processo de elaboração deste estudo, foi possível chegar a um entendimento             

geral do que representa a utilização de dados pessoais, para diversos setores em que estão               

estabelecidos os agentes de tratamento. A coleta e o processamento de dados por diversas              

ferramentas tecnológicas, permitem ao detentor dos dados a extração de informações pessoais            

e muito valiosas em relação aos indivíduos titulares dos dados. 

Foi possível verificar através do estudo de caso, como esse processo ameaça e viola              

direitos humanos, como o direito à privacidade e o direito ao livre desenvolvimento da              

personalidade. Contudo, a ameaça a esses direitos não constitui tudo o que a proteção de               

dados visa proteger. Após o estudo de caso realizado, foi possível compreender como a              

utilização de dados pessoais, através de redes sociais e outros meios conferem aos agentes de               

tratamento a possibilidade de atingir populações através de informações sobre suas           

características psicológicas e comportamentais. 

Com essa possibilidade em mãos, é possível interferência no pensamento e ideologia            

social, através de exposição a fake news e conteúdo extremista, por exemplo, e dessa forma               

interferir diretamente em processos eleitorais. 

Um pensamento que transpareceu durante o processo de elaboração deste trabalho, foi            

que a tecnologia, que está em constante movimento, abre cada vez mais portas para              

humanidade, porém, apesar de muitas destas portas representarem um caminho para o futuro,             

o conforto humano, o conhecimento e a soluções de problemas, muitas outras representam             

perigos e ameaças a direitos e a própria configuração social, chegando a atingir a saúde física                

mental de muitos indivíduos,  um considerável paradigma. 

O Direito tem o dever de combater essas possibilidades malígnas e complexas, que             

possam atingir a sociedade, e por isso ao redor do globo várias leis que tratam da proteção de                  

dados têm surgido. Durante o trabalho foi levantada a hipótese de que essas leis internas               

deveriam ser acompanhadas de uma ampliação do debate na seara do Direito Internacional,             
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para que o tema ganhasse maior destaque tanto nas plataformas do Direito interno e              

internacional, mas também na sociedade civil. 

Essa revolução no direito a proteção de dados ainda é muito recente, a LGPD, a lei                

brasileira, ainda está para entrar em vigor, e só com o tempo vamos poder ter noção do grau                  

de eficiência e efeitos, que elas vão conferir ao combate ao uso indevido de dados pessoais. 
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