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RESUMO 

 

A existência humana sempre foi permeada por um constante conflito de pretensões, dentre as 

quais destaca-se o choque entre o individual e o coletivo. Neste ponto, as pretensões individuais 

da privacidade e liberdade encontram na segurança pública um de seus principais obstáculos, o 

qual foi galvanizado através das evoluções tecnológicas surgidas, em especial com o advento 

da internet e tecnologias da informação, as quais vieram a modificar radicalmente a vida em 

sociedade. O problema que se coloca, então, é sintetizado no tema do presente estudo: a 

vigilância estatal em massa e o embate de pretensões individuais e coletivas na perspectiva atual 

e global. Os objetivos da presente dissertação são, desta forma: averiguar se de fato existe um 

conflito de pretensões entre o individual e o coletivo decorrente da operacionalização da 

vigilância estatal em massa e, em caso positivo, como tal conflito é visualizado ao redor do 

globo. Para tanto o presente estudo se orienta em seu primeiro capítulo sobre aspectos 

históricos, filosóficos e sociais sobre o tema. No segundo capítulo são explorados os elementos 

técnicos do tema, analisando, ainda, a evolução histórica da vigilância. Em continuidade, o 

terceiro e quarto capítulos procuram observar como o tema é tratado, sob a óptica do Direito, 

em países do hemisfério norte e sul, respectivamente, apontando as principais características de 

tal prática, dispendendo atenção especial para a avaliação do tema em território brasileiro. 

Diante da comprovação da hipótese aventada, o quinto e último capítulo procura expedir 

sugestões para a melhor conformação de ambas as pretensões, valendo-se tanto de soluções de 

âmbito doméstico, como extraídas de modelos internacionais, buscando enfrentar o problema 

com hipóteses que se complementam e procuram retirar os pontos positivos de todo o estudado, 

procurando, com isto, realizar a conformação entre ambas as pretensões para a saúde do sistema 

democrático. 

 

Palavras-chave: Direito Internacional; Direito Comparado; Vigilância estatal em massa; 

Conflito de pretensões individuais e coletivas; Democracia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Human existence has always been permeated by a constant conflict of pretensions, among 

which stands out the clash between the individual and the collective. At this point, the individual 

claims of privacy and freedom face public security as one of their main obstacles, which has 

been galvanized through technological developments, in particular with the advent of the 

internet and information technologies, which have radically changed life. in society. The 

problem that arises, then, is summarized in the theme of the present study: mass state 

surveillance and the clash of individual and collective claims in the current and global 

perspective. The objectives of the present dissertation are, thus, to ascertain whether there is in 

fact a conflict of claims between the individual and the collective resulting from the 

operationalization of mass state surveillance and, if so, how such conflict is viewed around the 

globe. Therefore, the present dissertation begins its first chapter studying historical, 

philosophical and social aspects on the subject. The second chapter explores the technical 

elements of the theme, analyzing also the historical evolution of the surveillance. In continuity, 

the third and fourth chapters try to observe how the theme is treated, from the perspective of 

the Law, in countries of the northern and southern hemisphere, respectively, pointing out the 

main characteristics of such practice, paying special attention to the evolution of the theme in 

the Brazilian territory. Given the confirmation of the hypothesis raised, the fifth and final 

chapter seeks to issue suggestions for the best conformation of both claims, drawing on both 

domestic and international solutions, seeking to address the problem with complementary 

hypotheses that seek to remove the positive points of all the studied, trying, therefore, to make 

the suiting between both claims for the health of the democratic system. 

 

Keywords: International Law; Comparative Law; Mass state surveillance; Conflict of 

individual and collective claims; Democracy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A questão da convivência humana sempre foi e sempre será tormentosa. Interesses 

conflitantes e a escassez de bens e serviços tornam o meio ambiente social em uma tempestade 

perfeita de conflitos de interesses que evocam direitos. Ainda que não se exclua qualquer 

espécie de direito ou se procure diminuir a sua relevância no amplo espectro social, é certo que 

alguns direitos tomam para si um caráter mais fundamental, inerente ao próprio ser humano. 

 A procura pela pacificação social remonta à Antiguidade e pode ser vista como um dos 

primeiros anseios sociais ao qual o homem, animal social, buscou em um primeiro momento 

quando se agrupou a fim de fortalecer suas capacidades de defesa e de sobrevivência. Todavia, 

a espécie humana evoluiu com o passar dos milênios, não mais bastando a satisfação resultante 

na manutenção de um estado rústico de segurança, enclausurado em seus próprios dogmas 

limitadores, oriundos da sua inventividade. 

 Direitos fundamentais, tais como a liberdade e a privacidade, pois, passaram a 

desempenhar um papel cada vez mais nobre no autoconhecimento humano, não somente 

permitindo que a ciência como arte geral evoluísse, mas também trazendo consigo o ser humano 

em sua própria jornada de autoconhecimento. São estes diretos fundamentais (liberdade e 

privacidade), dentre outros, que possibilitam que se possa chamar de humanidade aquilo que se 

tem de melhor na espécie humana. 

 Contudo, seria leviano afirmar que estes elementos, a segurança do grupo e a 

individualidade humana (aqui caracterizadas pelos direitos fundamentais da liberdade e da 

privacidade), tão díspares entre si, pudessem sobreviver em uma fluída harmonia, havendo o 

respeito aos avanços convexos em contrapartida aos recuos côncavos do outro. O que ocorre, 

na verdade, é uma eterna batalha que busca estabelecer os limites entre um e outro ideal. 

 Se por um lado mostra-se desejável a preservação das características que tornam o ser 

humano uma espécie diferente de todas aquelas outras que habitam o planeta, por outros 

afiança-se desarrazoado acreditar que tais características possam sobreviver sem o mínimo de 

proteção. 

 Não se está, no entanto, tomando como caminho aquele espectro defendido por Thomas 

Hobbes, que ilustrou o pensamento do dramaturgo romano Plautus ao destacar que “o homem 

é o lobo do homem”1. Entende-se aqui, porém, que o conflito de pretensões é também inerente 

à condição humana. 

                                                           
1 Neste sentido, retira-se tal pensamento da seguinte passagem: “Portanto tudo aquilo que é válido para um 

tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo 
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 Diante desta premissa, o Estado se postou como guardião dos direitos, procurando 

estabelecer, em um movimento pendular, quais as prioridades que sua população teria em cada 

momento da história. Se, por vezes, ideais de segurança nacional se mostravam mais atraentes 

(como ocorria em épocas passadas, tal como no Feudalismo), o Estado procurava investir maior 

energia em tal momento; se por outras, os direitos fundamentais precisavam de um tratamento 

positivamente diferenciado (tal como ocorreu com o fim da Segunda Guerra Mundial), o Estado 

também ali se encontrava a fim de garantir a efetivação destes. 

 Este movimento que então buscou prestigiar cada um dos polos perdura até a presente 

data; porém faz-se necessário adicionar outro importante elemento nesta equação. Isto, pois o 

(des)respeito aos direitos da população se tornaram cada vez mais efetivos com a evolução da 

tecnologia. Por certo, a tecnologia em geral e, em especial, os avanços da internet e de 

ferramentas congêneres, coloca um acelerador nas atitudes tomadas tanto pelo ser humano 

como pelo Estado, tornando a defesa das pretensões cada vez mais dinâmica. 

 A contemporaneidade da situação que hoje se afigura mostra que a questão entre o 

embate de direitos fundamentais vs. segurança nacional chegou a níveis calamitosos: se de um 

lado o risco de ameaça terroristas e cyberataques força o Estado a tomar as rédeas da situações 

e construir sistemas cada vez mais avançados para proteção de sua população (nacionais ou 

não), por outro o aumento a níveis nunca antes imaginados da invasão de privacidade do ser 

humano sob o pretexto de garantir-se a segurança demonstra a relevância da presente discussão. 

 Não é demais deixar de observar que por muito tempo a invasão da privacidade (que 

como corolário macula também a liberdade aqui visitada no sentido lato) dos indivíduos nem 

sequer era admitida pelos Estados, pelo menos não no nível em que hoje se tem de informação. 

Inclusive, neste ponto, não somente tais invasões são vistas como “consequências da vida 

moderna”, como também sofrem uma cultura de estímulo à mitigação ou cerceamento de 

direitos diante do argumento de proteção à integridade física, material e à própria defesa da 

maneira como se vive atualmente. 

 O crescimento da digitalização da humanidade somado ao crescimento de riscos à 

integridade física e patrimonial daquele que vive em sociedade perfizeram a equação perfeita 

                                                           
durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força 

e sua própria invenção. Numa tal situação não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto; 

consequentemente não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas 

pelo mar; não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de 

grande força; não há conhecimento da face da Terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras; não há 

sociedade; e o que é pior do que tudo, um constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do homem é 

solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta” (HOBBES, 1651). 
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para que o campo da vigilância estatal voltasse a se tornar um assunto em voga em todos os 

meios de comunicação e campos de estudos das ciências. 

 Todavia, é importante destacar que toda a atenção que vem sendo dada ao tema 

atualmente não decorreu de evento singular, ainda que possa se apontar as revelações realizadas 

por Edward Snowden em 20132 como ápice do foco social sobre o assunto. Na verdade, a ideia 

de um Estado sempre vigilante decorre não somente da vontade de diversos soberanos durante 

a história humana, mas também de conceitos mais sólidos, como aqueles estabelecidos por 

Jeremy Bentham em sua obra, O panóptico.  

 O conceito trazido por Bentham, o qual por sua vez não tinha como intuito lastrear a 

vontade de qualquer governante em manter o controle social para assim manter-se no poder 

(como pretendeu Maquiavel) buscava, na verdade, retirar de cada indivíduo a sua maior 

utilidade, ou seja, buscava estender à atividade humana o maior índice de aproveitamento. 

Entretanto, o mote arquitetônico desenhado por Bentham foi o suficiente para que diversos 

governos vissem na ideia de uma vigilância onipresente e onisciente a solução para os 

problemas não somente de segurança externa, mas também de controle de ideias, berço dos 

ideais democráticos. 

 Este conceito já transmutado foi mais bem aprofundado na obra de Michael Foucault, o 

qual, por sua vez, descreveu a estrutura do panóptico não como uma solução a maximizar o 

aproveitamento de determinada atividade, mas sim como uma ferramenta perfeita para impor o 

controle social de um governo sobre os seus cidadãos, facilitando a manutenção do poder ao 

retirar dos indivíduos a sua liberdade para serem humanos, pois eternamente vigiados. 

 O ideal de um Estado sempre vigilante teve na história moderna uma recente experiência 

ocorrida durante a existência do já extinto Estado da Alemanha Oriental, momento no qual a 

agência de inteligência daquele Estado (Stasi) realizou um dos maiores monitoramentos 

populacionais de que se tem registro. E aqui outro importante ponto se delimita, unindo-se ao 

já aventado avanço tecnológico: a utilização da tecnologia pelas agências de inteligência para 

direta ou indiretamente realizarem a atividade de vigilância populacional, desnaturando mais 

uma vez a essência de uma sociedade democrática materializada na figura do Estado. 

 De fato, as agências de inteligência são elemento sine qua non para que a atividade de 

vigilância estatal venha a se desenvolver, cabendo a elas na maior parte das vezes a coleta de 

rastreio de informações. De outra banda, quando impossibilitadas tecnicamente ou legalmente 

                                                           
2 Como será melhor analisado posteriormente nesta dissertação. 
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de realizar tal ato, realizam pressão ou acordos com empresas dos mais diversos campos para 

colher as informações que entendem necessárias para a segurança estatal. 

 Tal atividade, inicialmente relegada à obscuridade, hoje encontra, inclusive, exemplos 

às claras, como pode ser visto em alguns Estados de índole mais autoritária, tal como a China 

ou a Rússia ou Venezuela (SUANO, 2019, parte 01, parágrafo 20), na qual as atividades dos 

indivíduos são vigiadas a todo instante sem nem sequer haver a preocupação de ocultar que tais 

atos ocorrem, garantindo-se com isto a manutenção de determinado grupo com as rédeas do 

Estado. 

 Tem-se, pois patente o presente problema: o conflito de pretensões entre os direitos 

fundamentais particulares e os coletivos decorrentes da operacionalização da vigilância em 

massa foi galvanizado, ou seja, o avanço tecnológico funcionou como um catalizador para as 

ações estatais de supressão de direitos individuais? 

 Diante desta problemática hipotetiza-se então: quais as origens deste conflito de 

pretensões, tanto no espectro filosófico como no aspecto técnico? Como o tema é tratado em 

âmbito internacional, seja por países mais ou menos desenvolvidos tecnologicamente: existe 

uma prevalência de algum dos polos do problema, ou seja, é dada maior ênfase aos direitos 

fundamentais ou aos direitos coletivos? Como o tema afeta o panorama nacional, isto é, o 

conflito de pretensões aqui de presumida existência também abrange o território brasileiro e, 

em caso positivo, quais mecanismos são utilizados para operacionalizar tal vigilância e também 

para contê-la? 

 A presente dissertação, com o objetivo de realizar um estudo mais aprofundado sobre o 

tema, procurará, inicialmente, realizar uma análise centrada no campo da filosofia e da 

sociologia, observando, ainda, uma breve, porém importante remissão literária sobre o tema. 

Abordar-se-á no primeiro capítulo tanto a questão da evolução tecnológica no sentido 

de característica inerente da condição humana, como também a questão da criação do conceito 

chave para o estudo deste tema, o panóptico. Levar-se-ão em conta, outrossim, elementos 

advindos da literatura, a qual detém a capacidade de ilustrar de maneira mais clara a realidade 

que se afigurou inicialmente como um conceito distópico. 

 Já no segundo capítulo, a abordagem percorrerá a vertente técnica do tema, ou seja, será 

alvo de abordagem a questão sobre como a atividade de vigilância chegou aos termos atuais. 

 Analisar-se-á o conceito histórico de espionagem e a evolução da citada atividade desde 

o período em que era apenas ferramenta militar de ataque até quando se tornou instrumento de 

segurança nacional e de controle populacional. Serão estudadas, também, as formas pela qual 

as diversas agências de inteligência de países mais tecnologicamente avançados realizam a 
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interceptação e captação de informações, demonstrando que na atualidade a atividade de 

vigilância estatal, sob determinado prisma, é realmente unificadora, pois é apta a colocar em 

um mesmo grupo países como Estados Unidos, Suécia e China, já que todos estes (e muitos 

outros) valem-se de interceptações de dados individuais com o fito de garantir a aclamada 

segurança nacional. 

 Por sua vez, o terceiro capítulo terá como escopo atacar o cerne do problema que ora se 

agigantou: a ofensa a direitos humanos fundamentais decorrentes da atividade de espionagem, 

estudando-se em específico quais seriam os direitos que mais sofreriam com esta interferência 

estatal. O capítulo utilizará como base o estudo dos sistemas jurídicos dos Estados Unidos, Grã-

Bretanha e da União Europeia a fim de verificar se tais países realmente possuem os interesses 

individuais e da sociedade em geral como prioridade. 

 O quarto capítulo terá como foco realizar a mesma espécie de abordagem realizada no 

terceiro capítulo, porém tendo como cenário a América do Sul e, em especial, o Brasil. Verificar-

se-á se, assim como suas contrapartes do hemisfério norte, os Estados latino-americanos 

também estão operacionalizando a vigilância em massa, incorrendo também nos mesmos 

percalços experimentados por outros países. No que tange ao Brasil, buscar-se-á não somente 

analisar a questão fática, ou seja, como estão sendo realizadas as ações de vigilância em massa, 

mas também procurar-se-á destacar as lacunas legais existente na legislação nacional que 

permitem que a vigilância em massa seja empregada sem maiores embaraços. 

 Assim, levantados os problemas e as hipóteses aqui aventadas e diante de todo o estudo 

realizado e considerando-se a origem histórica, filosófica e social do tema (capítulo 1), a sua 

evolução histórica e técnica (capítulo 2), a mácula aos direitos humanos fundamentais, tomando 

como cenário o panorama de países do hemisfério norte (capítulo 3), do cone sul, em especial 

o Brasil (capítulo 4), o último capítulo do presente estudo (capítulo 5) terá como escopo ofertar 

soluções aos problemas que ora se colocam, tomando-se como base estudos realizados por 

diversos autores, como também fazendo emergir ideias de autoria própria, as quais, passíveis 

de crítica, servirão para trazer atenção e densificar a discussão sobre o tema. 

 Portanto, observando o caminho a ser trilhado na presente dissertação, inicia-se o estudo 

sobre o conflito de pretensões individual vs. coletivo através do prisma histórico, filosófico e 

social, o qual tem como escopo fornecer o necessário substrato a entender as razões que 

internalizam o núcleo da discussão em voga. 
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1 Tecnologia, internet e controle estatal 

 

 Não é preciso realizar um profundo estudo da história do ser humano para aferir que a 

tecnologia não somente molda o seu modo de viver, mas também traz os contornos do próprio 

ser humano. A descoberta do fogo (ADLER, 2013) e da roda transformaram o seu descobridor 

na criatura que atualmente perambula pela terra, alterando seus processos cognitivos e podendo 

ser considerados, inclusive, como peças essenciais na engrenagem da evolução humana 

(GABRIEL, 2018, p. 09). De fato, Kevin Kelly, ex-editor da revista de tecnologia “Wired”, 

afirma em seu livro “What technology wants”, que “os seres humanos são os órgãos 

reprodutores da tecnologia” (CRUZ, 2011). 

 Ainda que séculos de evoluções e descobertas possam ser analisados de maneira detida, 

temos que a internet pode ser considerada como a última grande descoberta da espécie humana. 

Isto, pois a partir do momento em que os seres humanos adquiriram a possibilidade de se 

comunicarem e interagirem entre si em uma velocidade quase que instantânea, as relações 

humanas se modificaram definitivamente. A prensa móvel de Gutenberg (LEHMANN-

HAUPUT, 2005) pode ter aumentado a velocidade em que o conhecimento poderia ser 

difundido pelo globo, mas faz sombra ao nível de informação que hoje se difunde pela rede em 

poucos minutos ou segundos. 

 Esta constante e frenética dispersão de informação através da internet foi capaz de tornar 

ideias que anteriormente pareciam pertencer ao mundo dos sonhos e de contos futurísticos, 

dignos das linhas de Júlio Verne, em uma realidade que nos circunda de maneira em que não 

se consegue averiguar o seu real espectro de avanço tecnológico. 

 O presente capítulo, com o fim de trazer as bases para calcar a discussão do tema 

principal, procura trazer à tona as questões de como a internet passou, em um momento inicial, 

de um mecanismo de compartilhamento de informações até a atualidade, momento no qual a 

citada ferramenta vem servindo a propósitos mais escusos, tal como auxiliar a realização de 

vigilância de pessoas em qualquer lugar do mundo. 

 Para tanto, procurar-se-á inicialmente estudar, ainda que de maneira mais superficial, o 

advento da internet, mostrando sua criação e evolução, chegando ao presente status simbiótico 

de parte integrante da vida de grande parte da população mundial, aumentando 

exponencialmente a sua importância como fator de controle social; em seguida, far-se-á uma 

análise acerca da criação da ideia do panoptismo, conceito este criado pelo Jeremy Bentham e 

que serve como âncora para a ideia de como o Estado pode controlar sua população, mantendo-

a sob eterna e irrestrita vigilância; por derradeiro, finalizar-se-á o presente capítulo como uma 
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leitura sobre o tema literário da utopia (ou distopia), analisando-se principalmente a obra de 

George Orwell (1984), procurando trazer interdisciplinaridade ao estudo do tema desta 

dissertação, observando-se como um movimento literário ficcional passou ser encarado de 

maneira mais séria, sendo estudado sim como um estudo de caso sobre a interferência estatal 

da vida da população. 

 

1.1 Internet: origens, dependência e fator social 

 

 A inventividade do ser humano pode ser considerada como uma de nossas 

características mais marcantes, senão a mais distinta. É ela que nos difere do restante dos 

mamíferos e foi em razão dela que a espécie humana hoje ocupa lugar de destaque no planeta 

Terra. 

 Em que pese a possibilidade de se trilhar várias estradas de conhecimento, a própria 

trilha do conhecimento merece ser destacada. Ainda que os objetivos sejam os mais diversos, 

foi através do compartilhamento do conhecimento que pôde-se começar a alçar novos voos no 

desenvolvimento. 

 Foi com o compartilhamento de informações de maneira mais alastradas que os avanços 

tecnológicos começaram a dar-se de maneira exponencialmente mais rápida3. Com o escopo de 

aumentar o compartilhamento de informações, diversas invenções foram criadas visando 

expandir os limites do conhecimento humano. A prensa móvel de Gutemberg possibilitou que 

a disponibilização de conhecimento não mais se desse oralmente ou através do trabalho de 

monges copistas, os quais por sua vez reproduziam o conhecimento apenas para pequenos 

círculos e em uma diminuta quantidade de unidades (FONSECA, 2010, p. 46-50). 

 De fato, a importância dos livros para a distribuição do conhecimento é inegável. Sem 

sombra de dúvidas é possível “considerar o livro (resultado da combinação das tecnologias da 

escrita e prensa móvel) a primeira grande revolução cognitiva da história da humanidade: o 

                                                           
3 Lembrando aqui citação que bem sintetiza esta tendência evolutiva descrita por um dos mais brilhantes 

cientistas da humanidade, Sir Isaac Newton que afirmou em uma carta endereçada para Robert Hooke que “se 

eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes” (NEWTON, 1675). Mais recentemente, o falecido 

físico britânico Stephen Hawking realizou afirmação no mesmo sentido dispondo que: “Cada geração está 

sobre os ombros daqueles que se foram antes deles, assim como eu fiz como um jovem estudante de doutorado 

em Cambridge, inspirado pelo trabalho de Isaac Newton, James Clerk Maxwell e Albert Einstein. É 

maravilhoso saber quantas pessoas já demonstraram interesse em fazer o download da minha tese. Com sorte, 

elas não ficarão desapontadas agora que finalmente terão acesso a ela” (nossa tradução). Texto original: “Each 

generation stands on the shoulders of those who have gone before them, just as I did as a young PhD student in 

Cambridge, inspired by the work of Isaac Newton, James Clerk Maxwell and Albert Einstein. It’s wonderful to 

hear how many people have already shown an interest in downloading my thesis – hopefully they won’t be 

disappointed now that they finally have access to it” (KENNEDY, 2017) 
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livro aumenta de forma inédita tanto a democratização da informação quanto o seu consumo” 

(GABRIEL, 2018, p. 16). 

Entretanto foi com a internet que a busca por conhecimento acessível a todos de maneira 

instantânea e praticamente gratuito começou a se tornar realidade. Foi através da internet que a 

digitalização de conteúdos e descentralização da informação passou a se tornar um ato possível 

e comum (FREIRE E ALMEIDA, 2016, p. 459). 

A internet pode ser considerada como a maior revolução cognitiva na história do homem 

até a presente data em razão do potencial de permitir – figurativamente, por ora – a conexão de 

todos os cérebros humanos em uma mesma rede, possibilitando não somente a interação entre 

os seres humanos, mas também com as próprias máquinas (computadores) (GABRIEL, 2018, 

p. 16-17). 

Criada em 1958 como um projeto de índole militar pelos Estados Unidos da América 

através do projeto  Advanced Research Project Agency (ARPA), o qual era conduzido pelo 

Pentágono, a internet teve como escopo inicial a integração de instituições de ensino 

(Universidade da Califórnia, em Los Angeles [UCLA], Universidade de Stanford, Universidade 

da Califórnia, em Santa Bárbara e Universidade de Utah) em uma rede que permitisse que os 

pesquisadores destas universidades pudessem ter acesso mais rápido e fácil às pesquisas que 

vinham sendo realizadas, fulminando na criação da primeira rede chamada de ARPANET 

(FREIRE E ALMEIDA, 2015a, p. 23). 

O objetivo inicial deste sistema idealizado pelo presidente Dwinght Eisenhower seria 

então aumentar a capacidade computacional; descentralizar o armazenamento de informação 

(não havendo um ponto central) e encontrar uma maneira de distribuir informações em grande 

escala, caso os EUA fossem atacados. De fato, em que pese haver a conveniência na difusão de 

conhecimento através da internet, seu objetivo inicial era criar uma rede que fosse capaz de 

suportar a capacidade de inteligência norte-americana sem que houvesse sobrecarga de um só 

ponto, ou seja: no caso de um ataque ao armazenamento da inteligência, esta não seria 

automaticamente destruída, pois poderia fluir livremente através da rede, impossibilitando a sua 

total destruição (FREIRE E ALMEIDA, 2015a, p. 23; CASTELLS, 1999, p. 44-45). 

 A ARPANET foi somente o embrião da internet que vemos atualmente, servindo como 

base para que mais computadores fossem sendo adicionados nesta rede inicial, aumentando 

cada vez mais a abrangência da rede virtual que já começava a prospectar diferentes utilizações 

àquela inicialmente idealizada. 

Com o avanço da internet e a expansão da banda larga se mostra mais complexa a 

diferenciação entre “estar” ou “ser” conectado, já que as interações sociais (e aqui incluindo-se 
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as relações de trabalho, relações econômicas, afetivas e as sociais per si) cada vez mais se dão 

em um ambiente digital que age em simbiose com o mundo real (GABRIEL, 2018, p 17). 

 Em uma abordagem sociológica é possível se afirmar que a internet modificou não 

somente como a transmissão de conhecimento passou a se dar, mas também como a própria 

sociedade passou a se comportar, transformando relações sociais de uma maneira pouco antes 

vista na história humana (FREIRE E ALMEIDA, 2016, p. 475). 

 As relações interpessoais sofreram uma mudança de paradigma: o que antes somente 

era possível de ser tratado de maneira pessoal, com contato físico e direto com um outro ser 

humano, atualmente pode ser facilitado através do uso das mais diversas tecnologias 

relacionadas à internet. Cada vez mais então passamos a depender das conexões virtuais mais 

do que dependemos de contatos reais (FUCHS, 2008, p. 209). 

 É possível afirmar-se, desta forma, que nos encontramos em um momento social que a 

internet é parte integrante de cada momento da vida humana, não havendo como se pensar em 

viver sem a utilização de sites, aplicativos ou dispositivos que tenham acesso ao emaranhado 

de dispositivos que hoje compõe a rede. 

 De fato, a internet funciona como um poderosíssimo instrumento de comunicação 

social, o qual por sua vez sofre um efeito pêndulo entre ao mesmo tempo distribuir o poder, 

pulverizando o número de atores em uma relação, e centralizar este mesmo poder que ora foi 

diluído, trazendo para novos players a condição de serem os novos nortes influenciadores 

(GABRIEL, 2018, p. 24). 

 A internet se tornou uma rede mundial que não somente está a ligar computadores, mas 

também aparelho telefônicos (smartphones) e mais recentemente objetos eletroeletrônicos (que 

hoje compõe a chamada Internet das Coisas) (SAS, 2019). Com efeito, todas estas tecnologias 

cada vez mais aprimoram e entrelaçam a mente humana com o virtual, o eletrônico (GABRIEL, 

2018, p. 17). 

Contudo, por ser uma invenção norte-americana, e que foi desenvolvida em seus 

primórdios com objetivos militares, a predominância dos Estados Unidos no controle dos 

caminhos eletrônicos até hoje é evidente.  

O interessante surgimento da internet não provém somente de sua inventividade, mas 

também advém de sua origem geográfica. O fato de que a internet advenha da criação de um 

projeto militar norte-americano traz consequências que hoje reverberam na utilização da rede 

mundial de computadores. 

É necessário salientar que estudo da perspectiva norte-americana sobre tecnologia e 

internet não se dá em razão de qualquer alinhamento político-ideológico que se tenha com o 
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citado país, mas sim em razão de que é neste mesmo Estado que efetivamente floresceram e se 

difundiram estudos na área de internet e tecnologia (CASTELLS, 1999, p. 43). 

 A imagem que os Estados Unidos procuram transparecer ao mundo é que a internet deve 

ser livre e que seu controle, se é que existente, deve-se limitar a poucos campos, em especial 

ligados à área de defesa e segurança nacional. 

De fato, as próprias bases epistemológicas que formam o Estado norte-americano se 

lastreiam em uma ideia de livre iniciativa e pouca ou nenhuma interferência estatal, restando 

qualquer espécie de maior regulamentação de atividades econômicas como indevida e atinente 

a ideais advindos de uma suposta “ameaça comunista”, herança do período da Guerra Fria.  

 Essa ideia propalada e alardeada pelos Estados Unidos de que a internet deve ser uma 

rede livre, na verdade, serviu como subterfugio para que viesse a se operacionalizar um 

verdadeiro controle norte-americano sobre a internet e demais tecnologias congêneres. E este 

controle não se traduz somente em um poderio econômico da tecnologia digital (HAGAN, 

2018), mas também, conforme se verá, em um controle do próprio fluxo de informação e dados 

que passam pela rede. 

 Como já anotado, à primeira vista, a internet é uma ferramenta para servir aos mais 

diversos desígnios do ser humano moderno, tal como o comércio, a comunicação e a educação. 

Entretanto, a criação da internet com motivos iniciais militares pelos Estados Unidos nunca foi, 

de fato, deixada de lado. 

 Mostrar-se-ia leviano, então, acreditar que a utilização de um mecanismo que hoje pode 

ser confundir como parte do próprio tecido social (CASTELLS, 2003, p. 7) esteja restrita a 

interesses mais rotineiros e benéficos ao corpo social. 

 A utilização praticamente ubíqua da internet a tornou em uma das mais perfeitas 

ferramentas para acesso a qualquer indivíduo no mundo, não havendo como se afirmar que 

exista na atualidade uma diferença entre a vida online e off-line. Atualmente, ainda que uma 

pessoa não se utilize da rede mundial de computadores a probabilidade de que alguém de seu 

círculo familiar, de seu trabalho ou até da sua região (cidade ou vilas) se valha do acesso 

eletrônico é quase certa4. 

 Assim, no que tange a criação da internet, não se pode esquecer, pois que esta foi 

financiada, ou melhor dizendo estimulada, com de objetivos bélicos. 

 

 

                                                           
4 Segundo dados do site Internet World Stats, em 31 de março de 2019, 56,8% da população mundial já estava 

conectada à rede mundial de computadores (INTERNET WORLD STATS, 2019). 
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1.2 Panoptismo: origens e conceito 

 

 Quando se pensa com maior vagar vê-se que muitas vezes o ser humano encontra-se em 

um intrincado conjunto de redes. Estas redes podem adquirir as formas com as quais estamos 

mais acostumados, tais como redes de amigos e familiares, de colegas de trabalho ou de 

conhecidos, ou ainda redes que sejam compostas por indivíduos que não compõe um círculo 

mais íntimo do indivíduo, tal como grupos de pessoas que se transportam todos os dias de um 

ponto ao outro, ou pessoas que simplesmente almoçam no mesmo local, sem nunca terem se 

conhecido. 

 Todas estas redes que abarcam cada indivíduo podem ter efeitos positivos ou negativos 

na vida de cada um, não havendo uma regra basilar que possa explicitar de maneira clara o que 

pode ou não ser benéfico a cada um. De fato, determinado contato pode ser em determinado 

momento um alento e em determinado momento um fardo que se coloca sobre alguém. 

 Entretanto, o fato é que nos encontramos colocados em uma teia de contatos e conexões 

com pessoas e instituições ao redor do globo. É necessário ressaltar, outrossim, que não existe 

qualquer sorte de referencial central que possa ser utilizado de maneira indiscriminada por todos 

de maneira a seguir um mesmo objetivo. Não é possível afirmar que a religião cumpra este 

papel, ante a enorme quantidade de ritos e credos que existem na face da Terra; também não é 

possível atribuir tal bússola mundial a conceitos mais fluídos como família, pois cada ser 

humano possui para si um conceito tão maleável quanto o do seu par. 

 O ser humano estaria, desta forma, livre de qualquer mecanismo de dominação mundial, 

pois poderia sempre encontrar seu próprio sentido na vida, o que lhe possibilitaria buscar os 

seus próprios objetivos de vida? Infelizmente, temos que a resposta para tal indagação filosófica 

encontra-se diametralmente afastada de um prospecto positivo. 

 Isto, pois os Estados, construções democráticas (ou não) do ser humano, vem buscando 

ocupar cada vez mais um lugar de destaque na vida de seus cidadãos e, muitas vezes, de maneira 

sub-reptícia. 

 Com efeito, por muito tempo acreditou-se que a ideia de que o Estado poderia estar em 

todos os lugares (onipresença), ter ciência de tudo (onisciência) e ter o poder para tudo fazer 

(onipotência) era um devaneio reflexo do ideal de divino, objeto das palavras de pensadores 

como Thomas Hobbes o fez em “O Leviatã”, em 1651 (HOBBES, 1651). 
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 Entretanto, a ideia de um Estado onipresente, onisciente e onipotente foi construída de 

maneira mais detalhada quase um século mais tarde, através dos estudos do filósofo e jurista 

inglês Jeremy Bentham5. 

 Antes de adentrar em um estudo mais aprofundado sobre a obra-chave de Bentham, 

extremamente relevante para o presente estudo, é necessário ter-se em mente dois pontos que 

são particulares ao entendimento da ideia que hoje lhe é atribuída.  

 Primeiramente, há de se observar que Bentham é um utilitarista, ou seja, sua visão de 

mundo procura encontrar em qualquer objeto ou ação o máximo de utilidade (BENTHAM, 

2008, p. 94). Procura, desta maneira, retirar o máximo do substrato de qualquer ato, alegando 

que assim está se vivendo da maneira mais plena possível. A plenitude para um utilitarista nada 

mais é do que retirar o máximo de algo6, e provém daí a ideia do Panóptico, a qual será melhor 

analisa em momento posterior. 

 Outro importante ponto que passa desapercebido da leitura de obra de Jeremy Bentham 

é que, originalmente, a ideia do Panóptico não é sua, mas sim de seu irmão, Samuel Bentham. 

De fato, foi Samuel Bentham que idealizou tal conceito a fim de fazer com que a fazenda em 

que residia na Rússia alcançasse o seu máximo potencial, em especial fazendo com que o vigia 

(in casu o capataz) também pudesse ser vigiado (na concepção de Samuel, esta seria a 

ferramenta ideal para vigiar os capatazes da fazenda, impedindo abusos de sua parte7) 

(BENTHAM, 2008, p. 194). 

 Nota-se daí que Jeremy Bentham, por sua vez, aplicou a sua filosofia utilitarista 

inclusive na concepção de sua maior obra, haja vista ter tomado, com a aquiescência de seu 

irmão, os recortes iniciais do panoptismo e aprofundado a ideia em sua própria obra, com clara 

inspiração na sociedade russa da época. 

 O que seria, então, o panóptico? O panóptico originalmente seria uma espécie de 

estrutura arquitetônica, com aplicações multidisciplinares – aqui novamente a ideia utilitarista 

                                                           
5 De acordo com Jacques-Alain Miller ao analisar a vida e obra de Jeremy Bentham “O Panóptico é uma 

máquina de produzir uma imitação de Deus” (BENTHAM, 2008, p. 91). 
6 É interessante verificar que, segundo Jacques-Alain Miller em sua resenha “A máquina panóptica de Jeremy 

Bentham” coube a Bentham a introdução de verbos na língua inglesa como “maximizar” e “minimizar” 

(BENTHAM, 2008, p. 95). 
7 De maneira sintética, Samuel Bentham, que se encontrava na Rússia em busca de trabalho, residia à época em 

uma fazenda na Rússia sob o protetorado de Grigori Alexandrovich Potemkin. A fim de causar uma boa 

impressão para a imperatriz russa, Catarina, a Grande, a qual por sua vez vinha realizando um tour por seu país 

a fim de verificar os avanços em seu reino, Potemkin deixou ao cargo de Samuel Bentham, encontrar uma 

maneira para a maximização da produtividade de sua fazenda. Para tanto, Samuel acabou por traçar os 

contornos básicos da ideia do panoptismo, haja vista que criou um conceito de uma estrutura que possibilitasse 

que o trabalho a ser realizado fosse não somente mais efetivo do ponto de vista dos trabalhadores, mas também 

que fosse possível acompanhar atentamente a função dos capatazes, evitando-se com que estes cometessem 

abusos que viessem a diminuir a produtividade da fazenda, como corolário (BENTHAM, 2008, p. 176-183). 
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– que tinha como objetivo nuclear aumentar a produtividade de determinado ambiente. Segundo 

o seu conceito básico, o projeto arquitetônico seria: 

 

Em forma de anel, no meio do qual havia um pátio com uma torre no centro. O anel dividia-

se em pequenas celas que davam tanto para o interior quanto para o exterior. Em cada uma 

dessas pequenas celas, havia, segundo o objectivo da instituição, uma criança aprendendo a 

escrever, um operário a trabalhar, um prisioneiro a ser corrigido, um louco tentando corrigir 

a sua loucura, etc. Na torre havia um vigilante. Como cada cela dava ao mesmo tempo para 

o interior e para o exterior, o olhar do vigilante podia atravessar toda a cela; não havia nenhum 

ponto de sombra e, por conseguinte, tudo o que o indivíduo fazia estava exposto ao olhar de 

um vigilante que observava através de persianas, de postigos semi-cerrados de modo a poder 

ver tudo sem que ninguém ao contrário pudesse vê-lo (POMBO, 2006) 

 

 Porém, o grande trunfo da obra de Bentham não está ligado à questão arquitetônica, mas 

sim ao conceito mais etéreo que dela nasceu. A ideia do panoptismo foi liberada da questão 

estrutural-arquitetônica e começou a fluir para uma questão comportamental e antropológica, 

devendo “ser compreendido como um modelo generalizável de funcionamento; uma maneira 

de definir as relações do poder com a vida cotidiana dos homens” (FOUCAULT, 2014, p. 198). 

 A ideia de Foucault, apesar de servir de guia para uma análise mais aberta da questão 

do panoptismo, não merece ser adotada de maneira acrítica. De fato, a visão do citado filósofo 

francês sofreu críticas por não ser capaz de enxergar com maiores detalhes as origens históricas 

e geográficas da criação de Bentham, focando muito no conceito secundário e abstrato que 

adveio destas ideias (BENTHAM, 2008, p. 195). 

 Segundo Foucault as ideais trazidas por Jeremy Bentham constituíram uma nova forma 

de poder que seria contrária ao antigo regime estatuído (FOUCAULT, 2014, p. 198-211). Assim 

haveria incompatibilidade entre o antigo regime, o absolutismo (sociedade soberana), e a forma 

de poder que se instituía através do mecanismo panóptico (sociedade disciplinar) (BENTHAM, 

2008, p. 174). 

 Contudo, foi no seio deste próprio regime – antigo regime – que o conceito do panóptico 

se estabeleceu. De fato, conforme já anteriormente aludido, o conceito inicial do panóptico 

surgiu de uma ideia desenhada pelo irmão de Jeremy Bentham, Samuel Bentham, enquanto este 

encontrava-se trabalhando em uma fazenda na Rússia absolutista, mais especificadamente em 

Krichev. 

 Em interessante análise acerca do ambiente em que a ideia veio a surgir, Simon Werret 

afirma que o surgimento do panóptico é intimamente ligado ao conceito absolutista russo 

(BENTHAM, 2008, p. 176). Em interessante estudo realizado sobre as raízes da ideia 

benthamniana, o citado resenhista afirma que a teatralidade da corte russa foi condição sine qua 

non para o desenvolvimento do referido conceito (BENTHAM, 2008, p. 185).  
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Werret explica que vigia na Rússia absolutista a cultura da teatralidade, havendo uma 

interpenetração entre o que era vida real e o que era teatro. Para a nobreza russa o ideal a ser 

perseguido era aquele representado pela nobreza das potências ocidentais, tais como a inglesa, 

francesa e italiana. E, por sua vez, o melhor local para apresentar a representação perfeita de tal 

ideal seria nas fazendas russas8. 

E continuando a análise da sociedade russa da época, Werret explica que o panóptico 

não retirou suas bases somente da teatralidade da nobreza russa, mas também da posição 

dominante exercida pela Igreja Ortodoxa. À época, a Igreja Ortodoxa tinha um papel 

fundamental na organização da sociedade russa, pois caberia a ela a doutrinação da população 

camponesa (BENTHAM, 2008, p. 187).  

O principal objetivo do panóptico era manter o controle sobre determinado grupo, 

replicando, desta maneira, o controle que a Igreja Ortodoxa fazia sobre a população campesina, 

mantendo-se aqui um dos principais atributos utilizados pela citada instituição religiosa, qual 

seja, a arquitetura de assimetria de visibilidade – ver sem ser visto (BENTHAM, 2008, p. 190). 

Trabalhando a citada imagem Werret informa que: 

 

O Panóptico parodiava a igreja ortodoxa em uma visita na qual essa paródia constituía o tema 

organizador central. Ele proporcionava à nobreza russa um meio secular de controle dos 

camponeses e, simultaneamente, um espaço esclarecido e produtivo, com referências 

suficientes à arquitetura das igrejas para tornar clara a importância desse gesto. A forma 

tradicional da igreja ortodoxa era mantida, mas seu conteúdo era transformado (BENTHAM, 

2008, p. 193-194) 

 

 Assim, e novamente valendo-se de uma leitura mais aprofundada das origens da obra 

de Bentham, é necessário se observar que o conceito de panóptico não foi uma ruptura com o 

antigo regime como alegou Foucault, mas sim tem o crédito de ter sido capaz de desconstituir 

a velha forma de poder ao tornar o conceito de vigilância constante maleável o bastante para 

ser aplicado em qualquer área (BENTHAM, 2008, p. 196). 

 A leitura que Foucault realiza sobre o texto do filósofo inglês é, sem dúvidas, importante 

e uma das mais conhecidas análises da obra de Bentham, entretanto é necessário investigar mais 

                                                           
8 Neste ponto cita-se interessante trecho “consequentemente, as fazendas eram frequentemente utilizadas para 

espetáculos extravagantes que tinham a finalidade de impressionar o soberano. Muitas delas tornaram-se 

completamente transformadas em paisagens estrangeiras idealizadas ou imaginárias. Quando Potemkim 

celebrou a tomada de Ismail (...) sua fazenda foi transformada em uma paisagem meridional, com cadeias de 

montanhas caucasianas e com a encenação de batalhas navais; os convidados, vestidos como turcos, indianos e 

italianos, passeavam por jardins transformados em bosques bucólicos e em campos elíseos” (BENTHAM, 

2008, p. 184) 
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profundamente as raízes do pensamento do bretão a fim de que se consiga compreender, em 

último caso, a aplicação desta ideia arquitetônica à sociedade atual. 

 Com efeito, a existência do panóptico busca o controle de determinado grupo colocando 

este, na concepção original de Bentham, sob o império de um vigia que ao mesmo tempo vigia 

a todos sem poder ser visto, mas que também pode sofrer o controle externo sob sua atividade. 

 Bentham em momento algum havia idealizado que o sistema do panóptico pudesse ser 

utilizado em uma escala maior do que um determinado grupo, como são os casos de 

prisioneiros, trabalhadores, estudantes, entre outros. Não se vislumbrava, assim, que o modelo 

panóptico, apesar de plenamente aplicável a várias áreas, pudesse ser aplicado de maneira 

extensiva, possibilitando o controle integral de uma sociedade, como é o caso da vigilância 

atualmente operacionalizada pelos Estados. 

Mesmo Foucault que apesar de ter realizado uma leitura mais abstrata do conceito do 

panoptismo não imaginaria, por sua vez, que um Estado pudesse de fato exercer o controle 

absoluto – ou quase – dentro de seus próprios limites, relegando sua própria população a uma 

condição de eterna vigilância. 

Entretanto, ainda que à época tenham sido considerados como realidades distantes e 

pouco concretizáveis, alguns escritores formadores de uma onda chamada de Utopia Negativa 

foram capazes de, dentro de suas limitações temporais, enxergar um futuro distópico que 

atualmente tanto se parece com a percepção que se tem da realidade. 

 

1.3 Utopia negativa: prelúdio da realidade - análise da obra 1984 de George Orwell 

 

 As obras literárias não são somente reflexos do tempo em que são escritas, mas também 

são previsões de tempos que não se sabe de antemão se irão ou não se materializar. Enquanto 

muitos autores preocupam-se em relatar o presente ou fazer um mergulho no passado alguns 

visam realizar prognósticos sobre um futuro próximo ou distante. 

 No que tange a estes autores que procuram desfraldar o futuro com hipóteses e teoremas 

é possível afirmar que estes podem ser divididos em dois grupos: aqueles que tratam das utopias 

e aqueles que tratam das utopias negativas (distopias). 

 A origem da palavra utopia é grega e pode ser traduzida como um “não lugar”, pois 

enquanto o vocábulo tópos significa lugar, a partícula ‘u’ funciona como elemento negativo, ou 

seja, um “não lugar”. Utopia, então, pode ser definida como “qualquer descrição ou conceito 

imaginário de uma sociedade com um sistema social, político e econômico ideal, com leis justas 
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e dirigentes e políticos verdadeiramente empenhados no bem-estar de seus membros” 

(MICHAELIS, 2019). 

 Entretanto, é necessário observar que o conceito acima transcrito não é completo, ao 

menos não para os fins que ora se pretende estudar nesta dissertação. De fato, o conceito acima 

citado somente traz à tona a vertente positiva da utopia, vertente esta criada na obra do escritor 

britânico Thomas Morus, na sua obra de mesmo nome “Utopia”, de 1516 (VAIANO, 2016)9. 

 Nos interessa, na verdade, para os fins de discussão da presente dissertação a análise da 

acepção negativa do conceito utopia, a qual também é definida como distopia. Esta, por sua 

vez, pode ser explicada como um “processo histórico, ampliando e formalizando as tendências 

negativas operantes no presente [utopia] que, se não forem obstruídas, podem conduzir, quase 

fatalmente, às sociedades perversas (a própria distopia)” (BERRIEL, 2005, p. 5). 

 Como os maiores expoentes da chamada utopia negativa, ou distopia, destacam-se as 

obras de Aldous Huxley (“Admirável mundo novo”), Yevgeny Zamyatin (“Nós”) e George 

Orwell (“1984”). As três obras, escritas em um pequeno período de tempo (1920-1949), tinham 

todas como foco a questão de um futuro alarmante em que a sociedade humana se encontrava. 

Enquanto na obra de Orwell existe um controle da sociedade através de um extenso aparato 

estatal – ideia que serve como foco de análise desta dissertação – a obra de Zamyatin narra que 

a prática do controle social se dava através de um procedimento cirúrgico, como uma 

lobotomia; já, Huxley dispõe que o controle da sociedade dar-se-ia através de equipamentos 

que fossem capazes de manter a população sob um transe através de sugestões hipnóticas em 

massa (ORWELL, 2009, p. 310-311). 

 Em posfácio a obra “1984”, Erich Fromm informa que “as utopias negativas expressam 

o sentimento de impotência e desesperança do homem moderno assim como as utopias antigas 

expressavam o sentimento de autoconfiança e esperança do homem pós-medieval” (ORWELL, 

2009, p. 310). 

                                                           
9 Seguindo-se esta linha interessante comentário feito por Erich Fromm em posfácio à obra 1984 de George 

Orwell: “Um dos mais importantes foi a nova forma de escrever que se desenvolveu durante o Renascimento, 

cuja primeira manifestação foi a Utopia (literalmente: “não-lugar”) de Thomas More, denominação que passou 

a ser aplicada a outros trabalhos similares em geral. A Utopia de Thomas More combinou uma crítica 

penetrante da própria sociedade do autor, de sua irracionalidade e de sua injustiça, com o retrato de uma 

sociedade que, apesar de não ter alcançado talvez a perfeição, resolvera a maior parte dos problemas humanos 

que pareciam sem solução para seus contemporâneos. O que caracteriza a Utopia de Thomas More e todas as 

outras é que elas não discutem princípios em termos gerais, mas descrevem de forma imaginativa os detalhes 

concretos de uma sociedade que corresponde aos desejos mais profundos do homem. Contrastando com o 

pensamento profético, essas sociedades perfeitas não estão localizadas no “fim dos tempos”, mas já existem — 

elas são distantes geograficamente, e não no tempo. À Utopia de Thomas More sucederam-se duas outras, A 

cidade do Sol, do frei italiano Campanella, e Cristianópolis, do humanista alemão Andreae, sendo esta última a 

mais moderna das três” (ORWELL, 2009, p. 308) 
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 Das três obras supracitadas que compõe a chamada tríade de utopia negativas 

(ORWELL, 2009, p. 310) a análise mais pertinente para a presente dissertação encontra-se 

estampada na obra mais recente dentre estas, ou seja, “1984”, de George Orwell. 

 O texto publicado em 1949 e o último fruto de trabalho de Orwell antes deste falecer 

em 1950, ostenta um tom extremamente crítico e pessimista em relação ao futuro da 

humanidade. Na obra o mundo encontra-se divido entre três superpotências que estão 

constantemente em guerra entre si10. Em cada uma destas potências existe um Partido, de índole 

autoritária, que mantém o seu poder às custas da população, havendo uma clara divisão entre 

classes, nos moldes medievais, ainda que tal divisão seja contestada pelo próprio Partido 

governante, o qual afirma não haver diferença social.  

 A história é focada sob a perspectiva do protagonista Winston Smith, cidadão da nação 

de Oceânia, o qual por sua vez faz parte de uma classe intermediária de cidadãos, os chamados 

componentes do Partido Externo11. Durante a obra discorre-se sobre os métodos que o Partido 

governante se utiliza para manter-se no poder, deixando claro ao leitor a preocupação do autor 

da obra em soar o alarme para que os abusos antes cometidos durante as Grandes Guerras não 

mais viessem a ser repetidos, nem por partidos de índole de esquerda e nem de direita, 

abominando-se, desta forma, o autoritarismo12. 

 Durante toda a obra são explicados e delineadas mecanismos e instrumentos que 

serviriam para manter o controle social da população da qual o protagonista faz parte. É 

explicado que aparelhos eletrônicos chamados “teletelas”, os quais encontram-se em todos os 

lugares, inclusive dentro das residências dos cidadãos membros do Partido, não somente 

bombardeavam o indivíduo com propaganda favorável ao Partido, alienando-o a qualquer outra 

fonte de informação que não seja aprovada pelo próprio Partido, mas também vigiavam os 

movimentos dos cidadãos através de câmeras e microfones embutidos que não podiam ser 

desligados em momento algum, fornecendo informações em tempo real sobre as atividades da 

                                                           
10 Mais precisamente, as três potências Oceânia, Eurásia e Lestácia encontram-se em embates que sempre 

envolvem um conjunto de duas destas potências contra a terceira, sendo que os acordos de paz e declarações de 

guerra são constantes e fluídos entre estas, havendo uma constante mudança no paradigma de aliado ou 

inimigo. 
11 Na sociedade da Oceânia a sociedade é dividida em três classes, as quais citam-se maneira decrescente em sua 

importância: Partido Interno (Núcleo do Partido), Partido Externo e, proletariado (vulgarmente referido como 

“proletas” durante a obra). 
12 É importante notar que muito a experiência pessoal de ORWELL veio a transparecer na obra, pois este lutou e 

foi feriado durante a Guerra Civil espanhola apoiando uma milícia revolucionária marxista que lutava contra os 

abusos do ditador Francisco Franco (ORWELL, 2009, p. 327). 
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população13. O autor também informa acerca da existência de microfones espalhados por todos 

os lugares, agentes governamentais que estariam à paisana a fim de vigiar a atividade dos 

cidadãos e da própria cultura de delação que é estimulada entre crianças e adultos14. 

 Ainda que inicialmente relegado a uma realidade fantasiosa, a obra de Orwell passou a 

tomar contornos de uma cartilha adotada pelos Estados em como manter a sua população sobre 

constante vigilância, seja tal fato apenas uma sensação, seja de fato uma prática reiterada. 

 A junção da vontade estatal pela busca do controle absoluto sobre sua população com a 

evolução tecnológica, contemporânea dos dias atuais, acabou por materializar os alertas de 

Orwell em realidade. 

 A questão ora que extrai da citada obra de ficção encontra reflexo no âmago desta 

dissertação. Isto, pois o que se procura analisar no presente estudo é a relação existente entre 

os direitos fundamentais e a figura do Estado, mais precisamente o embate de pretensões hoje 

existente entre direitos individuais (dentre os quais a privacidade e a liberdade de expressão são 

os mais tolhidos, conforme se verá em capítulo posterior) e a questão de segurança estatal, a 

qual não deixa de ser, por sua vez, um tema que concerne também o particular, pois claramente 

atrelado à questões como direito à vida e liberdade de locomoção. 

E a questão, neste ponto, encontra dois aspectos que serão devidamente delineados no 

decorrer desta dissertação: a) quais os mecanismos que são utilizados pelos governos para 

realizar a vigilância de sua população; e, b) quais as implicações jurídicas que a utilização de 

tais mecanismos de controle reverberam nos direitos individuais (direitos fundamentais vs. 

vigilância estatal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Acredita-se que este mesmo efeito é vislumbrado atualmente com a utilização ubíqua dos celulares e 

dispositivos eletrônicos móveis, em especial, como já aventado, em razão do crescimento do tema internet das 

coisas. 
14 O autor escreve passagens neste viés demonstrando, inclusive, que os pais das crianças que as delatam não se 

enfurecem com estas, mas sim as comemoram acreditando que estas estão agindo no melhor interesse do 

Partido e, assim, da sociedade como um todo (ORWELL, 2009, p. 230-232). 
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2 Vigilância estatal e alguma de suas características atuais 

 

2.1 Introdução ao tema da vigilância 

 

 A questão das tecnologias em geral, e especialmente a internet, serem utilizadas para 

fins menos nobres do que aqueles esperados pelo usuário comum da rede, é igualmente cediça 

e tormentosa. O emaranhado de sistemas e técnicas utilizadas pelas agências governamentais 

de segurança e inteligência15 ao redor do mundo acabou por equipar os Estados de aparatos que 

são capazes de vigiar cada aspecto da vida do cidadão comum16. 

 A vida comum, pois tornou-se nada mais do que uma extensão de dados que são 

coletados minuto a minuto, segundo a segundo por uma série de aplicativos, programas e 

aparelhos que têm como única e exclusiva função fazer uma coleta massiva de dados acerca da 

rotina de cada pessoa. Ainda que em um primeiro momento exista a aparência de que as 

agências de inteligência visem apenas indivíduos que possam a vir causar algum tipo de ato de 

terrorismo ou destruição, observar-se-á que a coleta de dados por elas perpetrada não discrimina 

classe social, religião, geografia ou status financeiro de uma pessoa. Tudo é coletado, 

catalogado e analisado, vindo a servir os mais diversos fins que a máquina estatal procura, e 

não apenas um objetivo específico. 

 Ainda que não seja o ponto principal da presente dissertação, entende-se que se mostra 

necessário compreender, ainda que em linhas gerais, a questão técnica do tema, ou seja, como 

a vigilância é desenvolvida pelos organismos estatais, em um verdadeiro ato de espionagem 

interna. A série de estratégias que hoje são empregadas para a coleta de dados e vigilância 

contínua, em que pese estarem calcadas na característica da ubiquidade que a tecnologia hoje 

ostenta no dia-a-dia, na verdade, nada mais são do que evolução de estratégias militares que 

vêm sendo utilizadas desde a Antiguidade pelos Estados e pelos governantes para manterem-se 

no poder ou extraírem vantagens das mais diversas índoles, tais como militar, econômica ou 

política. A diferença que atualmente se destaca é que, ao contrário do que ocorria na 

Antiguidade, atualmente a atividade de espionagem não mais é desenvolvida somente de 

maneira direta pelo próprio Estado, mas também de maneira terceirizada, culminando na 

                                                           
15 Um eufemismo, em nossa opinião, da sua real natureza, qual seja, a atividade de espionagem. 
16 Aliás, conforme se verificará adiante, não somente do cidadão comum, mas também de chefes de estado e de 

representantes de organismos internacionais, tais como a chanceler alemã Angela Merkel e ex-secretário-geral 

das Nações Unidas Kofi Annan. 
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formação de uma valiosa indústria1718. A análise mais detida do tema indústria da espionagem, 

pois surge como reagente natural ao estudo do “Estado Orwelliano 2.0”, o qual tem eterna sede 

por dados. 

 Desta forma, dá-se início ao estudo do presente capítulo ponderando-se inicialmente 

sobre a questão da espionagem. Para tanto buscar-se-á realizar uma retrospectiva histórica, 

demonstrando que tal atividade evolui de artifício utilizado em combates militares, visando 

encontrar pontos fracos na estratégia do inimigo e utilizando-se de recursos humanos, até o 

momento atual em que dispositivos eletrônicos se encarregam da tarefa de coleta de dados, 

tendo como alvo não somente àquele que externamente pode infringir danos, mas também a 

própria população do Estado, a qual passou a ser rastreada para os mais diversos fins. 

 Em um segundo momento, analisar-se-á como a atividade de vigilância estatal é 

operacionalizada, valendo-se para tanto do estudo de casos em que existe farto material 

bibliográfico, in casu no estudo da atividade em países como Estados Unidos e Reino Unido. 

 Por fim, procurar-se-á demonstrar qual é o alvo da vigilância estatal, superando-se o 

paradigma de que a população é mais afetada, passando à ponderação de que fatos (dados) são 

coletados da massa vivente de um Estado. 

  

2.2 Espionagem e vigilância: diagnóstico da evolução histórica 

 

 A atividade da espionagem é inerente à condição social humana. A procura por descobrir 

informações e dados que não estão ao alcance dos olhos sempre despertou curiosidade no ser 

humano, uma das características mais próprias da espécie. 

 A espionagem é utilizada como artifício militar há vários séculos, trazendo novas 

alternativas para se lograr a vitória em comparação com a utilização de estratégias militares 

somente úteis ao campo de combate, as quais muitas vezes ceifavam um número elevadíssimo 

de vidas19. 

                                                           
17 Neste ponto observa-se que o Canadá se utiliza de empreiteiros particulares (contractors) para fornecer as 

informações de inteligência para suas forças especiais. Tais contratos estão orçados em torno de duzentos mil 

dólares por ano (MAKUCH, 2018). 
18 Ainda neste ponto, denota-se que as empresas do ramo de defesa (e espionagem) lucraram trezentos e noventa 

e oito bilhões de dólares em contratos em 2018, conforme um relatório divulgado pelo SIPRI (Stockholm 

International Peace Research Institute) (SIPRI, 2018). 
19 Como exemplo desta situação, a tática militar de um ataque frontal, comum até o século XIX era vista como 

uma eficaz no campo de batalha, ainda que desprovida de maiores refinamentos estratégicos. Atualmente é 

vista como um último recurso, pois coloca os combatentes atacantes diante de uma posição em que a defesa 

inimiga consegue repelir a investida com menores perdas, porém gerando um número mais alargado de vítimas 

do lado daqueles que atacam (PHIFER, 2012, p. 168). 
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 A espionagem como instrumento bélico entre os Estados, inclusive, foi objeto de estudo 

dos mais diversos autores, tais como Maquiavel e Clausewitz, no Ocidente, e Sun Tzu, no 

Oriente, os quais observavam nesta atividade uma oportunidade para maximizar os ganhos 

militares, levando a uma vitória menos custosa20. 

 Historicamente, a espionagem possui importantes exemplos de utilização ao longo dos 

séculos, podendo serem citadas ocorrências tanto no Ocidente como no Oriente. Em uma de 

suas obras mais conhecida “De iure belli ac pacis” (Do direito da guerra e da paz, 1625), o 

jurista holandês Hugo Grócio cita como exemplo de utilização deste artifício aquele do qual se 

valeu, em tempos bíblicos, Moisés ao enviar espiões para a Terra Prometida, dentre os quais 

Joshua era um deles (GROTIUS, 1901, p. 331). 

Sem deixar os exemplos ocidentais, grandes estrategistas militares como Alexandre, o 

Grande e Júlio César, depositavam sua confiança na elaboração de parte de suas estratégias 

militares às informações que lhes haviam sido repassadas por seus espiões, novamente tornando 

o objetivo militar mais facilmente conquistável. 

No Oriente, o filósofo e general chinês Sun Tzu teceu diversos comentários acerca da 

necessidade de se valer dos estratagemas criados ou descobertos por espiões, a fim de que a 

vitória em uma batalha se desse de maneira mais factível. Tanto o é, que citado autor chinês 

dedicou em sua obra mais conhecida, “A arte da guerra”, um capítulo inteiro sobre o tema (“Da 

arte de semear a discórdia”), elucubrando uma vasta diversidade de considerações que um 

comandante militar deve ter em consideração até mesmo antes de iniciar um conflito armado 

(TZU, 2006, p. 75-79). 

Igualmente, ainda que de maneira indireta, o filósofo italiano Nicolau Maquiavel, em 

sua obra “O príncipe”, atribui ao governante a necessidade de, afastando-se de uma imaculada 

ética, utilizar-se de todas as estratégias e meios possíveis para manter-se no poder; extraindo-

se aqui a inserção da ideia da espionagem em suas palavras (MAQUIAVEL, 2010). 

 Como consequência direta desta necessidade de buscarem-se vantagens táticas para a 

garantia de vitórias militares ou a manutenção de poder, a espionagem cada vez mais se 

espalhou pela estrutura do Estado, tudo com o escopo de garantir com que sempre houvesse um 

maior aproveitamento das vantagens existentes. 

                                                           
20 Neste ponto observa-se que Adyinka Makinde, ao tecer comentários sobre a obra de John Hughes-Wilson (On 

Intelligence: The History of Espionage and the Secret World), lembra que exatamente que os citados 

estudiosos clássicos (Maquiavel, Sun Tzu e Clausewitz) referenciam a espionagem como uma importante 

ferramenta militar para a defesa dos interesses nacionais (MAKINDE, 2016). 



27 

 De fato, tal ideia pode ser sintetizada, mutatis mutandis, na alardeada expressão de que 

“conhecimento é poder”, conceito este explorado por Thomas Hobbes que, em sua obra “De 

Corpore”, afirmou que “o fim do conhecimento é o poder”21 (nossa tradução) (HOBBES, 1839, 

p. 7). Em que pese Hobbes não ter sido o primeiro a alavancar tal assertiva, este o fez de maneira 

a sumarizar ideias que antes encontravam-se dispersas em obras de autores e estudiosos antigos, 

tal como Francis Bacon o fez em sua obra “Meditationes sacrae”22. 

 O que se infere do estudo do mecanismo da espionagem é que, em um primeiro 

momento, este fazia parte de um aparato estatal mais abrangente, ou seja, agia como um braço 

estatal com o objetivo de coleta de informações. Havia, pois, uma sintonia entre os desígnios 

estatais e o agir da ferramenta da espionagem. 

 Todavia, ainda que inicialmente houvesse um ajuste entre o criador (Estado) e a criatura 

(espionagem), esta relação passou ao longo dos anos a presenciar uma transferência de 

responsabilidades para a iniciativa privada. A espionagem era proposta e realizada por agentes 

estatais, os quais tinham como único fim buscar os interesses estatais, sejam eles da índole que 

for. Soldados, capitães, generais e espiões per si realizavam a citada atividade com o fito de 

lograr pequenos ganhos que viessem a solidificar a posição de seus senhores. Não havia, assim, 

qualquer espécie de outro interesse em jogo: o pedido estatal era visto como uma ordem e, por 

essa razão, era cumprido sem quaisquer questionamentos. 

 Com o avançar dos séculos a ideia que começou a se implantar era de que caberia ao 

Estado a realização de tarefas mais elementares à sua própria constituição e manutenção. Este 

movimento, inclusive, é visto com o surgimento das gerações de direitos fundamentais que hoje 

encontram-se encartadas, expressa ou indiretamente, nas constituições dos mais diversos 

Estados democráticos ao redor do mundo. 

 Mesmo neste movimento de busca por um chamado Estado mínimo, a questão da 

segurança sempre foi vista como afeta às obrigações naturais de um Estado, ou seja, 

indelegáveis a quaisquer particulares23. Este mantra que defendia a impossibilidade de 

delegação de atividades relacionadas à segurança, interna ou externa, foi com o tempo se 

erodindo, abrindo-se a possibilidade para que particulares passassem a poder atuar nesta esfera. 

                                                           
21 Texto original: “The end of knowledge is power”. 
22 É interessante notar, contudo, que o conceito de conhecimento ser poder, explorado por Bacon e Hobbes, pode 

ter se dado do contato que Hobbes teve com o primeiro quando atuou na função de secretário deste 

(STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY, 2019). 
23 Neste ponto, até hoje são travadas discussões acerca da delegação de atividades relacionadas à segurança para 

particulares, tal como é a questão da terceirização da guarda de presos, como ocorre nos Estados Unidos. 
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 Valendo-nos aqui de um exemplo de pujante desenvolvimento privado na área da 

segurança é possível citar os Estados Unidos da América. No nicho do desenvolvimento de 

tecnologias e armamentos, várias companhias foram criadas e prosperam com a economia da 

espionagem, também chamada de guerra preventiva (UCHITELLE, 2017), conforme se 

observa pelo grau de organização e influência que atingiram, originando inclusive, em 1919, a 

criação da National Defense Industrial Association, a qual se encontra sediada estrategicamente 

na cidade de Arlington, no estado da Virgínia, nos arredores da capital norte-americana, 

Washington D.C. 

 Com a entrada da iniciativa privada no campo da espionagem criou-se não somente uma 

indústria extremamente valiosa, mas também uma via perigosa de negociações de segredos. 

Isto, pois é certo que ao ser encampada pela iniciativa privada, a atividade de espionagem 

passou a ser mais uma via pela qual os atores particulares buscam o lucro com os seus 

investimentos e suas ações. Ao passar a desempenhar uma atividade intrinsecamente ligada à 

segurança nacional, porém temperada com a busca pelo lucro, é possível que estas empresas 

passem a desenvolver tecnologias e comercializá-las com agentes contrários aos interesses do 

próprio Estado sede em que esta se encontra ou foi fundada2425. 

 Ainda que a atividade de espionagem tenha sido vital em conflitos mundiais tal como a 

1ª e 2ª Guerras Mundiais, é possível afirmar que o seu ague veio durante a Guerra Fria. No 

período compreendido logo após o fim da 2ª Guerra Mundial até o fim da União Soviética26, a 

atividade de espionagem teve seu o maior impacto na história recente da humanidade. Isto, pois 

como a realização de qualquer combate aberto entre a as duas superpotências da época, União 

Soviética e Estados Unidos, poderia facilmente escalar o conflito, levando a aniquilação de 

milhares senão milhões de pessoas, os embates que existiam entre as potências davam-se de 

                                                           
24 Com este alerta, já existe notícia de que ex-empreiteiros norte-americanos, contratados pela Agência de 

Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) estão agora prestando serviços para aquele Estado ou grupo 

que ofertar a maior proposta, prestando assessoria em ações de espionagem e vigilância inclusive contra alvos 

norte-americanos e de aliados dos Estados Unidos (MURPHY, 2019). 
25 É importante, notar, neste tópico, que relação existente entre a iniciativa privada e o Estado no campo da 

espionagem pode ser considerada, inclusive como empecilho à consecução de objetivos maiores, tal como a 

própria paz (SILVA, BONALDO, 2019). 
26 Ainda que existam discussões históricas acerca das datas e períodos exatos em que a Guerra Fria de fato tenha 

ocorrido, é certo que em uma abordagem que visa meramente contextualizar o tema, sem se debater com 

especificidades de discussão da área histórica, entende-se, de maneira abrangente, que a Guerra Fria tenha sido 

caracterizada entre o período de fim da 2ª Guerra Mundial, com a vitória das Nações Aliadas sobre as que 

compunham o Eixo, até o fim da União Soviética, momento no qual uma das duas superpotências da época 

deixou de existir, fazendo esmorecer, em uma análise perfunctória, a tensão existente entre o bloco capitalista, 

liderado pelos Estados Unidos da América, e o bloco comunista, liderado pela União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. 
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maneira discreta, ou melhor dizendo, secreta, com a subtração de informações, documentos e 

dados ou a inserção de informações falsas a fim de iludir o adversário. 

Neste período de conflito dissimulado entre as superpotências, diversas empresas norte-

americanas tiveram papel vital no desenvolvimento de tecnologias que auxiliavam os espiões 

dos Estados Unidos a realizarem as mais mirabolantes tarefas, criando não somente maneiras 

com que informações fossem seguramente transportadas ou armazenadas, mas também 

inventando aparatos que cada vez mais fossem capazes de coletar informação do inimigo de 

maneira com que este sequer tivesse ciência de tal ato. 

Em paralelo à atuação das empresas norte-americanas na busca por aprimorar e 

maximizar os esforços de guerra é interessante observar que a espionagem também era prática 

comum no bloco comunista, mas especificadamente da República Democrática Alemã, também 

designada Alemanha Oriental. 

Com o fim da 2ª Guerra Mundial, sendo a Alemanha a maior responsável não somente 

pelo início do conflito armado, mas também pelos maiores horrores da Guerra27, com o fito de 

exercer vigilância sobre esta acabou-se dividindo o território germânico entre as quatro maiores 

nações envolvidas no conflito europeu, quais sejam: Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e 

União Soviética. Com efeito, não somente a Alemanha foi dividida entre as quatro potências, 

mas a cidade de Berlin, capital do país, foi também recortada em quatro setores, sendo que 

dentre estes quatro setores era possível vislumbrar uma divisão básica entre dois grupos, o 

capitalista (Estados Unidos, Grã-Bretanha e França) e o comunista (União Soviética)28. 

Como fruto de tal divisão acabou-se por criar internamente no Estado alemão uma 

verdadeira guerra silenciosa, a qual era travada de um lado pelo bloco capitalista e do outro 

pelo bloco comunista. E, como já aludido, ante a impossibilidade de um conflito aberto entre o 

bloco capitalista e o bloco comunista, também se erigiu na nação germânica uma guerra 

subterrânea, travada por espiões de ambos os lados. 

Ainda que os mais conhecidos serviços de espionagem da época sejam o norte-

americano, encabeçado pela Agência Central de Inteligência (Central Intelligence Agency, ou 

                                                           
27 Mesmo considerando-se que durante um conflito armado de proporções mundiais, tal como foi a 2ª Guerra 

Mundial, faz-se necessário despir-se de qualquer tipo de preconceito e destacar que todas as nações envolvidas 

no conflito cometeram diversas atrocidades (por exemplo, campos de concentração criados para japoneses e 

descendentes de japoneses nos Estados Unidos; massacre e estupro de cidades e vilas alemãs por soldados 

soviéticos; tráfico sexual de mulheres chinesas à mando do Japão), tem-se como ponto pacífico que as ações 

desempenhadas pelos nazistas não estão somente encontram-se entre as piores existentes, mas também são as 

mais bem documentadas, fruto de uma cultura germânica preocupada com o registro e o constante aumento da 

eficiência de suas práticas. 
28 O maior exemplo desta acirrada divisão existente entre os dois blocos foi a construção, em 1961, de uma 

barreira que dividiu a cidade de Berlim em duas: do lado oeste, o capitalismo das três potências ocidentais; do 

lado leste, o comunismo da União Soviética. 
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CIA no acrônimo em inglês), e pelo homônimo soviético, o Comitê de Segurança do Estado 

(Комите́т Госуда́рственной Безопа́сностиm, ou KGB no acrônimo em russo) é importante 

notar que na Alemanha Oriental foi criado serviço de inteligência que estabeleceu precedente 

que serve como antecedente histórico para a vigilância em massa de uma população inteira. Tal 

agência foi a chamada Stasi (forma curta do alemão para Ministerium für Staatssicherheit, ou 

Ministério para a Segurança do Estado, em tradução livre). 

A citada agência de inteligência não somente tinha como foco a realização da atividade 

de espionagem externa, tendo como alvo países do bloco capitalista, mas o seu foco principal 

de atuação estava voltado para a realização de atividade interna (vigilância estatal). Diz-se 

atividade interna, pois as atividades pelas quais a agência da Alemanha Oriental ficou mais 

conhecida foram aquelas que visavam monitorar e rastrear os passos de sua própria população. 

Para ser capaz de realizar uma compreensiva atividade de vigilância, amplificando a 

sensação de controle estatal, a Stasi valia-se não somente de uma enorme rede de agentes29, 

mas também de diversos dispositivos tecnológicos (WOOLASTON , 2013) que tinham como 

escopo observar e catalogar todos movimentos da população da Alemanha Oriental. 

A realização de atividade de intenso monitoramento da própria população tinha como 

objetivo emular a ideia de que o Estado estava em todos os lugares ao mesmo tempo, ideia 

descrita por Orwell em sua já citada obra “1984”. Esta propaganda de capacidade de 

onipresença, por sua vez, não se restringia a capacidade de observar, mas também de agir 

quando fosse necessário impedir a realização de atos que fossem contrários ao regime 

estabelecido (HAASE, 2018). 

A Stasi, desta forma, agia como um braço do Estado da Alemanha Oriental opressivo e 

repressivo, destruindo movimentos antes de que eles fossem devidamente organizados. 

De fato, percebe-se aqui uma clara aplicação prática de preceitos do panoptismo 

descritos por Bentham, porém com vertente que Foucault enxergou em sua obra. A realidade 

distópica descrita por Orwell transfigurou-se em realidade prática, impactando a vida de um 

cidadão da República Democrática da Alemanha de maneiras com que seus próprios 

comportamentos pendiam não mais para um agir natural, mas sim para uma atuação focada no 

que o Estado esperava de seus cidadãos. 

É possível traçar-se, desta forma, um paralelo entre a questão que ora discorreu-se no 

presente tópico e o tema central tratado na presente dissertação.  

                                                           
29 Segundo recentes relatos, mais de doze mil colaboradores não oficiais auxiliavam na atividade de vigilância 

estatal (LATSH, 2011). 
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Isto, pois a importância da atividade da espionagem, a atuação das empresas de 

tecnologia, e o precedente histórico trazido pela atuação da Stasi, formam o panorama atual da 

questão da vigilância em massa e a ofensa aos direitos fundamentais. 

O que se pretendeu demonstrar com a presente leitura histórica é o fato de que a 

espionagem teve uma evolução tormentosa até o presente momento. Inicialmente era vista 

como importante ferramenta de caráter militar, a qual tinha como escopo auxiliar comandantes 

e vencerem batalhas diminuindo o custo de vidas que se exige em um conflito armado.  

Com o trilhar dos anos, não somente o próprio Estado passava a realizar a atividade de 

espionagem, mas também a iniciativa privada começou a ter um papel de cada vez maior 

destaque na área, especializando-se em não somente desenvolver dispositivos e tecnologias que 

fossem capazes de auxiliar o seu Estado em conflitos externos, mas também desenvolver 

equipamentos que tivessem o fito de prestar ajuda ao Estado manter a status quo vigente. 

Seguindo-se a evolução histórica do tema, chegou-se ao precedente histórico de vigilância em 

massa desenvolvido pela agora extinta Alemanha Oriental, a qual através de sua agência de 

inteligência, a Stasi, passou a monitorar a sua população em uma escala nunca antes imaginada, 

mantendo arquivos sobre todas as atividades de seus nacionais, realmente tornando realidade a 

ideia inicial imaginada por Bentham, em um reflexo da realidade que parece não ter observado 

os alertas literários dos autores do período da Utopia Negativa. 

O desenvolvimento do tema vigilância em massa é, pois, recente na história mundial, 

ainda que a atividade de espionagem seja milenar. Contudo, foi através revelações ocorridas 

nos idos de 2013 que o tema de vigilância em massa tornou-se foco de estudos mais 

aprofundados. 

Faz-se, desta maneira, necessário entender o incidente ocorrido e dimensionar como as 

revelações trazidas à tona foram capazes de alterar a percepção do corpo social sobre o tema da 

vigilância em massa. 

 

2.3 Caso Snowden: trazendo luz à vigilância sub-reptícia 

 

 Passados mais de cinco anos das revelações que o ex-analista da Agência de Segurança 

Nacional dos Estados Unidos (National Security Agency, ou NSA no acrônimo em inglês) a 

história por este desfraldada modificou radicalmente as percepções de todos sobre o tema da 

vigilância estatal.  

Primeiramente é importante entender quem é Edward Snowden e qual a sua relevância 

para o tema. Snowden foi um analista da NSA, que trabalhou em diversas posições de destaque 
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dentro da citada agência. Apesar de não ter formação acadêmica per si, o norte-americano foi 

recrutado pela referida agência de inteligência com o objetivo de trabalhar em operações 

eletrônicas de espionagem e monitoramento (GREENWALD, 2014). 

 Os fatos que Snowden revelou mostraram como a NSA, agência de espionagem digital 

do governo norte-americano, operava de maneira sub-reptícia ao redor do mundo, coletando 

informações de virtualmente qualquer pessoa ou empresa, tudo com o objetivo inicialmente 

alavancado de segurança nacional. Entretanto, conforme se obtém da própria narrativa de tais 

fatos, o ex-analista do governo norte-americano indignou-se com as atitudes de seu Estado 

quando passou a perceber que o motivo primordial pelo qual os dados eram coletados 

(segurança nacional) nada mais era do que um subterfúgio para que os Estados Unidos tivessem 

ao seu lado uma importante ferramenta para realizar o controle de sua população, dentro e fora 

do território norte-americano, além de também servir a outros fins que não serão abordados 

nesta dissertação, tais como servir de mecanismo para influenciar em decisões econômico-

financeiras, geopolíticas e militares. 

 Segundo se verificará mais à frente nesta dissertação, a realização da coleta de dados 

por parte da NSA (e de outras agências de inteligência) se operacionaliza com e sem o auxílio 

de terceiros, in casu, de operadores privados de telecomunicações. Ambas as modalidades de 

obtenção de dados são extremamente efetivas, mas é a sua aplicação conjunta que foi capaz de 

conceder à citada agência de inteligência a capacidade para ser onisciente aos acontecimentos 

mundiais, por mais secretos que eles fossem. 

 A descoberta de que não somente a NSA, mas também as agências de inteligência das 

nações mais poderosas do mundo utilizavam-se de tais técnicas para coletar informações de 

seus cidadãos e também de estrangeiros tornou-se um escândalo de proporções épicas. 

 Diante desta onda de curiosidade por parte do público em geral, a estória foi tratada por 

várias mídias, havendo publicações literárias sobre o tema (GREENWALD, 2014) e inclusive 

uma produção de Hollywood que procurou trazer para a sétima arte uma leitura mais 

romantizada sobre como os fatos se desenrolaram (SNOWDEN, 2016). É imperioso notar, neste 

diapasão, que tal visão idealizada retratou os atos de Snowden como corajosos e dignos de 

inspirar qualquer um que busque advogar a causa de privacidade eletrônica como sua bandeira. 

Muitos passaram, então, a enxergar na figura do citado agente norte-americano um verdadeiro 

superstar do mundo da tecnologia, alçando suas ações à condição de carta de alforria contra os 

modernos sistemas de vigilância implementados pelo Estado (GREENWALD, 2014, p. 620). 

Não se procura, com isso, somente exaltar as atitudes de Snowden. Muitos autores da 

área viram nas revelações trazidas pelo norte-americano verdadeiros atos de traição contra seu 
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próprio Estado, pois alegaram que as informações que foram colocadas para a mídia ao mesmo 

tempo colocavam em risco a segurança nacional e a vida de diversos agentes estadunidenses, 

fossem eles espiões ou soldados (SIMCOX, 2015, p. 11). 

 Entretanto, essa ampla rede de opções de espionagem interna que era – e ainda é – 

colocada à disposição da NSA modificou radicalmente a maneira com que as pessoas 

começaram a pensar sobre o assunto de vigilância estatal na era digital. 

A importância dos segredos compartilhados por Snowden teve importância mercurial 

para o tema que, até então, ficava muitas vezes restrito a discussões segmentadas ou calcadas 

em suposições que não poderiam ser verificadas de maneira confiável. A posição ocupada por 

Snowden como antigo funcionário da NSA de alto escalão conferiram a necessária roupagem 

de veracidade que faltava aos estudos do tema. 

Isto, pois a realidade trazida às claras por Edward Snowden, transformou 

profundamente o tema da vigilância em massa, já que o tópico passou a ser estudado e discutido 

com maior interesse pela comunidade internacional. Neste sentido, não somente a produção 

acadêmica passou a ser alavancada, mas também várias ações foram tomadas por Estados e pela 

sociedade a fim de que se buscasse uma internet mais livre, onde as amarras estatais não 

poderiam perseguir os seus usuários30. 

No entanto, para que se possa compreender plenamente as repercussões que a atividade 

de vigilância em massa causa nas populações, faz-se mister adentrar em um exame mais 

aprofundado sobre o que é, então, a vigilância em massa. 

 

2.4 O que é vigilância em massa e quem a efetiva 

 

Em uma definição simplificada, vigilância em massa é o monitoramento indiscriminado 

da internet e de comunicações telefônicas de várias pessoas, ou até de países inteiros, sem que 

haja qualquer espécie de prova de que tenha havido atividades ilegais ou irregulares por parte 

destas (BEAUMONT, 2015). 

A vigilância em massa não é uma atividade nova, surgida nos últimos anos (BIGO et al, 

2013, p. 06), porém o que a diferencia das atividades de espionagem anteriormente 

desenvolvidas pelo Estados é a sua escala (MONTEIRO, R. L., 2014, p. 05-06; BIGO et al, 

                                                           
30 À título de exemplo, o Brasil e a Alemanha, Estados que não somente foram vigiados pelos Estados Unidos, 

mas também que tiveram as suas líderes da época (2013), Dilma Rousseff e Angela Merkel, espionadas 

pessoalmente, propuseram uma resolução perante a Organização das Nações Unidas a fim de rechaçar a prática 

de espionagem através da internet, focando especialmente na questão da privacidade dos usuários na internet 

(Resolução da Assembleia Geral nº 68/167, de 18 de dezembro de 2013). 
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2013, p. 14). De fato, os avanços tecnológicos trouxeram transformaram o poderio estatal, 

tornando os prospectos panópticos em uma realidade palatável. 

A atividade de espionagem anteriormente era desenvolvida de maneira mais arcaica, 

com a utilização primordial de recursos humanos para a realização da citada prática31. No 

entanto, a recente revolução da informática tornou não somente o armazenamento, mas também 

a captura de dados uma tarefa mais simplificada e mais barata. Pode-se atribuir à big data tal 

façanha. 

O termo big data foi cunhado em meados da década de noventa pela National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) para designar a quantidade massiva de dados 

disponíveis, além das capacidades computacionais e analíticas existentes à época (SAISSE, 

2017, p. 01).  

É importante observar que vários estudos vêm sendo realizados a fim de melhor 

entender as aplicações para este fenômeno, destacando-se a utilização da big data em campos 

como da saúde, comércio e transportes (JOH, 2014, p. 36)32. 

O crescimento da capacidade de coleta e processamento de dados não se deve somente 

aos avanços decorrentes dos saltos tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, mas também 

merece uma análise da atuação de outros fatores do ponto de vista subjetivo, ou seja, quem 

realiza a atividade de vigilância em massa? 

Ainda que uma análise inicial aponte para uma resposta de que tais atividades são 

realizadas pelo Estado através de suas agências de inteligência, é necessário observar que tal 

resposta pode ser considerada como parcialmente verdadeira. Isto, pois uma das vertentes que 

tornou a realização desta atividade em uma tarefa cada vez mais simples, advém do fato de que, 

apesar de tal atividade ser realizada prioritariamente pelos Estados, a inserção da iniciativa 

privada acelerou o desenvolvimento de tecnologias na área (KLAMBERG, 2010, p. 98). 

O modelo capitalista é aplicado praticamente de maneira unânime no mundo, ainda que 

os seus graus e temperamentos deem uma roupagem diferente para cada Estado33. Entretanto, 

                                                           
31 Segundo o próprio antigo diretor do FBI, James Comey, aventou em entrevista, o ativista norte-americano 

Martin Luther King sofreu com vigilância da agência, em especial com a inserção de agentes disfarçados nos 

núcleos de organização de movimentos sociais (THEOHARIS, 2018; GREENWALD, 2014, p. 678). 
32 É se valendo da big data que empresas de planos de saúde, por exemplo, podem traçar perfis de seus clientes, 

observando qual seria a probabilidade destes desenvolveram determinada doença, agindo antecipadamente para 

o estabelecimento de medidas preventivas a fim de diminuírem estes riscos ou avaliando o quatum pode ser 

cobrado por planos a serem instituídos. Outra aplicação dá-se na área do transporte público urbano, o qual 

utiliza-se de tal tecnologia para traçar planos para a melhor utilização de seus serviços em determinados 

períodos do dia, aumentando a circulação de veículos ou redirecionando-os para atender determinadas regiões 

críticas (GUAZZELI, 2012, p. 06) 
33 Estados aplicam a lógica capitalista de maneira diferenciada buscando enaltecer determinados valores que sua 

sociedade entende como principais. Desta forma, a percepção de determinada serviço pode ser vista como algo 
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ainda que existam diversos pontos em que sejam distintos entre os Estados, é certo que a maior 

parte da infraestrutura de telecomunicações é hoje desempenhada por atores particulares, os 

quais não somente desempenham o múnus público de fornecer tais serviços, mas também 

perseguem o lucro na realização de suas atividades34. 

Outra área de extrema importância para a realização da vigilância em massa é aquela 

desempenhada pelas companhias de tecnologia, dentre as quais as maiores deste grupo foram 

apelidadas de “Big Tech”. Isto, pois a comunicação interpessoal não mais é realizada da mesma 

maneira como era em décadas passadas. Troca de mensagens eletrônicas, e-mails e outros tipos 

de comunicação em tempo real vem tornando o ato de comunicar-se em uma tarefa cada vez 

mais eletrônica e informatizada. 

Conforme já noticiado no capítulo 1, as relações humanas cada vez mais vêm se 

tornando virtuais e impessoais, no sentido físico da palavra. Tal evolução social possibilitou 

que mais interações pudessem ser estabelecidas, mas cobrou um pedágio: a utilização de dados 

cada vez mais se tornou presente da vida das pessoas. Não mais ligações telefônicas eram a 

única maneira de comunicação direta entre os seres humanos; a utilização do e-mail e das 

mensagens eletrônicas se tornou parte do cotidiano das pessoas, as quais passaram a cada vez 

mais a estarem eternamente conectadas (FREIRE E ALMEIDA, 2016, p. 480-481). 

A coleta de dados, desta maneira, evolui suas técnicas valendo-se cada vez mais da 

enorme quantidade de dados que é transmitida a cada segundo pelo globo terrestre, buscando 

guarida destes segmentos da indústria e do comércio35. 

 Contudo a situação não desbordou somente em benesses aos Estados. A inserção da 

iniciativa privada na questão da vigilância em massa também trouxe novos desafios. Isto, pois 

muitas companhias passaram a exerce resistência aos pedidos estatais de auxílio na captura de 

dados de seus clientes, pois entendem que manter a privacidade destes deve ser visto como um 

objetivo signo, o qual por sua vez reverbera ideais morais e principalmente econômicos36. 

                                                           
a ser oferecido de maneira gratuita e indiscriminada, como ocorre com os serviços de saúde no Brasil, ou algo 

que exija uma atuação estatal que beira ao mínimo, como é o caso dos mesmos serviços em terras norte-

americanas. 
34 Tal situação pode ser observada, por exemplo, no Brasil. A proposta que cada vez vem tomando mais força no 

âmbito político nacional faz coro à realização de concessões e privatizações nos mais diversos setores da 

economia, incluindo-se aqui a área da infraestrutura de telecomunicações. 
35 Ressalte-se, inclusive, que a nova disputa tecnológica, que gerará poder financeiro e técnico para o vencedor, 

envolve os Estados Unidos e a China no tocante à tecnologia do 5G (HERMAN, 2018). 
36 Neste ponto, emblemático caso ocorreu nos Estados Unidos em razão da empresa Apple não ter se submetido 

aos pedidos do governo deste Estado para criar mecanismos para acessar um aparelho telefônico criptografo 

(IPhone), de uma pessoa acusada de cometer atos de terrorismo. De fato, em que pese o processo movido pelo 

governo norte-americano e a pressão realizada para que houvesse uma irrestrita cooperação, a companhia de 

tecnologia não cedeu, afirmando, em síntese, que a privacidade e segurança de seus clientes estaria em perigo 

caso cooperasse com os pedidos realizados. Por fim, é importante registrar que houve desistência do caso, pois 
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 Assim, enquanto algumas companhias atuam de maneira a cooperar voluntariamente 

com as operações de inteligência do Estado outras se opõe à tal prática, criando-se obstáculos 

à voracidade estatal. 

Ainda é necessário deixar claro que, ainda que a Agência de Segurança Nacional dos 

Estados Unidos seja a mais conhecida, ou pelo menos a mais estudada agência de espionagem 

do mundo digital, esta não é a única. O fato é que todos os Estados, em maior ou menor escala, 

acabam por desenvolver e estruturar agências com o fito de que estas venham a realizar a 

captura de dados e monitoramento em massa de alvos, sejam eles nativos ou estrangeiros. 

 É importante notar, outrossim, que a atividade de espionagem é realizada por diversas 

agências dentre de um Estado, porém para o estudo da presente dissertação o foco será mantido 

nas agências de inteligência que desempenham a atividade de monitoramento em massa, ou 

seja, não serão estudados como a atividade de espionagem opera em outros níveis 

governamentais37. 

 Assim, enquanto os Estados Unidos possuem a NSA, a Grã-Bretanha dispõe dos 

serviços do Government Communications Headquarters (GCHQ, no acrônimo em inglês), o 

Canadá possui o Communications Security Establishment (CSE, no acrônimo em inglês), a 

Nova Zelândia possui o Government Communications Security Bureau (GCSB, no acrônimo 

em inglês) e a Austrália possui o Australian Signals Directorate (ASD, no acrônimo em inglês). 

Estes são exemplos somente de alguns serviços de espionagem digital espalhados pelo 

mundo. Estes supracitados serviços de inteligência, inclusive, não foram trazidos à baila à toa, 

visto que a reunião dos cinco Estados forma o chamado Five Eyes (Cinco Olhos, em tradução 

livre), uma aliança de agências de inteligência entre de países anglófonos criada antes do fim 

da 2ª Guerra Mundial com o objetivo inicial de realizar atividade de espionagem e inteligência 

em países componentes do Eixo (Alemanha, Itália e Japão), sendo posteriormente expandido 

tal objetivo para realização de espionagem e ações de inteligência contra países do bloco 

comunista38. 

                                                           
o FBI afirmou que uma terceira empresa contratada por este logrou êxito em realizar o pretendido desbloqueio 

(SOPRANA, 2016). 
37 Como exemplo desta ocorrência de diversas agências operando ao mesmo tempo, realizando atividades 

diversas, porém com consonância no objetivo, é possível citar-se, no caso dos Estados Unidos, a existência de 

uma miríade de agências de espionagem, tal como a CIA, que cuida da inteligência humana e prioritariamente 

em operações no exterior, e o Federal Bureau of Investigation (FBI) , que tem o objetivo de realizar a 

segurança interna nos Estados Unidos, em um modelo mutatis mutandi das funções desempenadas pela Polícia 

Federal em território brasileiro. 
38 Neste ponto a reportagem “Five Eyes: espionagem moderna começou há quase um século” explica as origens 

e objetivos desta aliança (In EM DISCUSSÃO, 2014, p. 33). 
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 Do mesmo modo, outros Estados não componentes desta aliança também detém os seus 

próprios serviços de espionagem digital, que em determinados casos são realizados por agências 

próprias para o tema ou então são realizados por agências que detém várias funções de 

inteligência dentro de um só Estado, como é o caso da Federal Security Service of the Russian 

Federation (FSB, ou em russo Федеральная служба безопасности Российской Федерации), 

na Rússia, sucessora espiritual da antiga agência de espionagem e inteligência soviética, a KGB. 

 O fato que se procurou deixar claro é que o tema vigilância digital em massa não é 

exclusivo de um determinado Estado ou grupo de países; este é utilizado como via para servir 

à diversos fins, sendo que para esta presente dissertação o foco que é realizada ressoa na questão 

da mácula aos direitos fundamentais. 

 Com o escopo de fornecer uma visão mais técnica sobre o tema, cabem ser tecidos 

algumas linhas sobre como a vigilância em massa se operacionaliza, ou seja, quais são os 

métodos utilizados pelo Estados para realizar a citada vigilância em massa. 

 

2.5 Como se opera a vigilância em massa: captação de dados e metadados 

 

Inicialmente, e a fim de não demonstrar qualquer tipo de pré-juízo sobre o tema, é 

necessário não se olvidar que a questão da vigilância em massa é uma importante ferramenta 

estatal para garantir o cumprimento da lei e a segurança nacional (KLAMBERG, 2010, p. 98).  

Esta síntese de posicionamento pró captação de dados pelo Estado é tratada por Robin 

SIMCOX39, o qual discorre em obra sobre o tema, procurando afastar a responsabilidade das 

agências de inteligência ao trazer à baila que a coleta de informações realizada por elas é 

mínima, aventando ainda que já existem sistemas de controle que garantem que o serviço seja 

realizado da melhor maneira possível40. O referido autor coloca, ainda, a figura de Edward 

Snowden na posição de traidor, um indivíduo ingênuo que ao achar estar trazendo benefícios à 

população acabou por dificultar o trabalho da máquina estatal (SIMCOX, 2015, p. 81). 

Neste ponto é devida a menção trazida à baila por tal autor de que captação de dados 

pode ser manejada a fim de impedir não somente o cometimento de atos de maior envergadura, 

tais como aqueles de terrorismo, mas também o de outros delitos, tais como a crimes sexuais, 

sequestros e homicídios (SIMCOX, 2015, p. 39).  

                                                           
39 É interessante observar que a Henry Jackson Society é um think tank britânico que possui uma forte vertente 

conservadora, o que por certo afeta o direcionamento de suas pesquisas. 
40 Saliente-se que tal ponto será abordado em momento posterior nesta dissertação. 
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Defensores da importância do sistema de coleta de dados em massa avaliam, que as 

interceptações não visam como alvo os cidadãos comuns, pois tem como objetivo maior a 

segurança estatal e, por esta razão, os alvos de tais interceptações seriam indivíduos que 

ostentam, ainda que perfunctoriamente, uma condição que exige do Estado, em favor de 

conceder segurança aos seus cidadãos, de vigiar os seus passos (SIMCOX, 2015, p. 78). 

Este interessante ponto que é trazido à baila em respeito à questão do confronto entre o 

direito da privacidade vs. vigilância estatal ressoa na questão da amplitude de tal vigilância, no 

sentido de manter-se sob análise foco toda e qualquer informação que transite por um sistema, 

como é o caso que vem sendo produzido pelas grandes potências. 

 Isto, pois grande parte das críticas realizadas às técnicas de vigilância estatal atualmente 

empregadas apontam a onipresença estatal na coleta de dados e análise de informações. 

Questiona-se: haveria um limite ou então um segmento que deve ser mantido sob constante 

análise, podendo-se liberar outros tipos de comunicações e troca de dados, ou então estaria o 

Estado protegido somente quando a realização da vigilância se dê de maneira compreensiva e 

massiva? 

 Alguns autores afirmam que as informações que são coletadas de maneira extensiva 

pelo Estado são necessárias e parte integrante de uma política nacional de segurança efetiva, 

servindo como bastião da defesa dos próprios cidadãos daquele Estado (SIMCOX, 2015, p. 37). 

Neste sentido, inclusive citam que “(...) os dados de comunicação são também relevantes para 

identificar e localizar riscos de suicídio, identificar estupradores, sequestradores ou ligações 

ameaçadoras em investigações de homicídio”41 (nossa tradução) (SIMCOX, 2015, p. 39). 

 Afirmam os defensores da atuação governamental que também é peça fundamental para 

a contenção de ataques terroristas, atuando como engrenagem do mecanismo de 

contraterrorismo, como afirmou a atual primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, à 

época Secretária de Interior do Reino Unido em discurso proferido no parlamento britânico em 

10 de julho de 2014, na qual esta afirmou que “os dados de comunicações desempenharam um 

papel significativo em todas as operações de contraterrorismo do Serviço de Segurança ao longo 

da última década”42 e  que estes “tem sido usados como prova em 95 por cento de todos os 

                                                           
41 Texto original: “(...) Communications data is also relevant in identifying and locating suicide risks; identifying 

rapists, kidnappers, or threatening callers; and in murder investigations”. 
42 Texto original: “Communications data has played a significant role in every Security Service counter-

terrorism operation over the last decade”. 
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casos graves de crime organizado tratados pelo Serviço de Promotoria da Coroa”43 (MAY, 

2014).  

Com esta linha argumentativa os defensores da massiva coleta de dados realizada pelo 

Estado buscam dar contornos de legitimidade às suas ações, tentando indicar que os métodos 

utilizados para que se angarie os dados são consequência de uma necessidade cada vez mais 

premente de busca por um ideal de segurança nacional, o qual por sua vez é corolário de um 

Estado moderno, haja vista ser esta uma de suas obrigações naturais para como seus cidadãos. 

Inclusive neste tópico os defensores de tal ostensiva vigilância valem-se de 

argumentação que se vale de um certo cinismo: defendem que os cidadãos são genericamente 

felizes com a sensação de segurança que o Estado transpassa, mas ao mesmo tempo querem 

evitar que esta figura seja impedida de alcançar o seu real potencial, tudo com base em um 

suposto receio de má-utilização de dados (SIMCOX, 2015, p. 70). 

Contudo, a questão que ora coloca é saber como se realiza a coleta e análise em massa 

de informações individuais. 

Isto, pois a extensiva coleta de dados realizada a mando estatal, seja diretamente ou 

indiretamente (através de cooperação e/ou pressão sobre empresas privadas) é realizada de 

diversas formas. A fim de ilustrar esta situação, é necessário analisar como esta atividade de 

fato é realizada. 

Existem dois métodos básicos para que a vigilância em massa seja efetivada: i) o 

primeiro método dá-se de maneira física (material), com a adulteração de cabos de fibra óptica 

que carregam os sinais da internet e telecomunicações através do globo; ii) já o segundo método 

se vale da do auxílio prestado empresas, as quais franqueiam acesso aos dados que possuem em 

seus servidores ao Estado. 

O primeiro método escolhido para realizar a vigilância em massa se aproveita de uma 

falha surgida de uma das características da internet, ou seja, a sua descentralização 

(MONTEIRO, R. L., 2014, p 18-20). Como as informações são descentralizadas, quando um 

indivíduo encaminha uma mensagem ou um arquivo através da rede mundial de computadores 

ou então realizam chamadas telefônicas, esta informação é dividida em pequenos pacotes de 

informação (data packets). Estes dados então são enviados valendo-se de diversas vias, em uma 

operação que busca diminuir o custo e aumentar a velocidade de transmissão de dados 

(KLAMBERG, 2010, p. 100). É importante notar que um usuário não é capaz de escolher qual 

via será utilizada para levar a sua informação do ponto ‘A’ ao ponto ‘B’, não havendo como se 

                                                           
43 Texto original: “(...)it has been used as evidence in 95 per cent of all serious organised crime cases handled by 

the Crown Prosecution Service”. 
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dar prioridade, por exemplo, a uma linha dedicada e segura para a transmissão de dados. Ocorre 

que, como a rede mundial de computadores formou-se através de uma matriz norte-americana, 

grande parte das operações mundiais de telecomunicações acabam valendo-se de cabos ou 

roteadores que estão sob a jurisdição dos Estados Unidos, momento no qual a agência de 

espionagem digital, a NSA é capaz de coletar os dados que por ali circulam (BIGO et all, 2013, 

p. 14-15)44. 

Da mesma maneira com que NSA desenvolve este programa de coleta de dados, a 

agência homônima britânica (GHCQ) vale-se de um programa similar para interceptar dados 

que passem por cabos e/ou roteadores que se encontrem sob sua jurisdição em um programa 

chamado TEMPORA (BIGO et al, 2013, p. 14). 

É importante notar, ainda, que apesar de grande parte das telecomunicações na 

contemporaneidade valerem-se de cabos e/ou roteadores norte-americanos não é possível falar-

se que, sozinho, os Estados Unidos possuem o controle total sobre toda a transmissão de 

informações. Para isso, as agências de inteligência ao redor do globo valem-se de acordos de 

cooperação permanentes, como aquele existente entre os Five Eyes, ou pontuais em que existe 

a extensiva troca de dados que são capturados por cada uma destas em territórios sob a sua 

jurisdição. Neste segundo exemplo, verbi gratia, a agência de inteligência sueca (Försvarets 

radioanstalt, ou FRA, que se traduz livremente em Agência Nacional de Defesa de Rádio) 

possui acordos com a NSA para repassar informações que coleta, já que pelo seu território 

atravessam cabos que são utilizados pela Rússia e países dos Balcãs (KLAMBERG, 2010, p. 

127-128). 

O outro método de coleta de dados vale-se de uma “parceria público-privada” havida 

entre os Estados, através de suas agências de inteligência, e as empresas de telecomunicações 

e tecnologia (BIGO et all, 2013, p. 02-03). Esta parceria, como já anotado em momento anterior, 

muitas vezes não é desempenhada de maneira voluntária, mas sim sob pressões ou valendo-se 

de ordens judiciais45 que forcem os parceiros privados a entregar todos os dados que sejam 

requisitados pelo Estado. Neste sentido, citam-se os casos das empresas de telecomunicações 

Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, Paltalk, Youtbe, Skype, AOL e Apple (BIGO et al, 2013, 

p. 02)46. 

                                                           
44 No âmbito da NSA, este programa é chamado de UPSTREAM (BIGO et all, 2013, p. 01). 
45 Neste segmento é importante observar que nos Estados Unidos da América, a chamada Foreign Intelligence 

Surveillance Act (FISA) criou tribunais secretos que detém a competência de avaliarem se os pedidos de 

interceptação de dados são legítimos ou não. A questão das cortes da FISA e de outros métodos de controle de 

abusos estatais serão estudados em capítulo posterior desta dissertação. 
46 A este programa a NSA atribui o codinome de PRISM (BIGO et al, 2013). 
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Observa-se que através desta combinação de técnicas, os Estados que detém capacidade 

operacional realizam uma ostensiva coleta de dados de cidadãos e empresas que podem estar 

localizados em qualquer lugar do mapa terrestres. Não somente existe uma coleta direta de 

dados que circulam pela rede, como também se obriga a entrega de dados que eventualmente 

estejam fora do alcance jurisdicional de um determinado Estado, valendo-se de uma lógica de 

prevalência da segurança nacional para obrigar com que operadores particulares forneçam tais 

dados. 

É através da vigilância em massa que dados, vidas e rotinas são vigiados, analisados e 

catalogados, formando um extenso inventário que por muitas vezes acaba por revelar (ou 

aclarar) situações de foro íntimo que muitos próximos ao indivíduo analisado sequer 

desconfiavam. A análise de dados muitas vezes não necessariamente se detém ao conteúdo, 

mas sim às informações de caráter indireto dela, os chamados metadados. 

Ainda que existisse certa dúvida acerca da diferenciação da proteção que pretenda se 

conceder aos metadados em relação ao conteúdo em si de uma mensagem, por exemplo, a 

posição que melhor encampa à proteção aos direitos humanos concede manto protetivo de igual 

valor a ambas espécies de informação.  

Necessário, então, fazer diferenciação na questão dos dados, ou seja, conteúdo vs. 

metadados. 

O conteúdo dos dados nada mais é do que sua mens, a sua razão. Em uma troca de 

mensagens eletrônicas, por exemplo, o conteúdo dos dados nada mais é do que a própria 

mensagem em si, a informação que pretendeu-se compartilhar.  

Já os metadados (ou dados telemáticos) podem ser definidos como as características 

extrínsecas de um dado eletrônico, o seu contexto, ou seja, as informações que compõe a 

roupagem de uma troca de dados. Os metadados, pois são aptos a designar quem (partes 

envolvidas), quando (quão longo ou com que frequência), o que (que tipo de comunicação), 

como (como esta comunicação se operacionalizou) e onde (a localização dos dispositivos que 

travaram a troca de informações) (NI LOIDEAIN, 2015, p. 02). 

 Em uma análise perfunctória seria possível dizer que o conteúdo de uma mensagem 

(seja ela escrita, uma foto, um áudio) sempre se trata de sua parte mais importante, pois trata-

se do objeto que procurou-se levar ao conhecimento de outra pessoa ou dispositivo. Entretanto, 

e aqui reside um dos pontos de maior relevância para o presente estudo, especialistas entendem 

atualmente os metadados são tão reveladores senão mais do que o próprio conteúdo de uma 

comunicação (MONTEIRO, R. L., 2014, p. 10; NI LOIDEAIN, 2015, p. 03; RUSINOVA, 

2019, p. 14). 
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 Os padrões que surgem do cruzamento de dados derivados de sua coleta não somente 

possibilitam que o Estado tenha uma visão extensiva sobre a rotina de um indivíduo, mas 

também permite que, numa leitura mais alargada, estabeleça-se uma série de conexões advindas 

de seus contatos, possibilitando um controle cada vez maior sobre a vida de um cidadão comum. 

 Muitas vezes, inclusive, os metadados revelam traços sociais que o próprio indivíduo 

desconhecia, tal como preferências de consumo, horário de maior eficiência em seu trabalho, 

ou até informações de conteúdo de foro íntimo que este não gostaria de revelar para outras 

pessoas.  

Neste ponto, em estudo realizado pela Universidade de Stanford, pesquisadores 

conseguiram inferir padrões e informações sigilosas de indivíduos somente através da análise 

do histórico de conversas de seus telefones celulares (CAREY, 2016)47. 

 Infere-se, pois, que a proteção que deve ser dada ao conteúdo das comunicações 

eletrônicas também deve ser estendida aos metadados, já que estes são capazes de revelar 

informações e características sobre indivíduos em um caráter muito mais profundo do que o 

próprio conteúdo da mensagem poderia. 

 Diante deste panorama, foi construído entendimento jurisprudencial de que da mesma 

maneira que o conteúdo de comunicações deveria estar abarcado pelo direito à privacidade, os 

metadados também devem ser protegidos da mesma maneira. 

 A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu estender a proteção a tais direitos no 

julgamento do caso Carpenter vs. USA (2018) e a Corte Europeia de Direitos Humanos já se 

pronunciou em várias oportunidades neste sentido, inter alia, no julgamento do caso Digital 

Rights Ireland (2012)48. 

 Ressalte-se, entretanto, que em que pese o entendimento esposado nos tribunais 

alienígenas tal vertente não encontra eco em território nacional. Neste sentido, em recentíssima 

decisão, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao julgar demanda envolvendo 

quebra genérica de sigilo de dados requisitada pela autoridade policial, entendeu que a proteção 

constitucional inscrita no artigo 5º, inciso X, não abrange as informações relativas às conexões 

(metadados ou dados telemáticos), pois na interpretação da citada Corte o texto constitucional 

                                                           
47 No citado estudo, os pesquisadores conseguiram verificar que um dos voluntários sofria de arritmia cardíaca, 

pois realizava numerosas ligações para um cardiologista, uma farmácia local e uma linha de telefone 

especializada em fornecer ajuda para pessoas com tal moléstia. Da mesma maneira, o estudo ainda foi capaz de 

verificar que outro voluntário detinha um rifle automático, pois ligava diversas vezes para uma loja de armas 

locais especializada neste tipo de armamento, além de efetuar ligações também para o serviço ao consumidor 

de uma grande fábrica de armas de fogo. 
48 O julgamento realizado pela Corte Europeia de Direitos Humanos será analisado com mais vagar em capítulo 

posterior. 
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brasileiro somente concederia manto protetivo às telecomunicações e não aos dados49. Saliente-

se, ainda, que tal posicionamento foi mantido, ainda que em caráter liminar, pelo Superior 

Tribunal de Justiça50. 

 

2.6 Vigilância em massa: modelo chinês 

 

 Não é possível olvidar-se que os tempos atuais clamam por uma abordagem de 

quaisquer temas da esfera internacional de maneira mais abrangente do que aquela que 

classicamente se realizava. Isto se corporifica em uma visão mais global e menos segmentada 

do mundo, enxergando-se o mundo de maneira mais uniforme, procurando observar como 

fenômenos mundiais são tratados tanto no Ocidente como no Oriente, ou então no hemisfério 

norte e hemisfério sul. 

 Ainda que o estudo de Estados ocidentais e componentes do hemisfério norte seja mais 

difundido no Brasil, muito em razão das origens históricas deste país, o estudo do Direito 

Internacional deve procurar uma visão mais lato em especial pela importância que diversos 

Estados passaram (ou voltaram) a ter no atual milênio. 

 No que tange ao tema em voga na presente dissertação, a análise do modelo de vigilância 

estatal desempenhada pelo Estado chinês merece especial atenção, pois não somente se vale de 

abordagem sub-reptícia, como também realiza às claras o controle populacional, auxiliando a 

manutenção do regime desse país. 

 É cediço que o desenvolvimento chinês na área de tecnologia tem causado uma 

verdadeira revolução em tal campo, sendo esta uma das principais apostas daquele governo 

chinês para ver a sua economia desenvolver-se a ponto de superar a economia norte-americana, 

passando a ocupar o posto de maior economia no mundo (SEGAL, 2018). 

 Diante do maciço investimento que é realizado e tal área, o Estado chinês foi capaz de 

livrar-se de um paradigma que permanecia como uma regra inflexível para grande parte dos 

estudiosos das ciências políticas e econômicas: seria possível que um Estado obtivesse ganhos 

econômicos expressivos sem que realizasse um perverso trade-off com o respeito aos direitos 

humanos?  

                                                           
49 O citado entendimento deu-se nos autos nº 0003682-63.2018.8.25.0000, de relatoria da Desembargadora 

Iolanda Santos Guimarães, julgado pelo plenário do Tribunal de Justiça de Sergipe em 22 de agosto de 2018. 
50 A supracitada liminar foi negada por decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro nos autos do Recurso em 

Mandado de Segurança nº 61.215. 
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Esta visão pode ser sintetizada, a contrario sensu, na linha argumentativa utilizada pelo 

economista Amartya Sen quando trata da chamada Tese de Lee, a qual prevê basicamente que 

as liberdades econômicas prevaleceriam sobre os direitos políticos e civis (SEN, 2000, p. 177-

178). No entender do estudioso esta proposta deve ser refutada, pois o respeito aos direitos 

fundamentais (em especial os civis e políticos) merece tanto respeito quanto à busca pelo 

crescimento econômico, sendo possível conciliar ambas as posições para que assim de fato 

encontre-se o verdadeiro desenvolvimento sustentável. 

Entretanto, a China foi capaz de superar este paradigma através de mecanismos que lhe 

possibilitaram estender seu poder sobre sua população ao ofertar-lhe ganhos econômicos, 

fazendo surgir com isso uma pujante classe média em um país que por muito tempo teve sérias 

dificuldades para estabelecer-se economicamente no século XXI.  

Neste viés, e sem adentrar em um estudo mais alongado sobre o tema, é possível citar-

se dois mecanismos que possibilitam o controle estatal sobre a população civil: i) a Great 

Firewall (GRIFFITHS, 2018); e, ii) o Sistema de Crédito Social, em tradução livre (SILVA, 

MARSILI, 2019). 

 Analisa-se inicialmente a Great Firewall e seu papel de filtro nas relações sociais 

chinesas. 

 O conceito de Great Firewall retira seu nome da estrutura milenar que visava proteger 

a China de seus invasores, circundando seu território e garantindo com que as investidas fossem 

mais dificultosas. Contudo, ao contrário da fortificação feita de pedras e elementos físicos, a 

nova barreira construída pelo Estado chinês avançou neste conceito de segurança rudimentar. 

 Assim, diferentemente da Grande Muralha da China que tinha como objetivo precípuo 

impedir com que inimigos avançassem no território chinês, a Great Firewall possui um papel 

duplo, pois não somente impede com que interferências indesejadas externas acometam a sua 

população, como também permite com que a informação seja manipulada de maneira 

hermética, ou seja, as informações que circulam na rede são somente aquelas que o Estado 

chinês visa propalar. 

 De fato, a criação deste mecanismo, que foi vista como uma ideia dantesca pelo ex-

presidente norte-americano Bill Clinton, serve como prova de como o Estado asiático procurou 

investir fortemente em instrumentos que se valem da evolução tecnológica, mantendo a 
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população sob ordens do partido político que há décadas governa o segundo maior país em 

extensão territorial no globo terrestre (ALLEN-EBRAHIMIAN, 2016)51. 

 Isto, pois ao contrário do que pretendia a internet desde sua gênese, a China enxerga tal 

ferramenta como uma verdadeira rede segmentada e fragmentada, na qual cada Estado teria o 

direito der regular o seu uso dentro dos limites de seu território.  

De fato, diferentemente das outras visões, a China vê a internet como um meio a ser 

controlado e censurado, como à serviço do Estado e não de sua população, ou ainda da 

comunidade internacional (NILEKANI, 2018). 

Esta perspectiva pode ser chamada de “soberania da internet”, conceito este que pode 

ser traduzido ao mesmo tempo em uma autossuficiência tecnológica, e na ideia de que cada 

Estado tenha o direito de controlar a internet em seu ambiente doméstico, em uma visão 

diametralmente contrária àquela defendida pelos Estados Unidos (TIEZZI, 2014). É importante 

pontuar, ainda, que se a visão chinesa para a internet se concretizar, esta caminhará para um 

prospecto de ser cada vez menos global e aberta (SEGAL, 2018). 

Ao arquitetar um sistema que impede com que haja a livre circulação de ideias, o 

governo chinês acaba por se tornar como fonte única, direta ou indiretamente, para o acesso a 

informações, tendo, como corolário, vistas de todo o conteúdo que circula na rede, aumentando 

o seu poder de vigiar a sua própria população. 

E é neste ponto que se insere o segundo mecanismo desenvolvido pela China, qual seja, 

o Sistema de Crédito Social. 

O Sistema de Crédito Social pode ser compreendido como um feixe de medidas tomadas 

pelo Estado chinês a fim de que se possa estabelecer a “cultura da sinceridade”, promovendo-

se valores tradicionais buscando-se, com isto, aumentar o nível de confiança geral do povo em 

si próprio e no Estado, diminuindo as inquietações sociais e prevenindo a materialização de 

riscos desestabilizadores (CREEMERS, 2018). 

De fato, inicialmente o escopo do governo chinês era de construir um mecanismo que 

pudesse medir e avaliar somente a confiança financeira dos indivíduos em razão da colocação 

deste país como uma das economias emergentes no fim da década de noventa, a qual como já 

se destacou, tinha dificuldades para se consolidar perante o cenário internacional. Procurava-

se, assim, estabelecer um sistema objetivo que pudesse aferir, aclarar e simplificar a concessão 

                                                           
51 É interessante notar, neste ponto, que o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton afirmou, em discurso, 

que tentar conter a internet seria uma tarefa impossível, como “pregar uma gelatina na parede” (ALLEN-

EBRAHIMIAN, 2016). 
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de crédito52 (UDEMANS, 2018). Contudo, logo houve uma mudança nos objetivos de 

atribuição de pontuação. 

Isto, pois através deste sistema os atos considerados desejáveis pelos indivíduos são 

recompensadas com a atribuição, ou a não retirada de pontos, enquanto a realização de atos que 

sejam vistos como legalmente ou moralmente inadequados leva à subtração de pontos de um 

escore pessoal que cada indivíduo e empresa possuem.  

São consideradas como ações desejáveis, por exemplo, o pagamento de tributos e 

impostos com assiduidade, ajudar cidadãos mais experientes e mostrar-se um bom pai53; já a 

lista de comportamento negativos é extensa e extremamente nebulosa e pode abarcar 

comportamentos que mundialmente vem-se como nocivos54, tal como fumar dentro de trens ou 

comprar bebida alcoólica em excesso, até determinadas condutas que possuem claro viés 

político, como é caso de atribuição de deméritos em razão de manifestações contrárias ao 

Partido Comunista Chinês (PALIN, 2018). 

A evolução do Sistema de Crédito Social deu-se, pois, em razão do sucesso inicial que 

a análise de crédito financeiro teve no território chinês, havendo o Partido Comunista Chinês, 

por certo, implementado novos parâmetros para serem aferidos não com o intuito primordial 

econômico, mas sim com o viés travestido de realizar controle de sua população. Isto, pois a 

colocação em prática do referido sistema tolhe diversos direitos fundamentais, ao realizar um 

maciço controle comportamental sobre cada pessoa que se encontra na China. 

O panorama que se observa na China também denota a recepção do conceito de Estado 

Orwelliano, porém, acredita-se, com uma abordagem mais direta do que ocorre nos demais 

Estados analisados. Não existe a preocupação, por exemplo, em tentar trazer à baila conceitos 

de segurança nacional, ou então esconder as atividades realizadas pelas agências de inteligência. 

No modelo chinês, o qual pensa-se ser quiçá o estágio final do movimento de vigilância estatal, 

o Estado tudo pode aos olhos de todos, colocando às claras que o interesse em manter a 

população como uma massa orgânica e fiel aos comandos estatais não é abrandado diante da 

situação em que o ser humano é colocado. 

                                                           
52 Este modelo de aferição de crédito não destoava, por exemplo, daquele previsto pelo Sistema FICO e Equifax 

existentes nos Estados Unidos da América, ou então os sistemas propostos mais recentemente pelo SERASA 

(SERASA EXPERIAN) em território brasileiro. Neste ponto: http://www.fico.com/br/products/fico-score; 

https://www.serasaexperian.com.br/; https://www.equifax.com/personal/education/credit/score/what-is-a-fico-

score/.  
53 Como exemplo, um pai que jogue várias horas de videogame é visto como um pai ruim, já que não se enquanto 

aquele que compre várias fraldas um pai bom (ROLLET, 2018). 
54 É interessante notar que vários dos comportamentos tidos como indesejáveis ou nocivos encontram-se 

claramente em um espectro de discricionariedade que foge aos padrões ocidentais de conduta, tal como receber 

pesadas punições pessoais em razão de andar com animal de estimação sem coleira (MA, 2018). 

http://www.fico.com/br/products/fico-score
https://www.serasaexperian.com.br/
https://www.equifax.com/personal/education/credit/score/what-is-a-fico-score/
https://www.equifax.com/personal/education/credit/score/what-is-a-fico-score/
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Neste ponto é interessante destacar, por derradeiro, um aspecto histórico da China. A 

concepção de um forte controle estatal evolui em conjunto com o citado Estado. Isto, pois 

defende-se que o governante (antes o Imperador e agora o Partido Comunista Chinês) não 

somente esteja à cargo da autoridade legal, mas também deva fomentar, nutrir a moralidade 

social. Por esta exata razão entende-se que cabe à Função Judiciária do Poder dar 

prioritariamente preferência à supremacia do Partido Comunista (CREEMERS, 2018).  

O cenário que se tem na China tornam aceitáveis várias ferramentas para o 

desenvolvimento de métodos de controle social, pois tal juízo de controle estatal encontra-se 

extremamente enraizado no tecido social, já que enxerga-se culturalmente a noção de público e 

privado de maneira pouco nítida, restando ao governo (aqui novamente papel ocupado pelo 

Partido Comunista Chinês) liderar os comportamentos sociais de acordo com preceitos que 

muitas vezes valem-se de um exagerado subjetivismo. Este é o caso das virtudes que são vistas 

como objetivos por esta sociedade, dentre as quais encontra-se a noção de que a população não 

é a uma soma de vários indivíduos, cada qual com suas individualidades, mas sim como uma 

massa orgânica e indivisível, sendo que a harmonia social somente pode ser atingida se todas 

as pessoas ocuparem corretamente os seus lugares nas estruturas civis e públicas (CHEN, 

CHEUNG, 2018, p. 358; CREEMERS, 2018). 

 Perpassada as temáticas social-filosófica (capítulo 1) e histórico-técnica (capítulo 2) 

sobre o tema vigilância em massa é necessário, pois ingressar no núcleo duro do tema, qual 

seja, o embate de pretensões que decorre da prática da vigilância estatal em massa 

operacionalizada pelos países, o qual pode ser resumido no confronto existente entre os direitos 

fundamentais vs. vigilância estatal. 

 Desta maneira, o próximo capítulo da presente dissertação tem como escopo realizar a 

análise jurídica, observando não somente legislações de Estados estrangeiros, mas também 

como a Função Judiciária se comporta quando o citado embate de pretensões é colocado em 

um julgamento. Para tanto a análise do panorama de sistema jurídicos mais evoluídos sobre o 

tema, tal como ocorre nos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia servirá como base 

de análise ao presente estudo. 

 Posteriormente, em capítulo próprio, a questão que ora se colocou será debatida sob a 

óptica dos países sul-americanos e, em especial, do Brasil, procurando fazer o confronto entre 

as tendências dos países do hemisfério norte com aqueles que compõe o Cone Sul, em uma 

metodologia de análise clássica, porém não menos importante, da questão Norte-Sul sobre o 

tema. 
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3 Direitos humanos fundamentais55 vs. vigilância estatal 

 

 A questão da vigilância estatal já foi analisada sob dois prismas, inicialmente averiguou-

se sob o enfoque social-filosófico, que o tema da vigilância estatal já foi objeto de estudos de 

diversos pensadores, tais como Jeremy Bentham e Michel Foucault, extraindo-se de suas obras 

substrato do ponto de vista antropológico do tema, ainda que as visões de ambos sejam 

diametralmente antagônicas56. No mesmo ensejo, aproveitou-se a análise realizada no capítulo 

inicial deste estudo para trazer à baila o tema da vigilância estatal na visão de escritores 

conceituados da literatura mundial, em especial realizando-se uma leitura mais detida da obra 

1984 de George Orwell, a qual por sua vez destaca a questão da vigilância estatal de maneira 

com que os alertas contra os terrores do totalitarismo, hoje encontram eco na realidade da 

vigilância estatal, superando o plano literário. 

 Já no segundo capítulo estabeleceu-se uma visão mais técnica sobre o tema, ou seja, 

procurou-se demonstrar como a atividade de vigilância estatal descende diretamente da 

atividade de espionagem, a qual por sua vez tem da Antiguidade Ocidental e Oriental. 

Prosseguiu-se no estudo trazendo à baila, ainda que de maneira ilustrativa, o mais famoso caso 

de comprovação de ocorrência de vigilância estatal, revelando pelo antigo funcionário do 

governo norte-americano Edward Snowden. A leitura do referido caso foi de sumária 

importância, pois foi capaz de demonstrar a existência de uma plataforma extremamente bem 

organizada de captação e vigilância que ocorre em todo o globo. Ainda, no citado capítulo 

procurou-se analisar o que é a vigilância em massa, quem a efetiva e como se realiza a captação 

de dados individuais, anotando-se aqui que a existência de diversas agências de espionagem 

digital estatais, figuras estas imprescindíveis para que a coleta de dados seja efetivada, ainda 

que em muitos casos seja estabelecida uma tênue linha de cooperação (ou pressão) com atores 

particulares dos campos da tecnologia e telecomunicação, o que possibilita com que o emprego 

de técnicas para a coleta de dados seja o mais completa possível. 

 Sabendo-se, desta maneira, quais são as bases social-filosófica e histórico-técnica para 

que a atividade de vigilância estatal seja realizada de maneira ubíqua, o presente capítulo 

                                                           
55 É importante salientar que, nos termos da norma inscritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 

direitos fundamentais são tratados como direitos humanos fundamentais, adotando-se para o presente estudo, 

pois, tais termos como sinônimos. 
56 Como visto no capítulo 1, enquanto Jeremy Bentham via na estrutura do panóptico um meio do Estado obrigar 

seus cidadãos a serem mais efetivos (visão utilitarista), Foucault encabeçou uma das linhas contra 

argumentativas mais famosas sobre o tema, atribuindo ao panóptico, e por consequência a estrutura de 

vigilância estatal maciça, um viés extremamente negativo, projetando a ocorrência de mácula a diversos 

direitos e liberdades individuais. 
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procurar-se-á ater-se ao ponto que entende-se de maior relevância para o presente estudo, qual 

seja, a análise às eventuais máculas aos direitos fundamentais perpetradas pelo emprego da 

referida atividade estatal de controle social. 

 

3.1 Direitos humanos fundamentais maculados: análise inicial do panorama nos Estados Unidos 

e no Reino Unido 

 

 A pergunta sobre quais direitos fundamentais são maculados pela existência e emprego 

do extenso um aparato de vigilância estatal o qual beira à onisciência pode trazer uma rápida 

resposta: que todos direitos individuais e coletivos, sem exceção, estariam sob ameaça dos 

desmandos estatais. 

 Entretanto, responder a esta pergunta, cerne da discussão apresentada na presente 

dissertação merece uma reflexão e ponderação de maior extensão. De fato, ainda que que todos 

direitos individuais e coletivos estivessem sob ameaça de serem infringidos em razão da 

operacionalização da vigilância em massa estatal, é certo que alguns direitos inseridos neste rol 

sofrem mais ou menos com tal atividade. 

 Adota-se o entendimento que a realização da vigilância estatal atinge mais diretamente 

direitos relacionados à privacidade, igualdade e liberdade (NI LOIDEAIN, 2015, p. 03), já que 

a coleta de informações acaba por causar uma sensação que arrefece o agir de um indivíduo, já 

que este está sempre sob o eterno olhar vigilante estatal5758. Outros direitos individuais e 

coletivos que são atingidos pela realização da massiva vigilância estatal, tal como o direito à 

vida e integridade física, somente são atingidos de maneira indireta por esta prática 

governamental, haja vista que para infringir prejuízo a estes faz-se necessário perpassar outros 

direitos, dentre os quais o binômio da privacidade e da liberdade encontram-se como os 

principais expoentes, conforme se justificará a seguir. 

 Não é dizer que outros direitos individuais e coletivos tenham menor valor ou sejam 

relegados automaticamente ao desrespeito em uma aplicação mutatis mutandi da técnica de 

conflito aparente de normas de tudo ou nada (all or nothing). O que se pretende destacar com 

o estudo mais aprofundados dos direitos relacionados à privacidade e liberdade, em suas mais 

                                                           
57 Esta ideia de que um Estado sempre vigilante acaba por macular direitos relacionados às liberdades 

individuais foi abordada pela Juíza Sotomayor, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que obiter dictum 

observou que “a conscientização de que o governo pode estar vigiando gela as liberdades de associação e 

expressão” (United States vs. Jones, 2012). Texto original: “Awareness that the Government may be watching 

chills associational and expressive freedoms”. 
58 No mesmo sentido, será abordado mais à frente no presente capítulo a ocorrência dos chamados chilling 

effects. 
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diversas acepções e dimensões, é que a suas devassas acabam por possibilitar com que os 

demais direitos fundamentais sejam mais facilmente maculados. 

 Ainda que a supracitada pesquisadora defenda que a operacionalização da vigilância 

estatal ofende a citada tríade de direitos (privacidade, igualdade e liberdade), ousa-se, com a 

devida vênia, concordar apenas parcialmente com o seu posicionamento. Isto, pois acredita-se 

que em uma leitura mais detida acerca das ofensas aos direitos individuais limitar a análise das 

ofensas aos direitos da privacidade e da liberdade é suficiente para que consiga conferir um 

melhor panorama sobre o tema. Não se está em momento algum procurando relegar ao segundo 

plano o direito à igualdade, um dos ideais, por exemplo, da Revolução Francesa de 178959, mas 

sim afirmar que a igualdade encontrar-se-ia em uma interseção da análise dos outros dois 

direitos in tela, quais sejam, o direito à privacidade e o direito à liberdade. 

 Enquanto o direito à privacidade visaria uma atuação mais restrita do Estado, ou seja, 

agiria nas mesmas pegadas desenhadas por aqueles que vieram a defender a primeira dimensão 

de direitos individuais, o direito à liberdade, de outra monta, encontrar-se-ia em um campo de 

atuação diverso. Assim, enquanto a privacidade seria uma defesa mais primitiva da atuação 

estatal sobre o indivíduo, a liberdade (e aqui estudada em suas mais diversas acepções) teria o 

condão de, ainda que estacionada no campo dos direitos surgidos com a primeira dimensão de 

direitos individuais, traduzir uma atuação mais proativa do indivíduo para com a atuação estatal. 

 Explica-se: enquanto a privacidade preocupar-se-ia com impedir com que o Estado 

viesse a se imiscuir indevidamente na vida pessoal de um de seus cidadãos, agindo na condição 

de verdadeiro escudo contra as intervenções estatais, a liberdade agiria no outro polo, surgindo 

não somente como fruto de um respeito à privacidade, mas também como ferramenta de contra-

ataque aos desmandos estatais, pois é com a liberdade que o cidadão pode verdadeiramente 

exercer o seu direito de insurgir contra o que acredita não serem os melhores caminhos trilhados 

pelo Estado. 

 E decorrente destes lados opostos dos citados direitos fundamentais, o direito a 

igualdade surgiria como produto direito destes. A igualdade corretamente defendida por pela 

referida pesquisadora, somente é atingida quando o direito à privacidade ou o direito à liberdade 

são atingidos. De fato, a igualdade seria o direito de procurar um tratamento mais paritário para 

todos, na medida de cada complexidade e necessidade, adotando-se aqui a posição de que a 

                                                           
59 Não é possível se olvidar, contudo, que ainda que comumente atribua-se à Revolução Francesa de 1789 a 

defesa de bandeiras como a igualdade, liberdade e fraternidade, na prática a realidade que se buscava ainda 

possuía diversos elementos advindos de uma sociedade mais arcaica, pois ainda buscava-se manter alguns 

privilégios para determinadas classes, como a manutenção do impedimento das mulheres exercerem o seu 

direito de voto (VOVELLE, 2005, p. 68). 
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igualdade material é mais apta à construção de uma sociedade democrática do que a igualdade 

formal, pois visa uma sociedade mais isonômica60. 

 Desta forma, ao realizar uma análise e uma defesa mais detalhada dos direitos da 

privacidade e da liberdade surgem como corolário a defesa também a outros direitos, dentre os 

quais o da igualdade. 

 O desrespeito a estes direitos fundamentais (privacidade e liberdade e seus produtos) 

vêm sendo justificado pelos governos ao redor do mundo como uma maneira de se combater 

atos de terrorismo (MILANOVIC, 2014, p. 01), ou para evitar uma escalada na criminalidade 

nas cidades (JOH, 2014, p. 42).  

Entretanto, conforme estudará, ainda que estas justificativas evoquem uma nobreza em 

seus objetivos, o método empregado para o atingimento dos objetivos não somente é 

extremamente oneroso para o tecido social, como também muitas vezes deixa de demonstrar 

suporte básico às suas alegações de efetividade (GREENWALD, 2014, p. 747-749; 

MONTEIRO, R. L., 2014, p. 10)61. 

A busca pela efetividade de determinados direitos (verbi gratia, segurança nacional) não 

deve minar o respeito à direitos que constituíam o alicerce de um Estado Democrático. Ainda 

que paradoxal, a humanidade encontra-se hoje em momento que remonta ao surgimento da 

primeira dimensão62 de direitos fundamentais, surgidas com as revoluções iluministas, citando-

                                                           
60 Como é cediço, a igualdade pode ser dividida em duas acepções, quais sejam, a igualdade formal e a igualdade 

material. Enquanto a igualdade formal se preocupa, como preceitua o seu vocábulo, com a aplicação fria das 

mesmas condições para todos os indivíduos ou participantes, a igualdade material, por outro lado, possui o 

condão buscar uma aplicação mais equânime das condições a todos. Desta maneira, aplicando-se os preceitos 

da igualdade material é possível, sem se macular o cerne do conceito ou dos objetivos de tal direito, realizar 

distinções na aplicação ou elaboração de determinado norma ou regra a fim de que, desta maneira, busque-se 

uma melhor padronização dos indivíduos, concedendo maiores benesses ou distinções àqueles que, por uma ou 

outra razão, não são aptos a competir em igualdade com os outros ab initio (ROUTHENBURG, 2008). 
61 De outra monta, é importante observar que existem estudos que demonstram posição por parte de diversas 

populações (tal como na Alemanha e na Suíça) que aprovam o aumento do poder estatal de coleta de dados, a 

fim de que desta forma não sejam perpetrados novos atos de terrorismo, como os ocorridos pela Europa na 

última década (RUSINOVA, 2019). 
62 Adota-se aqui o posicionamento de que a expressão dimensão traduz melhor o conceito de evolução dos 

direitos fundamentais do que o vocábulo geração, pois a locução gerações “é equívoca, na medida em que dela 

se deduz que uma geração se substitui naturalmente, à outra, e assim sucessivamente, o que não ocorre, 

contudo, com as “gerações” ou “dimensões” dos direitos humanos. Daí a razão da preferência pelo termo 

“dimensão”” (TAVARES, 2018, p. 357). E também: “levando-se em consideração sua marcha histórica, a 

doutrina costuma classificar os direitos fundamentais em distintas ―gerações, vocábulo dúbio que gera a falsa 

expectativa de substituição gradativa de uma geração por outra, quando na verdade a aquisição de novos 

direitos é um processo de acumulação e não de substituição ou de sucessão. Inobstante isso, a palavra em 

exame também pode induzir à ideia de que o reconhecimento de uma nova geração só deve ocorrer quando a 

geração anterior já estiver madura o suficiente, o que dificulta sobremaneira o reconhecimento de novos 

direitos, especialmente nos países subdesenvolvidos nos quais nem sequer os direitos de ―primeira geração‖ 

atingiram maturidade satisfatória. Por isso, em vez de gerações prefere-se utilizar a palavra dimensões, a fim 

de sinalizar as distintas classes de direitos assimilados ao longo da história” (PUCCINELLI JÚNIOR, 2012, p. 

192). 
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se as de maior destaque aquelas ocorridas nos Estados Unidos (1787) e na França (1789), já 

que foram as primeiras a efetivamente positivarem de maneira mais clara tais direitos6364. 

A primeira dimensão de direitos fundamentais teve como objetivo criar obrigações de 

não fazer ao Estado, ou seja, procurava-se incutir no Estado uma cultura de abstenção 

(MENDES, BRANCO, 2012, p. 194), mudando radicalmente o modelo que antes havia se 

instaurado com o absolutismo. No aventado momento histórico, as atitudes do Estado se 

confundiam com a do monarca, o qual por sua vez detinha uma liberdade praticamente irrestrita 

à realização de quaisquer atos que entendesse serem seus por direito. A primeira dimensão 

buscava então garantir liberdades individuais, direitos civis e políticos, limitando a atuação 

estatal na vida particular (CASADO FILHO, 2012, p. 40). 

Como anotado, as preocupações estatais evoluíram com o passar da história, sendo que 

o mundo globalizado trouxe uma alargada interconectividade de problemas, os quais passaram 

a demandar mais intervenções estatais, que por sua vez flertavam com a possibilidade que os 

direitos adquiridos a muito custo fossem enfraquecidos, limitados ou derrogados a fim de que 

se atingissem objetivos mais imediatos, tal como pujança econômica. 

A operacionalização do mecanismo da vigilância em massa não somente foi capaz de 

fazer com que objetivos imediatos fossem atingidos de maneira mais célere, como também 

acabou por amuar o manto protetivo sobre diversos direitos fundamentais, em especial aqueles 

já citados (privacidade e liberdade), advindos do embate social que resultou na primeira 

dimensão de direitos fundamentais. 

Com o objetivo de melhor sinalizar o tema desta dissertação, faz-se mister estudar não 

somente de maneira mais profunda os direitos que ora se são maculados pelo emprego de tal 

mecanismo, mas também compreender qual a sua real dimensão na atualidade diante da 

evolução de conceitos e ideais que sedimentaram a base destes. 

Para tanto o presente capítulo focará em uma abordagem da análise do panorama 

institucional principalmente de três sistemas exógenos, quais sejam: o dos Estados Unidos da 

América, do Reino Unido e da União Europeia. Realizar-se-á o estudo precípuo destes sistemas, 

pois a produção científica e acadêmica acerca do tema vigilância estatal é verdadeiramente 

                                                           
63 Não se olvide, contudo, que outros documentos já foram capazes de trazer à baila algumas espécies de 

proteção ao indivíduo, como foi o caso da Carta Magna, Habeas Corpus Act e Bill of Rights (LENZA, 2013, p. 

103). 
64 É importante ressaltar que tanto as revoluções norte-americana e francesas, na verdade, foram movimentos 

histórico-sociais, cabendo à Declaração de Direitos da Virgínia (Virginia Bill of Rights), de 1776, e a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (Déclaration dês Droits d l’Homme et du Citoyen), de 1789, 

trazerem a positivação aos ideais defendidos nas revoluções ianque e francesa, respectivamente 

(ALEXANDRINO, 2011, p. 98). 
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evoluída em tais localidades, havendo diversos argumentos a favor e contra a implementação 

de um sistema completo de vigilância das atividades dos indivíduos.  

De mais a mais, se afiança interessante a análise de sistemas que são tidos como 

democráticos e paradigmas de sociedades evoluídas e tecnológicas, mas que, como será 

estudado a seguir, acabam galvanizando o eterno confronto de pretensões (direitos 

fundamentais vs. segurança nacional – aqui podendo ser compreendida na acepção de direito 

coletivo) que tem como maior vítima/beneficiado o ser humano65. 

 

3.2 Direito à privacidade: argumentos a favor e contra 

 

 Entender o que é privacidade é compreender parte do âmago66 de todos os direitos que 

se encontram infringidos ou ameaçados de violação pela vigilância em massa estatal realizada 

de maneira sub-reptícia. 

 É certo que não se pretende realizar um teorema de direitos de acordo com o seu valor 

objetivo, pois cada direito deve ser observado no caso in concreto, não sendo possível enumerar 

de antemão qual direito possui prevalência sobre outro. Todavia, acredita-se que iniciar o estudo 

pelo direito à privacidade é antes de mais nada, resgatar a ideia de que o ser humano possui 

necessidades que muitas vezes somente se encontram respeitadas quando lhe é concedido 

espaço para ser e simplesmente ser. 

 Todavia, antes de definir-se o que seria privacidade, faz-se necessário diferenciar-se 

privacidade de intimidade. Isto, pois no campo da legislação e doutrina nacionais, 

diferentemente do que ocorre com o estudo do Direito em outros sistemas, tal como o norte-

americano, o direito à privacidade seria um conceito mais amplo, que por sua vez englobaria a 

questão da intimidade, nível de segredo mais próximo que o próprio indivíduo guarda somente 

para si67. Esta ideia, inclusive, advém da própria interpretação literal do texto da Constituição 

                                                           
65 Esta premissa já foi utilizada, mutatis mutandi, para justificar porque os estudos de assuntos ligados à internet 

usualmente se valem, de uma maneira ou de outra, da perspectiva norte-americana. A razão não repousa em 

qualquer posicionamento ideológico, mas sim está ligada ao desenvolvimento do tema no citado país. Fazendo 

coro Manuel Castells afirma que: “a maior parte dos dados e fontes refere-se à América do Norte. Isso ocorre 

em parte porque é ali que a prática da Internet está mais desenvolvida, e em parte porque é essa a área sobre a 

qual se têm mais informações” (CASTELLS, 2003, p. 11). 
66 Afirma-se a existência da citada parcialidade, pois, como será visto no decorrer do presente estudo, a liberdade 

de expressão compõe a outra metade do núcleo de direitos fundamentais aqui analisados. 
67 Neste ponto, “(...) a intimidade seria a camada mais reservada, cujo acesso é de vedação total ou muito restrito, 

geralmente para familiares. Já a vida privada estará representada por uma camada protetiva menor, embora 

existente. Muitos podem ter acesso, mas isso não significa a possibilidade de divulgação irrestrita, massiva, ou 

a desnecessidade de autorização”. (TAVARES, 2018, p. 544). E. “Os conceitos constitucionais de intimidade e 

vida privada apresentam grande interligação, podendo, porém, ser diferenciado por meio da menor amplitude 
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Federal de 1988, a qual fez questão de acusar uma diferença entre ambos os vocábulos quando 

elencou os dois, um seguido do outro, no texto inscrito na norma do inciso X, do artigo 5º68. 

Esta diferenciação entre níveis ou esferas de segredo, ainda que que didaticamente 

interessante, não será alvo de maiores considerações na presente dissertação, haja vista que com 

o fito de adequar a discussão a um espectro em que seja possível realizar-se uma análise 

comparativa entre os mais diversos sistemas legais e judiciais, faz-se mister tentar equalizar os 

conceitos e, para tanto, a adoção de um chamado direito à privacidade é mais abrangente do 

que a divisão acadêmica realizada em território nacional (TAVARES, 2018, p. 543-544) e 

internacional (FREITAS, 2003, p. 260-261)69. 

 O fato é que, o direto à privacidade, ou right to privacy, segundos os norte-americanos, 

ou rezervatezza, segundo os italianos (BULOS, 2018, p. 572) compõe elemento sine qua non 

para o desenvolvimento da vida humana.  

É através da privacidade que uma pessoa se encontra consigo, sendo com isto capaz de 

desenvolver não somente as mais diversas atividades, mas também focar em seu próprio 

aprimoramento como ser humano. O que se pretende defender com isto é que “o homem tem 

direito aos seus segredos” (NERY JUNIOR, NERY, 2014, p. 345). 

 Para alguns, inclusive, a privacidade deve ser compreendida em um espectro mais 

amplo, considerando-se como respeito ao direito à privacidade o direito de ser deixado em paz 

(right to be alone ou right of an individual to live a life of reclusion and anonymity), haja vista 

ser esta garantia indissociável para a vida em sociedade (FREITAS, 2003, p. 260).  

Em uma análise perfunctória tal assertiva pode parecer contraditória, já que a sociedade 

moderna constantemente expõe voluntariamente os aspectos mais sensíveis de sua intimidade, 

compartilhando preferências e exibindo feitos, transformando seus avatares virtuais em uma 

extensão de sua realidade. Entretanto, crê-se que os poucos momentos em que o tecido social 

opte por não expor determinado aspecto de seu cotidiano deva ser levado em consideração pelo 

Estado. 

 Não se nega que na atualidade, os conceitos de privacidade não podem ter os mesmos 

standards que aqueles que eram utilizados há décadas ou séculos passados. A própria ideia 

cunhada em 1873 pelo Juiz Cooly, da Suprema Corte dos Estados Unidos (BULOS, 2017, p. 

                                                           
do primeiro, que se encontra no âmbito da incidência do segundo” (MORAES, 2018, p. 58) (destaques no 

original). 
68 Segundo a citada norma: “X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 
69 Trazendo à discussão textos internacionais (Constituições), a autora afirma que a discussão entre privacidade e 

intimidade é também travada em Portugal, na Espanha e na Alemanha, países que adotam a corrente de mesma 

diferenciação entre os níveis de privacidade. 
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147), de que a privacidade abarcaria o conceito de ser um indivíduo viver uma vida de reclusão 

e anonimato hoje padece de reais defensores. Não se mostra crível, pois, que em um mundo 

globalizado e interconectado pela internet e todas outras tecnologias que compõe o dia-a-dia, 

exista ainda o direito de um indivíduo de viver em reclusão e no anonimato. 

 Ao atestar a situação fática em que o mundo se encontra não se pretende, pois, legitimar 

a intrusão na privacidade de um indivíduo sob o pálido argumento de que não se mostra mais 

viável que alguém possa estar fora da rede. Aliás, é por esta mesma razão que se entende que a 

proteção ao direito fundamental à privacidade deve ser garantida ao indivíduo, dentro das 

próprias limitações do mundo globalizado. 

 O direito à privacidade não é visto somente como uma garantia fundamental em 

ordenamentos jurídicos esparsos no mundo, mas sim como uma construção social e histórica 

que hoje encontra base não somente em diversos ordenamentos jurídicos nacionais, mas 

também na esfera internacional, como pode-se inferir da leitura da Declaração dos Direitos 

Humanos na norma inscrita em seu artigo 1270. Nesta mesma esteira, o texto da Convenção 

Europeia de Direitos Humanos (art. 8º) dispõe sobre a proteção à privacidade do indivíduo 

como um direito fundamental deste71. 

 Já em 1890 a doutrina norte-americana discutia o direito de ser deixado em paz, fruto 

de artigo escrito pelos advogados Samuel Warren e Louis Brandeis publicado na revista 

Harvard Law Review, o qual tinha como efeito mediato defender o primeiro autor de ataques 

advindos da imprensa sensacionalista de Boston (FREITAS, 2003, p. 260). A noção de 

privacidade, então, sempre foi tratada durante a evolução da técnica jurídica como uma 

ferramenta para defender interesses individuais, os quais poderiam estar sendo feridos por 

investidas de outros particulares ou do próprio Estado. 

 Note-se que esta pluralidade de vias é essencial ao deslinde do presente estudo. Isto, 

pois ainda que se observe em um primeiro momento que os ataques à privacidade sejam 

perpetrados primordialmente pelo Estado, a participação da iniciativa privada, e dentre elas as 

empresas de tecnologia e telecomunicação figuram como principais representantes, são pedra 

de toque para a operacionalização da vigilância em massa realizada pelos Estados na atualidade. 

 A evolução internacional do tema privacidade levou a uma conscientização maior sobre 

os parâmetros que devem ser adotados pelos Estados e pelas empresas a fim de que o direito à 

                                                           
70 Art. 12. 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. 
71 O tema será melhor abordado em subcapítulo posterior. 
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privacidade seja respeitado na era digital. Todavia, como já aventado no capítulo 1, confia-se 

que esta maior conscientização tenha surgido, de fato, com as revelações trazidos à luz por 

Edward Snowden (GREENWALD, 2014). Foi diante de tais revelações, inclusive, que a 

Organização das Nações Unidas se manifestou abertamente sobre a chamada “privacidade na 

vida digital”, aprovando em 2013 a Resolução nº 68/167, em proposta capitaneada pelos 

Estados brasileiro e alemão, os quais tiveram suas líderes à época, Dilma Rousseff e Angela 

Merkel, respectivamente, vigiadas pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. 

 Discutir o direito à privacidade atualmente não é uma tarefa fácil, pois o sentimento que 

se impõe é de que houve uma pulverização de garantias sociais e legais que pudessem dar 

guarida aos cidadãos. E é neste fértil campo que a vigilância em massa pode superar obstáculos 

que anteriormente estariam aptos a impedir o avanço aos desmandos a tal direito.  

Muito disso se deve às questões sociais e históricas, às quais traçam um cristalino 

paralelo com a ocorrência de ataques terroristas (ARUN, 2016, p. 47-48; BIGO et all, 2013, p. 

15; KLAMBERG, 2010, p. 98; MILANOVIC, 2014, p. 03-04). A maior prova de que o maior 

investimento em vigilância massiva de dados e pessoas tenha uma correlação direta com a 

ocorrência de ataques terroristas pode ser remontada até a ocorrência dos ataques de 11 de 

setembro de 2001 nos Estados Unidos. No auge das preocupações e inseguranças que assolavam 

o governo norte-americano, o congresso daquele país resolveu instituir uma série de medidas a 

fim de tentar aumentar o campo de atuação da inteligência estadunidense, sendo o mais 

conhecido produto de tais ataques o enfadonho Ato Patriótico (Patriot Act). 

 É importante observar, contudo, que esta correlação não está ligada somente aos ataques 

terroristas ocorridos em território norte-americano. Tanto os pesquisadores Arun quanto 

Rusinova trazem à baila tal correlação, respectivamente, na Índia e na Europa (ARUN, 2016; 

RUSINOVA, 2019). 

 A questão de proteção aos direitos individuais, e dentre eles aqui explorou-se o direito 

da privacidade, sempre deve ser observada de acordo com o momento em que determinado 

Estado ou grupo se encontra. É certo que nenhuma análise deve ser feita em descompasso com 

as questões contemporâneas sociais e históricas de determinado momento em que foram 

tomadas, sob pena de enxergar-se violações de direitos humanos nos mais diversos momentos 

e panoramas, ante o descompassado prisma que se utiliza para realizar tais análises. 

 Contudo, ao analisar-se o crescimento do tema vigilância estatal em confronto direito 

com o direito à privacidade temos que o alargamento dos mecanismos estatais de observância 

onipresente vem surgindo nas últimas décadas, muito em razão do enfoque que foi dado ao 

tema após os citados ataques terroristas de 11 de setembro de 2011. 
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 Entende-se que não há como se negar que a sociedade evolui e passou a criar novos 

standards para a questão da privacidade nas últimas duas décadas; todavia não é possível deixar 

de observar que as bases legais, sociais e filosóficas que servem como sustentáculo do direito 

à privacidade já se encontravam devidamente erigidas em 2001, muito em razão de diversos 

estudos realizados em décadas anteriores, dentre os quais não se pode deixar de destacar aqueles 

realizados pelo sociólogo francês Michael Foucault (conforme visto no capítulo 1). 

 O que se pretende destacar é que não se pensa ser plausível a justificativa de que a 

violação do direito à privacidade à época legitimada por diversos veículos legislativos ao redor 

do globo possa ser vista como uma reação proporcional aos ataques terroristas. A 

desproporcionalidade se extrai, inclusive, do ponto de que não existem evidências cabais de 

que o aumento da vigilância exercitada pelo Estado tenha se traduzido em uma maior sensação 

de segurança, com a diminuição ou erradicação de atentados terroristas pelo mundo 

(GREENWALD, 2014, p. 745-7497273; MONTEIRO, R. L., 2014, p. 09). 

 De fato, a questão entre o embate de pretensões, in casu, a privacidade e a segurança 

nacional pode ser sintetizada da seguinte maneira: espera-se que as agências de inteligência 

atuem de maneira a proteger os interesses nacionais, e não de realizar uma extensiva coleta de 

dados de cidadãos comuns (SIMCOX, 2015, p. 78). 

 E para guarnecer tal posicionamento, os patronos da causa estatal de superposição dos 

interesses nacionais sobre os direitos individuais afirmam que os existentes sistemas de freios 

e contrapesos que estão estatuídos nos mais diversos sistemas democráticos são aptos a impedir 

qualquer espécie de abuso a ser cometido com o mau uso dos dados.  

Em acalorada defesa sobre o tema SIMCOX alega, utilizando-se de exemplo dos 

sistemas do Reino Unido e dos Estados Unidos, que ambos os sistemas, em que pesem suas 

diferenças, apresentam sólidos controles contra a vigilância indiscriminada (SIMCOX, 2015, 

p. 67). 

Diante desta premissa, é necessário realizar uma perquirição mais detalhada sobre 

ambos os sistemas indicados. 

                                                           
72 O citado autor, inclusive, aponta que o sistema de vigilância implementado pela Agência de Segurança 

Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) não foi capaz de deter os atentados ocorridos na 

maratona de Boston de 2012. O mesmo ocorreu com a incapacidade do GHCQ, no Reino Unido, de impedir os 

ataques no metrô de Londres em 2005. 
73 Estes dados, por sua vez, foram extraídos das conclusões tiradas uma carta aberta publicada no jornal The 

New York Times em 26 de novembro de 2013 pelos Senadores Ron Wyden, Mark Udall e Martin Heinrich, 

todos democratas e membros do Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos, os quais afirmaram, 

sinteticamente, que a utilidade do programa de coleta em massa de dados foi exagerada, não havendo provas 

reais fornecidas pela NSA de que tal ato tenha de fato ajudado a impedir ataques terroristas, por exemplo 

(BAILEY, 2013). 
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3.2.1 Análise do sistema norte-americano 

 

 Os modelos de análise dos Estados Unidos e do Reino Unido são de interessante análise 

para o presente estudo, pois confrontam a realidade de sistemas democráticos de países 

considerados de primeiro mundo, ou seja, presume-se que as ações realizadas nestes Estados 

sejam voltadas a proteger os mais diversos interesses, não havendo, em regra, uma 

predisposição para uma atuação eivada de parcialidade. 

 No que tange aos Estados Unidos, o sistema de checks and balance utilizado apesar de 

tecnicamente envolver a atuação de mais de uma das funções do Poder74, na prática percebe-se 

que tal atuação é extremamente limitada, constituindo-se em um verdadeiro falácia. Isto, pois 

as ações de vigilância desenvolvidas pelas mais diversas agências de inteligência (em especial 

a NSA) são analisadas e supervisionadas por cortes secretas, as quais encontram-se inseridas 

na própria estrutura do governo norte-americano, as quais encontram regulamentadas pelo 

Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), de 197875. 

 Segundo a citada legislação, as chamadas Foreign Intelligence Surveillance Court 

(FISC) foram criadas com o objetivo de supervisionar os atos de vigilância desenvolvidas pelas 

agências de inteligência e espionagem, agindo como um contraponto aos pedidos de 

investigação pretendidos76. Assim, verbi gratia, quando a NSA requer que determinado número 

de telefone ou determinada pessoa sofra vigilância ela deve requerer que tal ato seja autorizado 

pela FISC. Entretanto, uma série de questões devem ser levantadas sobre este mecanismo de 

supervisão desenhado na legislação norte-americano. 

 O primeiro é que a FISC é, como já aludido, uma corte secreta, ou seja, não é dado 

qualquer espécie de publicidade às suas decisões, bem como às próprias audiências. De fato, as 

decisões proferidas pela FISC são automaticamente consideradas secretas logo após a sua 

                                                           
74 Ressalte-se que adotou-se nesta presente monografia o entendimento fundado no conceito aristotélico de que o 

poder, abstratamente falando, é uno, e somente as suas funções são divididas, entre executiva, judicial e 

legislativa. 
75 É importante observar que a própria edição do FISA decorre de conclusões decorrentes da chamada Comissão 

Church, de 1975, formada pelo Senado dos Estados Unidos. A citada Comissão teve como objetivo investigar 

abusos cometidos pelo governo dos Estados Unidos, no sentido deste manter sob vigilância ativistas e pessoas 

pertencentes a determinados grupos, como de movimentos contra a guerra do Vietnã. Como resultado de tal 

Comissão, diversas agências tiveram que mudar o seu modus operandi e suas políticas de vigilância, dando 

maior guarida aos direitos individuais (US SENATE, 2019). 
76 A atuação da FISC, nas palavras da própria Corte visa a “aprovação de vigilância eletrônica, busca física e 

outras ações de investigação para fins de inteligência estrangeira” (tradução do autor) (FISC, 2019). Texto 

original: “approval of electronic surveillance, physical search, and other investigative actions for foreign 

intelligence purposes”. 
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prolação, o que por si só já inspira receios decorrentes da falta de transparência na atuação 

governamental (MILANOVIC, 2014, p. 68; FISC, 2019)77. 

 Outro importante ponto que cabe uma atenção mais detida sobre a FISC tem a ver com 

a sua própria composição. Isto, pois a corte é composta por juízes que são indicados pelo Chief 

Justice do governo norte-americano, ou seja, pelo presidente da Suprema Corte Norte-

Americana, o qual por sua vez é escolhido pelo presidente dos Estados Unidos dentre os juízes 

da Suprema Corte, como decorrência da tradição norte-americana (PETTYS, 2006, p. 279-281). 

Esta nomeação dos juízes da FISC trata-se, pois, de verdadeira atuação longa manus do chefe 

executivo dos Estados Unidos, o qual encontra em seu indicado (presidente da Suprema Corte) 

alguém que possa, por sua vez, montar a composição de uma corte que irá contestar (ou não) 

os atos de vigilância que por muitas vezes maculam a privacidade de indivíduos, abrindo-se a 

questão da parcialidade de tais eleitos78. 

 No mesmo sentido merece atenção a questão da recorribilidade das decisões, a qual é 

decidida pela Foreign Intelligence Surveillance Court of Review (FISCR), o qual por sua vez 

também é composto por juízes que são escolhidos pelo presidente da Suprema Corte dos 

Estados Unidos (FISCR, 2019), mais uma vez trazendo a questão da parcialidade dos juízes. 

 Inclusive, a questão da parcialidade dos juízes da FISC (e da FISCR) é sempre pedra de 

toque de diversos autores críticos ao sistema de checks and balances instituído no sistema norte-

americano. Estes cunharam a expressão rubber stamp79 (carimbo de borracha, em tradução do 

autor) para criticar a virtual inexistência de oposição aos clamores das agências de inteligência 

(MONTEIRO, R. L., 2014, p. 11; MILANOVIC, 2014, p. 16; NI LOIDEAIN, 2015, p. 04). A 

fim de corroborar tal ponto, observou-se no Relatório do Diretor do Escritório Administrativo 

dos Tribunais dos EUA sobre as atividades dos Tribunais de Vigilância de Inteligência 

Estrangeira em 2018 que: “o FISC (...) recebeu 1.318 pedidos em 2018. Após consideração pelo 

tribunal, 985 pedidos foram concedidos, 261 pedidos foram modificados, 42 pedidos foram 

                                                           
77 A questão da falta de publicidade das decisões da FISC, inclusive, foi um dos pontos que causou maior 

impacto nas revelações trazidas por Edward Snowden em 2013, pois dentre os documentos que este veio a 

revelar ao mundo, um deles era uma decisão proferida por este tribunal, no qual ficava claro, inclusive, a 

questão da enorme amplitude do sistema de vigilância populacional executado pelo governo dos Estados 

Unidos (GREENWALD, 2015, p. 120-122). 
78 Sublinhe-se neste ponto que, diferentemente do que ocorre com a nomeação do presidente da Suprema Corte 

dos Estados Unidos, o qual é indicado pelo chefe do Executivo norte-americano, mas ainda necessita de 

consentimento do Senado, em modelo que é mimicado pelo Brasil com a escolha dos componentes do 

Supremo Tribunal Federal, os juízes componentes da FISC são indicados diretamente pelo presidente da 

Suprema Corte americana, não havendo sequer uma chancela ou prolação de parecer consultivo por parte de 

qualquer outra das funções do Poder. 
79 Indo mais além alguns como o antigo analista da NSA afirma que a FISC seria, na verdade, um kangaroo 

court (corte canguru, em tradução livre), haja vista que estas realizam verdadeiros saltos de entendimento a fim 

de sejam atingidos os objetivos do governo (ACKERMAN, 2013). 
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negados em parte, e 30 pedidos foram negados na íntegra” (DUFF, 2019, p. 03)80, o que 

demonstra que dentre pedidos concedidos totalmente ou parcialmente a porcentagem foi de 

noventa e cinco por cento. 

 Entretanto, mesmo com a parca atuação da Função Judiciária do Poder na condução da 

tarefa de supervisão das atividades de vigilância, os defensores das práticas estatais ainda 

encontram argumentos para defender a erosão aos direitos fundamentais, ante a virtual 

inexistência de resistência que a FISC opõe aos interesses estatais. 

A fim de ilustrar tal posicionamento denota-se a afirmação tirada de entrevista realizada 

com o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Antonin Scalia81 (falecido em 2016), o qual 

asseverou que: “a Suprema Corte não sabe nada sobre a natureza e a extensão da ameaça. É 

realmente estúpido que minha corte seja a última palavra sobre o assunto”82. 

 No mesmo diapasão o sistema britânico oferece poucas garantias aos direitos 

fundamentais. 

 

3.2.2 Análise do sistema britânico 

 

Tratando-se da supervisão realizada em terras britânicas, temos que a situação é senão 

mais alarmante. Isto, pois o sistema de controle realizado no Reino Unido não pressupõe a 

atuação de mais de uma das funções do Poder, cabendo somente ao ramo do Executivo cuidar 

e fiscalizar a atuação das agências de inteligência. 

 No sistema britânico as ordens para que se macule o direito de privacidade de um 

indivíduo não sofrem qualquer espécie de ingerência da função Judiciária do Poder, pois cabe 

ao secretário de Estado emitir diretamente a autorização para que as agências de inteligência 

venham a realizar as interceptações e acompanhamentos necessários (SIMCOX, 2015, p. 13)83. 

Como argumento de defesa, os defensores deste sistema totalmente hermético a intervenções 

valem-se de argumentação que apela para uma realidade fática: a intervenção judicial na 

realização de investigações e procedimentos de monitoramento e vigilância somente é benéfica 

                                                           
80 Texto original: “The FISC (...) received 1,318 applications in 2018. After consideration by the court, 985 

orders were granted, 261 orders were modified, 42 orders were denied in part, and 30 applications were denied 

in full”. 
81 É importante observar, à título de curiosidade, que o juiz Scalia atuou na administração de Richard Nixon na 

função de advogado geral assistente e foi nomeado como juiz da Suprema Corte pelo presidente Ronald 

Reagan, ambos presidentes republicanos e conhecidos por sua visão de mundo em que os interesses da nação 

se sobrepõe ao do indivíduo. 
82 Texto original: “[t]he Supreme Court does not know diddly about the nature and the extent of the threat. It’s 

truly stupid that my court is going to be the last word on it”. 
83 Ressalte-se que, nas palavras do citado autor, o mesmo modelo de não ingerência da função Judiciária do 

Poder é também utilizado em outras democracias avançadas, tal como no Canadá, Austrália e França. 
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quando os magistrados investidos nesta função possuem a capacidade técnica de entender de 

fato quais são os mecanismos legais e técnicos que são aplicados (SIMCOX, 2015, p. 13). Ou 

seja, argumentam (e com certa razão) de que nada vale a intervenção judicial se esta intervenção 

é inócua a produzir efeitos práticos em um procedimento, pois aquele que está a intervir (o 

magistrado, por exemplo) não detém de conhecimentos necessários a entender todo o panorama 

da questão, não somente do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista técnico. 

 A esta argumentação soma-se o ponto também erigido pelos causídicos desta causa de 

que muitas vezes as investigações e procedimentos realizados não somente afetam direitos de 

cidadãos e pessoas que se encontrem sob o território de seus Estados84, mas também fazem 

parte integrante de um mecanismo muito maior de relações internacionais da qual um Estado 

faz parte no cenário mundial (SIMCOX, 2015, p. 14). Assim, não somente os magistrados não 

teriam capacidade técnica de entender as questões, mas também como estão adstritos à 

interpretação e aplicação da lei, não estariam aptos a entender o panorama geral de uma questão 

que transborda os interesses tratados em uma lide, interesses entes de índole militar, econômico, 

relações internacionais, dentre outros. 

 

3.2.3 Contraponto aos sistemas norte-americano e britânico 

 

 Ainda que os pontos trazidos sejam relevantes e se lastreiem em uma realidade posta, 

não é possível valer-se de tal argumentação a fim de manter tal prática. 

 Ainda que a priori os magistrados não possuam uma capacidade técnica de entender o 

tema ou ainda as suas repercussões em esferas outras que não a de lide que lhes é posta, tais 

obstáculos podem ser superados caso o Estado assim queira.  

Em primeiro lugar, no que tange à falta de conhecimento técnico para tratar sobre o 

tema, é necessário observar que tal questão pode ser facilmente contornada trilhando-se os mais 

diversos caminhos, dentre os quais cita-se: a criação de juízos ou varas especializadas para 

tratar sobre o tema (assim como ocorre em território norte-americano com a FISC, porém com 

a ocupação de tais posições não por aqueles que foram trazidos ao cargo por indicação de outro 

cargo indicado pelo Executivo, mas sim através de realização de provas, como concursos 

públicos, ou ao menos com a chancela de outra função do Poder, em típico exemplo de ato 

                                                           
84 Este ponto será abordado mais à frente em discussão de como a legislação e a função Judicial dos Estados 

Unidos e da Europa tratam do tema, criando ou não distinções entre seres humanos de acordo com o seus 

status de nacionalidade. 
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complexo); a possibilidade de nomeação de experts imparciais85 que possam a vir não somente 

a elucidar as questões técnicas, mas também traduzi-las de maneira com que o julgador seja 

apto a compreendê-las de maneira mais inteligível à sua formação acadêmica. 

 Já no que tange à crítica realizada sobre o fato de que os julgadores não seriam 

necessários ou úteis nos processos que cuidam da vigilância em massa da população, pois tais 

questões transbordariam os interesses da lide posta, faz-se necessário realizar antítese à tal 

afirmativa. A ideia de que o magistrado deva se comportar como aquém dos acontecimentos 

que o circundam, não somente como julgador, mas também como cidadão e ser humano é 

inconcebível no atual momento do Direito e das relações internacionais. 

 De fato, o julgador como aquele idealizado por Hans Kelsen em sua Teoria Pura do 

Direito (KELSEN, 1998), hermético não somente aos acontecimentos e fatos cotidianos, mas 

também alheio às outras ciências, devendo encarar o direito como um sistema fechado e que 

lhe forneça as respostas de maneira evitar contato com outras matérias, é defasado no mundo 

globalizado e digital. 

 “O juiz moderno compreende que só se lhe exige ‘imparcialidade’ no que diz respeito à 

oferta de iguais oportunidades às partes e recusa a estabelecer distinções em razão das próprias 

pessoas ou reveladoras de preferências personalíssimas. Não se lhe tolera, porém, a 

‘indiferença’” (DINAMARCO, 1987, p. 275). É claro que quando o doutrinador processualista 

civil cunhou o entendimento que acima transcreveu-se acredita-se que este não se encontrava 

visando o grau de internacionalização e digitalização em que nos encontramos na atualidade. 

Entretanto, é extraordinário notar que tal passagem serve aos propósitos deste estudo e um 

contexto muito diverso daquele imaginado pelo processualista civil. 

 Ainda que em um primeiro momento não possa o julgador dispor de todos os elementos 

que transbordem os elementos da lide, pois muitas vezes as questões que repercutirão nos autos 

são tratadas de maneira sigilosa, é mister que seja informado, ainda que de maneira genérica, 

quais são os demais interesses que transbordam a causa. 

 E não se está com isto exigindo-se que o julgador não se atrele às normas e precedentes, 

como deve fazê-lo, garantindo em última instância a segurança jurídica; porém a visão que se 

pretende defender é de uma mudança paradigmática no agir do juízo perante o atual momento 

completamente novo e fluído. 

 Neste sentido é importante observar que um dos argumentos que os defensores da 

manutenção dos programas de vigilância se utilizam é de que o que se deve garantir aos órgãos 

                                                           
85 Tais peritos poderiam advir, verbi gratia, de meios acadêmicos, da sociedade civil e do próprio Estado, 

aplicando-se a ideia de governança ampliada. 
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de controle, sejam eles judiciais, sejam eles administrativos (componentes, assim da mesma 

estrutura) é o conceito de uma visão opaca (SIMCOX, 2015, p. 14). De acordo com tal proposta, 

as informações necessárias ao melhor entendimento do caso deveriam ser expostas ao órgão 

que realiza a supervisão da atividade de maneira com que se se tenha uma ideia geral ou, nas 

palavras de Mike Leiter, antigo chefe do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados 

Unidos, “com isso, você [o órgão de controle] pode ver através do vidro grosso. Você obtém o 

amplo contorno das formas. Você obtém os padrões gerais de movimentos. Mas você não 

consegue a impressão final”86 (nossa tradução) (SIMCOX, 2015, p. 14). 

 Todas as medidas que são aptas a informar o órgão de controle, fornecendo não somente 

elementos técnicos, mas também elementos que venham a demonstrar qual será a amplitude da 

decisão tomada, mostrando, por exemplo, os prós e contras no que tange à flexibilização do 

direito à privacidade devem ser adotadas como necessárias à manutenção do próprio regime 

democrático de um Estado. 

 Entende-se que o sopesamento entre o direito à privacidade e a segurança nacional 

muitas vezes esbarra em aspectos que transbordam o âmbito jurídico, havendo reflexos em 

outros campos. 

 Entretanto, ao municiar os órgãos de controle com uma maior gama de instrumentos e 

informações a fim de que estes possam verificar se o pleito realizado de fato atende aos 

interesses incrustrados na legislação do Estado, garante-se com que não se perpetuem abusos 

na esfera da privacidade. 

 Corolário ao direito à privacidade, o direito à liberdade também é um dos principais 

prejudicados pelo sistema de vigilância estatal maciça. Ainda que um dos principais afetados 

por tal sistema, a percepção dos seus efeitos danosos sobre aspectos da vida de cada cidadão 

não é tão crua e direta como no caso do desrespeito ao direito da privacidade. 

 Analisar o direito à liberdade, em especial a liberdade de expressão, mostra-se 

necessário a fim de que se tenha uma visão completa sobre os direitos fundamentais que são 

afetados por tal prática estatal. 

 

3.3 Direito à liberdade 

 

 Como aventado no início do presente capítulo defende-se que a realização de vigilância 

em massa não somente tem o condão de macular o direito à privacidade – o qual por sua vez 

                                                           
86 Texto original: “With this, ‘you can see through the thick glass. You get the broad outline of the shapes. You 

get the broad patterns of movements. But you don’t get the fine print”. 
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estaria inserido em um prisma de não fazer estatal, ou seja, funcionaria como um verdadeiro 

escudo às investidas estatais – mas também haveria a eventual mácula ao direito à liberdade, o 

qual segundo o que se protege se manifesta em diversas acepções. 

 A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão dispõe na norma insculpida em seu 

artigo 4º que a liberdade consiste em “poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, 

o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que 

asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas 

podem ser determinados pela lei”87. 

 Em um primeiro momento os significados mais usuais que veem à mente quando se está 

falando sobre liberdade tem direta relação não somente com a liberdade corporal, mas também 

com a liberdade de expressão. De fato, podem ser elencados como “direitos de liberdade”: “a) 

liberdade de circulação e de locomoção; b) liberdade de pensamento e de expressão intelectual; 

c) liberdade de informação, comunicação e expressão; d) liberdade de associação; e) liberdade 

de reunião; f) liberdade econômica (iniciativa e concorrência); g) liberdade de consciência 

religiosa (crença, culto, liturgia)” (TAVARES, 2018, p. 489). 

 Inserido neste rol de “direitos de liberdade” é possível valer-se da mesma metodologia 

e dividir em dois grupos as liberdades: i) aqueles que são atingidas de maneira precípua pela 

vigilância estatal; ii) aquelas que são atingidas de maneira mediata, ou seja, somente após a 

devassa de uma das liberdades colocadas no primeiro grupo. 

 Assim, partindo-se desta premissa entende-se ser possível dividir as liberdades acima 

elencadas da seguinte forma: i) liberdades que são atingidas de maneira imediata pela prática 

de vigilância estatal: a de expressão (e de pensamento), a de informação (e de comunicação e 

expressão), e a de locomoção (e de circulação); ii) liberdades que são atingidas de maneira 

secundária: a liberdade de associação, a liberdade de reunião, a liberdade econômica e a 

liberdade de consciência religiosa. 

 Dividiram-se as citadas liberdades desta maneira a fim de que possa ficar claro, no 

intuito do presente trabalho, quais sãs as primeiras consequências negativas ao direito à 

liberdade, lato sensu, com a implementação e operacionalização dos sistemas de vigilância 

estatal. E dentre estas liberdades entende-se que tanto a liberdade de expressão como a de 

informação, inseridas neste rol não exaustivo de liberdades, são as mais afetadas. 

 Não se pretende com isto afiançar de maneira negligente que a liberdade de locomoção 

não é afetada diretamente pela operacionalização do sistema de vigilância em massa, contudo 

                                                           
87 Note-se, entretanto, que apesar de seu caráter revolucionário a norma transcrita faz uma ressalva, ao final, ao 

indicar que os limites à liberdade somente opostos por lei. 
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é necessário pontuar que a liberdade de expressão e de informação funcionam como ponte à 

liberdade de locomoção. 

 A liberdade de locomoção não pode ser entendida simplesmente em sua acepção mais 

rústica, ou seja, simplesmente o direito de ir e vir; deve-se avançar em seu estudo e perceber 

que a liberdade de locomoção na verdade traduz o direito do homem de ver-se livre a fazer o 

que lhe prouver, respeitado, é claro, o direito dos outros indivíduos. 

 Verifica-se, respeitados os entendimentos diversos, que conceder ao homem o direito 

de simplesmente locomover-se, sem estar este amparado de informações que lhe concedam 

substrato aos seus clamores na verdade é garantir uma liberdade falha, pois estar-se-ia 

reduzindo a humanidade ao mesmo direito de estar livre que os animais semoventes teriam.  

 A liberdade de locomoção somente é verdadeiramente respeitada quando o próprio 

indivíduo dispõe de vontade livre e desembaraçada a qual, por certo, é formado através de sua 

instrução, a qual é resultado da liberdade de expressão e informação. Desta maneira, percebe-

se que o foco que se deve analisar se restringe à liberdade de expressão e informação, as quais 

devem ser estudadas de maneira mais detida diante da presente problemática (vigilância 

estatal). 

 Questiona-se então: o que seria liberdade em um sentido mais amplo? A liberdade é um 

direito “inerente ao homem, ela é anterior à Sociedade, ao Direito e ao Estado. Ela foi concebida 

ao homem desde a sua formação. A liberdade é imanente à natureza humana. O Estado a 

reconhece, a regula e restringe seu uso pelo homem” (RUIZ, 2006, p. 143). 

 Por deter esta característica indissociável à própria humanidade, a liberdade adquiriu ao 

longo da história diversas conotações, sendo as mais reconhecidas aquelas que atribuem à 

liberdade a condição de evitar com que a ação humana seja limitada por quaisquer obstáculos, 

ou seja, em uma concepção mais rústica do conceito, a liberdade seria definida como a 

“oposição ao autoritarismo, ausência de coação” (RUIZ, 2006, p. 143). 

 Entretanto, ainda que se mostre sedutor o conceito de uma ausência total de regras e 

estamentos que venham a limitar de maneira genérica ou específica as vontades do ser humano, 

é necessário destacar que este conceito de liberdade ampla e irrestrita não se coaduna com o 

entendimento mais moderno sobre o direito à liberdade.  

Isto, pois a liberdade que todos gozam somente pode ser medida – e garantida – quando 

se consegue de antemão estabelecer certas condições para o seu exercício, a fim de que o direito 

à liberdade de um não possa a macular o direito à liberdade de outro. Neste sentido é cristalino 

o pensamento desenvolvido por Montesquieu que afirma em sua célebre obra, ‘O Espírito das 

Leis’, que: “liberdade é o direito de fazer tudo que as leis permitem; se um cidadão pudesse 
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fazer o que elas proíbem ele já não teria liberdade, porque os outros também teriam este poder” 

(MONTESQUIEU, 2000, p. 166). 

 A criação do Estado democrático de Direito, ao mesmo tempo que realizadora de 

diversos clamores populares, extinguindo o regime absolutista que antes vigia, e abrindo as 

portas a uma maior participação popular também impôs limites às partes, quais sejam, a 

população88 e o Estado. 

 E dentre estas limitações tem-se que o direito à liberdade é um dos maiores expoentes 

desta restrição aos particulares e, principalmente e precipuamente para o presente estudo, para 

o Estado89, esteja ele agindo diretamente ou através de algum entreposto. 

 Quais seriam, portanto, as limitações que seriam impostas ao direito à liberdade com a 

execução da vigilância em massa operada pelo Estado? 

Como antes apontado, as liberdades de expressão e informação são as mais facilmente 

atingidas como produto direta da vigilância que procura se perpetrar. 

 Analisa-se, então, a liberdade de expressão e informação.  

A liberdade de expressão “engloba, dentro outros aspectos, a liberdade de opinião” 

(BULOS, 2017, p. 121). De fato, a correlação mais corriqueira que se tem da liberdade de 

expressão é, senão, aquela da liberdade de emitir, sem qualquer embaraço, opiniões, críticas e 

pensamentos sobre os mais diversos temas.  

 Pedra angular de uma sociedade democrática, a liberdade de expressão é bastião de uma 

população que não somente possa se expressar, mas também se informar sobre os mais diversos 

temas, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis aos interesses governamentais, pois o que se está 

colocando sobre a balança não são os interesses do Estado, mas sim os interesses da sociedade, 

a qual por sua vez dá vida ao inanimado ente. 

 A liberdade de expressão foi sempre um dos objetivos do ser humano e de qualquer 

sociedade democraticamente organizada. É possível indicar como origens de tal direito, ainda 

que de maneira menos sofisticada, marcos legais na história humana, tal como foi com a Bill of 

Rights, de 1689, no Reino Unido90, ou ainda a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

                                                           
88 Ainda que se trate aqui de população de maneira geral, é cediço que mesmo com os avanços trazidos pela 

Revolução Francesa ainda foram mantidos diversos privilégios entre classes sociais, homens e mulheres, etc. 

(conforme nota de rodapé nº 50). 
89 Cite-se, novamente, neste item a norma já transcrita no artigo 4º da Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão. 
90 Conquanto ao Bill of Rights britânico, é interessante notar que este ainda se encontra em vigor no território 

britânico. De mais a mais, denota-se, contudo, que a previsão de proteção à liberdade de expressão não se deu 

de maneira ampla, mas sim restrita à liberdade de manifestação perante o Parlamento britânico. Neste sentido, 

é garantido que: “a Liberdade de Discurso e Debates e Procedimentos no Parlamento não deve ser acusado ou 

questionado perante qualquer Corte ou lugar fora do Parlamento” (UK PARLIMENT, 2019) (nossa tradução). 
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adotada durante a Revolução Francesa91, ambas dispondo claramente que o direito à liberdade 

de expressão seria um direito garantido a todos. 

 O direito à liberdade, lato sensu, é presença marcante nos mais diversos textos legais e 

constitucionais, colocando-se como indicativo maior de sua relevância para a sociedade 

moderna a previsão descrita no artigo XIX da Declaração Universal de Direitos Humanos que 

dispõe, in verbis, que “todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 

direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. 

 Possibilitar com que qualquer cidadão, em especial aqueles que tem como profissão92, 

expor informações e opiniões sobre os mais diversos tópicos possibilita com que a sociedade 

galgue caminhos democráticos, pois é através deste embate de ideias e informações que é 

possível se fomentar o pensamento crítico, abrindo a possibilidade de uma maior evolução 

social.  

O escritor político inglês John Stuart Mill ao respaldar tal posição argumenta que: “a 

completa liberdade de contradição e desaprovação da nossa opinião é a condição única que nos 

justifica supô-la verdadeira para fins de ação” (MILL, 1963, p. 23) e complementando tal linha 

de raciocínio defende que “a verdade ganha mais até mesmo com os erros daquele que, com o 

devido estudo e preparo, pensa mais por si do que pelas verdadeiras opiniões de quantos 

somente as mantêm porque não permitem a si mesmos pensar” (MILL, 1963, p. 39). Neste 

sentido, a passagem “eu desaprovo o que você diz, mas vou defender até a morte o seu direito 

de dizê-lo”93 sintetiza de maneira precisa o núcleo do direito à liberdade de expressão. 

 É claro que, como já sedimentado pelos mais diversos estudiosos, nenhuma liberdade 

deve ser interpretada como absoluta e irrestrita, havendo diversas limitações ao direito à 

liberdade de expressão que são tradicionalmente encaradas como proporcionais, ante o poder 

                                                           
Texto original: “That the Freedome of Speech and Debates or Proceedings in Parlyament ought not to be 

impeached or questioned in any Court or Place out of Parlyament”. 
91 A norma inscrita no artigo 11 da citada Declaração prevê textualmente que “A livre comunicação das ideias e 

das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, 

imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei” 
92 Neste ponto é interessante observar que existem divergências sobre a profissão de jornalista: enquanto para 

alguns, como o Supremo Tribunal Federal, a fim de se possibilitar com o direito de liberdade de expressão seja 

exercido em sua maior amplitude não se exija uma formação acadêmica tradicional (“diploma”) (Recurso 

Extraordinário nº 511961, Ministro Relator Gilmar Mendes, j. 17.06.2009), para outros o exercício da atividade 

jornalística deve ser exercido apenas por aqueles que se capacitaram tecnicamente para tanto (posição 

defendida, no citado Recurso Extraordinário, pela Federação Nacional dos Jornalistas). 
93 É importante notar que ainda que comumente atribuída ao filósofo francês Voltaire a citada passagem, na 

verdade, é fruto do trabalho da escritora inglesa Evelyn Beatrice Hall, que veio a cunhar tal ideia ao conjugar 

os pensamentos do citado filósofo francês em sua obra ‘Os amigos de Voltaire’, a qual por sua vez escreveu 

sob o pseudônimo S. G. Tallentyre (KINGSTON, 2002). 
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que o discurso pode ter em uma sociedade, podendo-se citar como exemplo, em caráter 

repressivo, a vedação ao anonimato94 ou então, em caráter restaurativo, o direito de resposta e 

indenização por abusos no exercício deste direito95, porém vedando-se, via de regra, o direito à 

censura prévia. Neste ponto, o Mill sintetiza esta dicotomia relativa ao direito à liberdade de 

expressão informando que “existe um limite à interferência legítima da opinião coletiva em 

relação à independência individual; determinar esse limite e mantê-lo contra usurpações é tão 

indispensável à boa condição dos negócios humanos como a proteção contra o despotismo 

político” (MILL, 1963, p. 06) 

 O direito à liberdade de expressão deve ser composto, pois por duas dimensões 

igualmente importante: por um lado deve-se garantir aos indivíduos a possibilidade de realizar 

a atividade de formular o pensamento, formar a própria opinião e exteriorizar esta (dimensão 

substantiva); por outro, deve-se possibilitar que tal pensamento cunhado pelo indivíduo seja 

divulgado das mais diversas maneiras (dimensão instrumental) (TAVARES, 2018, p. 491). Ou 

seja, de nada adianta que uma pessoa possa formar o próprio pensamento quando não são 

colocados à disposição veículos para que esta possa externar tal adágio. 

 No âmbito internacional o tratamento do tema liberdade de expressão assume contornos 

já definidos há séculos, citando-se aqui como exemplo para o presente estudo a evolução do 

tema no direito norte-americano e no direito britânico. Inicia-se a análise pelo estudo do caso 

dos Estados Unidos. 

 

3.3.1 Chilling effects: produto do desrespeito à liberdade de expressão 

 

 Inicialmente, não se olvida que o sistema jurídico e legal dos Estados Unidos é passível 

das mais diversas críticas, as quais, colocadas e analisadas de maneira construtiva destrincham 

que, apesar de em uma análise preliminar estarem imbuídos diversos dos ideais que estavam 

                                                           
94 De fato, um exemplo claro sobre tal limitação encontra-se estampado no inciso IV, do artigo 5º, da 

Constituição Federal de 1988, que dispõe, ipsis literis: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato”. A tal limitação, é importante anotar, que foi “salutar foi a advertência feita no próprio inciso ao 

proibir-se o anonimato. Quem exercita a liberdade de pensamento deve assumir a identidade das posições 

emitidas, haja vista a hipótese de responder por eventuais danos causados a terceiros. Aliás, a indenização pelo 

dano moral requer a especificação dos envolvidos nas demandas. Daí a Constituição vedar, expressamente, o 

anonimato, justamente para obrigar o sujeito assumir a autoria do pensamento manifestado” (BULOS, 2017, p. 

122). 
95 Neste sentido cite-se que “a manifestação do pensamento é livre e garantida em nível constitucional, não 

aludindo a censura prévia em diversões e espetáculos públicos. Os abusos porventura ocorridos no exercício 

indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário com as 

consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores, decorrentes inclusive de publicações injuriosas na 

imprensa, que deve exercer vigilância e controle da matéria que divulga” (MORAES, 2018, p. 47). 
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sendo discutidos na França Revolucionária, ideias estas claramente iluministas, diversos pontos 

do sistema legal que ali se estabeleceu tendem a, em uma leitura mais detida, desviar-se destes 

nobres ideais. Neste sentido, o cientista político norte-americano Robert A. Dahl questiona 

diversos aspectos democráticos da constituição norte-americana (DAHL, 2015). 

O citado autor procura disseminar a ideia de que, diferentemente da concepção comum, 

a constituição dos Estados Unidos possui diversos aspectos advindos de sua formação que 

trazem em seu núcleo características não democráticas, tais como a não garantia de direitos à 

mulheres e negros (libertos ou não) a realizarem o sufrágio. Explica pragmaticamente que, 

diferentemente do culto que se tem sobre a constituição dos EUA, está foi o produto de 

articulações e discussões políticas, com diversas concessões que acabaram por produzir um 

texto que, apesar de sintético, não pode servir como paradigma final de um modelo de lei maior 

de um Estado. Para isso, inclusive, o estudioso rebate tal ideia com a análise de constituições 

de 22 outros países (os quais se mantiveram democráticos nos últimos 50 anos) e mostra que a 

constituição norte-americana peca em diversos pontos, tal como a absurda discrepância do 

direito de voto dado aos Estados menores (os quais detinham o poder de veto no Senado Federal 

de propostas de Emenda e leis, pois nessa câmara o seu direito de representação era equânime 

com Estados maiores), assim como a complexidade do sistema eleitoral norte-americano 

(sistema do colégio eleitoral), que inicialmente foi desenhado para impedir com que a 

população mais simples tivesse uma maior influência na escolha final do candidato à 

presidência (DAHL, 2015). 

 Seguindo esta linha de análise crítica, em que pese não haver uma previsão inicial na 

Constituição dos Estados Unidos de 1787, através da introdução da Primeira Emenda passou-

se a se garantir textualmente a garantia à liberdade de expressão em território norte-americano. 

De fato, a leitura da Primeira Emenda é cristalina ao prever que “o Congresso não fará nenhuma 

lei a respeito de um estabelecimento de religião, ou proibindo o livre exercício da mesma; ou 

abreviando a liberdade de expressão ou de imprensa; ou o direito do povo de se reunir 

pacificamente e de solicitar ao Governo uma reparação de queixas”96. 

 A referida emenda veio a garantir, ainda que de maneira genérica, proteção ao direito à 

liberdade de expressão, pois fez constar que não somente o Congresso (ou seja a Função 

Legislativa) estaria impedido de editar qualquer espécie de legislação que impedisse ou 

limitasse o direito à liberdade de expressão (e de imprensa), como também, implicitamente, 

                                                           
96 Texto original: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free 

exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to 

assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”. 
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colocou impeditivo à Função Executiva a limitar tais direitos, pois se ao proibir a edição de 

legislação que viesse a limitar tais direitos condicionou, ao mesmo tempo limitou a atuação da 

Função Executiva, a qual tem como função típica e precípua a aplicação de tais leis, não 

cabendo, via de regra, uma atuação fora da esfera da legalidade que condiciona a sua atuação97. 

 Ao garantir com que não se limitasse o direito da população se expressar, seja de 

maneira profissional (através da atividade jornalística) ou não, a cultura norte-americana 

abarcou tal ideal de maneira a servir como um paradigma, neste ponto, para outras nações 

democráticas. Não por outra razão, por exemplo, que o próprio Supremo Tribunal Federal no 

Brasil se utiliza da expressão freedom of speech98 de maneira coloquial, demonstrando-se, pelo 

menos a priori, o apreço que os estudiosos do tema têm sobre a proteção que tal direito tem em 

território norte-americano. 

 De fato, ainda que passível de crítica em diversos pontos, a formação do Estado norte-

americano é fundada no ideal de liberdade de expressão, como bem pode-se inferir no 

pensamento de Thomas Jefferson, um dos “pais fundadores” daquele país, que afirmou que “a 

liberdade de falar e escrever guarda nossas outras liberdades” (JEFFERSON, 2011, p. 104). 

 E sedimentado neste ideal de proteção ao direito de liberdade de expressão, a Suprema 

Corte dos Estados Unidos já se manifestou em diversas ocasiões sobre o tema99. Neste sentido 

cita-se, à título exemplificativo, que já foi decidido pela supracitada corte que, estão abarcados 

por tal direito: não falar (inclusive não saudar a bandeira) (West Virginia Board of Education 

vs. Barnette, 1943), usar determinadas palavras ofensivas (Cohen vs. California, 1971), de se 

engajar em discursos simbólicos (por exemplo, queimando bandeiras em protesto) (Texas vs. 

Johnson, 1989; United States vs. Eichman, 1990). De outra banda, o direito de liberdade de 

expressão é também limitado, citando-se os seguintes precedentes: fazer ou distribuir material 

obsceno (Roth vs. United States, 1957), para estudantes que, em eventos escolares, façam 

                                                           
97 Como é cediço, tal posição é fruto do ideal de divisão das funções do poder que exsurgiu através das ideias 

iluministas no período da Revolução Francesa. 
98 Tal vislumbre pode-se obter da leitura dos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4815/DF, a 

qual foi relatada pela Ministra Cármen Lúcia em julgamento realizado em 10/06/2015, que teve como objeto a 

discussão da possibilidade ou não de publicação de biografias não autorizadas, ou então no julgamento da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 187/DF, relatada pelo Ministro Celso de Mello, que 

tinha como objeto a discussão de manifestação de pensamento através da realização de evento chamado 

“Marcha de Maconha”. 
99 É interessante observar, contudo, que o tema da liberdade de expressão não foi trazido para julgamento perante 

a Suprema Corte norte-americana até 1919, em que pese a Bill of Rights dos Estados Unidos tenha introduzido 

diversas emendas constitucionais em 1791. A manifestação da citada corte finalmente deu-se em razão de 

julgamento envolvendo a Lei de Espionagem (Espionage Act) de 1917 (Shenck vs. USA, 1919), a qual dentre 

outras disposições previa a punição para cidadãos que pudessem macular o esforço de guerra através de 

manifestações (ZOLLER, 2009, p. 889-890). 
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discursos obscenos (Bethel School District #43 vs. Fraser, 1986), para estudantes, em eventos 

escolares, advogarem o uso de drogas ilegais (Morse vs. Frederick, 2007)100. 

 Em que pesem os mais diversos julgamentos realizados pela Suprema Corte norte-

americana, como os que acima foram trazidos à baila, é interessante notar que foi através do 

julgamento no caso de Gitlow vs. New York (1925)101 que a liberdade de expressão (freedom of 

expression) foi alçada a categoria de direito fundamental em território norte-americano. E, ao 

fazê-lo, a Suprema Corte passou a mensagem para a comunidade jurídica de que a liberdade de 

expressão estaria alçada ao mesmo patamar que outras liberdades e direitos fundamentais, tais 

como direito à vida, liberdade e propriedade (ZOLLER, 2009, p. 889-890). 

 A liberdade que um cidadão tem de apresentar as suas ideais ainda contra a posição 

defendida pelo seu próprio Estado, e o respeito a tal estirpe de manifestação é o que se entende 

que pode ser utilizado como parâmetro para se compreender que determinado país respeita ou 

não o direito à liberdade de expressão. E, em que pese a garantia estabelecida pela Suprema 

Corte a quase um século atrás, é importante observar que a garantia da liberdade de expressão 

na atual era digital não deve ser garantida apenas com restrições ao Estado com a publicação 

de panfletos. 

 Neste diapasão surge, então, o estudo do chamado chilling effects, ou efeitos de inibição 

(nossa tradução), tema que teve seu surgimento durante o período da Guerra Fria e que pode 

ser sintetizado como o efeito de inibir-se ou desencorajar a população em geral a buscar a defesa 

e o exercício de um direito legítimo em razão de uma sensação de medo (existente ou não) de 

que tal atitude será devassada pela máquina estatal (PENNEY, 2017). A análise mais detida 

sobre este assunto veio a tomar novamente o tempo dos estudiosos em razão da dinâmica digital 

que hoje se apresenta. 

 A censura existente nas relações eletrônicas, operadas pelo Estado de maneira direta ou 

indireta (aqui valendo-se da utilização de empresas de tecnologia e de telecomunicações, por 

exemplo) é resultado direto do sistema de vigilância estatal em massa, o qual sob a égide de 

garantir a paz e proteção a todos acaba gerando um efeito colateral de impedir com o que o livre 

pensamento, ou seja, o exercício da liberdade de expressão, seja efetivado de maneira 

desembaraçada. 

                                                           
100 Os citados exemplos trazidos à baila foram retirados do site oficial do Judiciário norte-americano, em página 

voltada ao público estudantil, a qual procura explicar e citar exemplos do que o direito à liberdade de expressão 

seria permitido ou limitado (UNITED STATES COURTS, 2019). 
101 O interessante julgamento citado procurou cuidar do direito à liberdade de expressão no caso de publicação 

de panfletos de índole comunista em 1919, o que, pela lei que criminalizou a anarquia de 1902 do Estado de 

New York, seria considerada como uma afronta a tais diretrizes. Ao fim do julgamento, o publicador de tais 

panfletos, Benjamin Gitlow, foi inocentado de tais acusações. 
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 Ainda que haja cinismo de alguns estudiosos do tema sobre as reais implicações ou 

sequer a existência de tal efeito, ante a falta de comprovação empírica (PENNEY, 2016, p. 171), 

é necessário destacar que já foram realizados estudos a fim de demonstrar, pelo menos de 

maneira perfunctória102, que operacionalização da vigilância em massa na internet causa uma 

queda em pesquisas sobre assuntos tidos como polêmicos, tais como grupos terroristas ou 

agência de inteligência, sob o receio de que tais informações de buscas possam ser 

eventualmente trazidas às claras, causando não somente problemas de ordem legal, mas também 

um embaraço social em consequência de tais pesquisas (PENNEY, 2016, p. 162-163). 

 Em que pese os seus diversos precedentes no sentido de respeito à garantia de liberdade 

de expressão a situação toma outros contornos quando o assunto envolve o tema caput deste 

estudo, ou seja, a realização de vigilância estatal em larga escala. 

 Conforme já aventado no presente estudo, com a edição do Patriot Act algumas 

características da cultura norte-americana foram exacerbadas, tendo a questão da segurança 

nacional motivado a adoção das mais diversas medidas no âmbito legislativo e até judicial. 

Observou-se que a citada legislação abriu uma série de caminhos para que o Estado, através de 

suas agências de inteligência (especialmente in casu a NSA) pudessem alargar o seu controle 

sobre os dados, fortalecendo a figura de um Estado onipresente e onisciente. 

 E a Suprema Corte dos Estados Unidos abarcou tal linha de pensamento no julgamento 

do caso Clapper vs. Amnesty International (2013). Isto, pois a corte deixou de analisar o mérito 

do julgamento, já que entendeu que não haveria provas materiais robustas o suficiente a fim de 

comprovar que o reclamante estaria sendo vigiado pela NSA. É interessante notar, entretanto, 

que apesar do caso ter sido dispensado em 2013, tal julgamento se deu antes das revelações 

trazidas por Edward Snowden, o que por si pode servir como indicativo de que, quiçá, a 

argumentação de inexistência de provas pujantes de que o Estado norte-americano realiza 

vigilância em massa não poderia ser tão facilmente rechaçada. 

 Em que pese este posicionamento da Suprema Corte norte-americana, é importante 

notar que a questão de toque, ou seja, a restrição à liberdade de expressão em função da 

                                                           
102 Sobre o tema, Penney realizou dois estudos sobre as implicações de um Estado onipresente nas redes. Em um 

primeiro estudo, destacando o uso democrático da enciclopédia digital de construção conjunta Wikipedia, 

conseguiu constatar que, após a divulgação de notícias sobre vigilância estatal, o número de pessoas que 

pesquisa temas considerados sensíveis, tais como sobre grupos terroristas ou sobre armamentos ou conflitos 

armados diminuiu sensivelmente, o que foi apto de demonstrar empiricamente que a população em geral 

demonstra maior receio à tais questões, pois acredito que pode desencadear uma série de problemas para si 

(PENNEY, 2016, p. 161-164). Já em um segundo estudo, o pesquisador foi capaz de corroborar a tese trazida 

no primeiro estudo ao realizar uma série de pesquisas on-line com usuários da rede, os quais indicaram 

estatisticamente que não se sentiam à vontade para realizarem pesquisas sabendo da possibilidade de tais 

pesquisas serem utilizados, quiçá, contra eles em um momento futuro (PENNEY, 2017). 
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operacionalização da vigilância estatal em larga escala, não pode ser dispensada com meros 

argumentos de falta de provas ou evidências que demonstrem tal ocorrência. A referência ao 

chamado chilling effects, como já visto, já não mais pode ser tida como especulativa, pois 

evidências empíricas são capazes de trazer materialidade de que a atuação estatal limita a 

liberdade do ser humano. 

 Ainda no que tange à violação à liberdade de expressão, a fim de trazer uma análise um 

Estado tido como democrático do outro lado do Atlântico, é mister observar como tal direito 

também acaba por ser violado em território britânico. 

 

3.3.2 Liberdade de expressão e informação no Reino Unido: inexistência de garantias legais 

 

 Ainda que ambos Estados (Estados Unidos e Reino Unido) sejam essencialmente dois 

dos maiores exemplos da adoção do sistema de common law, é interessante notar que, no que 

tange à liberdade de expressão (e liberdade de imprensa, como corolário), Reino Unido e 

Estados Unidos divergem no que toca a sua proteção. Diferentemente dos Estados Unidos que 

possui estampado em sua Constituição a Primeira Emenda que, conforme já aduzido, garante 

de maneira genérica, a liberdade de expressão, o Reino Unido não dispõe que qualquer previsão 

constitucional própria que garanta ao cidadão a liberdade de expressão (BARENDT, 2009, p 

851). 

 Por tratar-se de um Estado seguidor do modelo da common law, o Reino Unido não 

dispõe de uma vasta quantidade de textos legais escritos, cabendo grande parte de sua tradição 

jurídica ao sistema de precedentes decorrente da evolução histórica de determinado tema por 

suas cortes. E mesmo diante de uma tendência atual de adoção de textos legais103, fruto de uma 

maior aproximação entre os sistemas de common law e civil law, o Reino Unido mantém apenas 

um texto legal que trata especificadamente da proteção à liberdade de expressão, o Human 

Rights Act de 1998, que entrou em vigência em 02 de outubro de 2000. 

 O Human Rights Act tratou de ser a primeira legislação em território britânico a 

reconhecer, expressamente, diversos direitos fundamentais, dentre os quais destacou-se a 

liberdade de expressão. 

                                                           
103 Ressalte-se que Estados que adotam o sistema de common law vem adotando gradativamente uma maior 

inclusão de textos legais escritos, característica marcante do sistema de civil law, muito em razão do grau de 

globalização e internacionalização em que a sociedade hoje se encontra. De mesma monta, o sistema de civil 

law também tem passado a adotar mais ideais e fundamentos do sistema contrário, passando a dar maior 

importância, por exemplo, ao sistema de precedentes, característica inerente ao sistema de common law 

(THEODORO JÚNIOR, 2019). 
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 Não é que se diga que não existiam textos legais que poderiam ser aplicados no Reino 

Unido a fim de que se garantisse o direito à liberdade de expressão, tal como a aplicação de 

convenções e tratados internacionais, ou ainda a legislação europeia congênere104, mas o que 

se pretende ressaltar é que, um Estado de tradições milenares inexiste proteção constitucional 

que garanta a uma pessoa poder se expressar de maneira livre sem que o Estado possa impedi-

la de fazê-la ou então buscar reprimir tais manifestações. Neste sentido, “em nenhum momento 

houve na Inglaterra qualquer proclamação do direito à liberdade de pensamento ou à liberdade 

de expressão” (nossa tradução) (BARENDT, 2009, p. 853) 105. 

Ressalte-se, inclusive, que apesar de inovadora em território britânico, incorporou 

diversos conceitos e posições descritos na Convenção Europeia de Direitos Humano 

(BARENDT, 2009, p. 854). 

 É necessário pontuar, contudo, que mesmo antes da introdução em 1998 do Human 

Rights Act as cortes britânicas já assentavam entendimentos dispersos acerca da proteção do 

direito à liberdade de expressão, como ocorreu em dois julgamentos pela Câmara dos Lordes106, 

R. vs. Secretary of State for the Home Department (1996) e Reynolds vs. Times Newspapers 

Ltd. (1999) (BARENDT, 2009, p. 853-854). 

 No primeiro julgamento, a Corte dos Lordes entendeu que a vedação a prisioneiros de 

darem entrevistas fere o direito fundamental de liberdade de expressão, pois limitaria o direito 

de estes protestarem em favor de sua inocência (BARENDT, 2009, p. 853). 

 Já no segundo precedente, a Câmara dos Lordes afastou as alegações de difamações, 

sob a égide de que as publicações realizadas atenderam os requisitos mínimos do jornalismo 

responsável e havia interesse do público e desta forma não haveria razão para limitar a liberdade 

de expressão, in casu, liberdade de imprensa (BARENDT, 2009, p. 854). 

 E após a introdução da citada legislação a Câmara dos Lordes, apesar de manter o 

posicionamento de defesa à liberdade de expressão, procurou retirar da leitura do citado texto 

legal a necessidade de se conformarem os direitos que ora são objeto deste estudo (liberdade de 

expressão vs. segurança), conforme se verificou no caso R vs. Shayler (2001). Isto, pois ao 

analisarem o citado caso, a Câmara dos Lordes entendeu que, em que pese a liberdade de 

                                                           
104 Neste tópico cita-se a Convenção Europeia de Direitos Humanos, de 1950. 
105 Texto original: “At no time has there in England been any proclamation of the right to liberty of thought or to 

freedom of speech”. 
106 Sublinhe-se, que até 2009 a Câmara dos Lordes possuía a competência para o julgamento de determinadas 

apelações no sistema judiciário do Reino Unido. Tal mudança ocorreu com a introdução da Lei da Reforma 

Constitucional de 2005, o qual entrou em vigência em 2009, e retirou da Câmara dos Lordes tal competência 

repassando para a Suprema Corte do Reino Unido. 
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expressão ser considerada como necessária em uma sociedade democrática, tal direito não deve 

ser interpretado de maneira absoluta.  

O caso versava sobre um ex-oficial do serviço de inteligência britânico (MI5) de 

sobrenome Shayler, que apesar de estar ciente de que não deveria compartilhar segredos que 

decorreriam do sigilo de sua posição, mesmo após o seu desligamento funcional, revelou 

diversos documentos sigilosos envolvendo questões de segurança nacional para um jornal 

britânico, e logo após deixou o Reino Unido. Alguns anos mais tarde, ao voltar para o Reino 

Unido o oficial foi processado por ter revelado tais segredos, haja vista previsão descrita na Lei 

de Segredos Oficiais do governo britânico de 1989 (Official Secrets Act). Ao realizar a sua 

defesa, o oficial alegou que as informações que revelou seriam de interesse público e que a 

Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950 lhe garantiria o direito à liberdade de 

expressão. Todavia, ao se debruçar sobre o caso, a Câmara dos Lordes entendeu que, por haver 

expressa limitação decorrente do Ato de Segredos Oficiais e, por se tratar de questão atinente à 

segurança nacional, o direito de liberdade de expressão de Shayler deveria ser restringido. 

Denota-se daí, então, o paradigma que se colocou com inserção no ordenamento jurídico 

britânico do Human Rights Act: se por um lado se estabeleceu um veículo legislativo que foi 

capaz não somente de corporificar práticas reiteradas que já tinham residência na jurisprudência 

das cortes do Reino Unido, mas também de incorporar direitos que já se encontravam previstos 

em outros diplomas legais, como no caso da Convenção Europeia de Direitos Humanos de 

1950, por outro a edição do texto legal abriu a possibilidade para que os tribunais britânicos 

pudessem fazer confronto de normas relativas à liberdade de expressão com outras legislações 

em vigência, abrindo-se a possibilidade legal e jurisdicional de limitar-se o escopo da liberdade 

de expressão. 

Exemplos desta limitação imposta podem ser observados na Lei contra o Terrorismo de 

2006 (tradução livre) (Terrorism Act) e o na Lei contra Ódio Racial e Religioso de 2006 

(tradução livre) (Racial and Religious Hatred Act of 2006). Ambas legislações, surgidas após 

os ataques terroristas ocorridos em 2005 no metrô de Londres, limitam o direito de liberdade 

de expressão em nível a serem considerados como atos contrários às suas disposições a mera 

cogitação de cometimento de atos terroristas, por exemplo107108. 

                                                           
107 Por exemplo, a Lei contra o Terrorismo dispõe ser uma ofensa publicar material que possa ser entendido pelo 

público como encorajamento direto ou indireto ao terrorismo. Contudo, a promotoria não precisa comprovar 

que qualquer ato de terrorismo tenha sido influenciado ou que qualquer pessoa tenha sido sequer encorajada 

por determinada publicação, sendo sequer necessário provar que o ato era capaz de instigar um possível ataque 

(BARENDT, 2009, p. 855). 
108 Da mesma maneira, na Lei contra Ódio Racial e Religioso a mera utilização de palavras ameaçadoras pode 

ser considerada como uma infração, sem sequer haver a necessidade de haver a publicação ou divulgação 
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Ambas as legislações, ainda que eivadas de boas intenções, são capazes de, ao limitarem 

o direito à liberdade de expressão em seu nascedouro, trazerem à tona os já analisados chilling 

effects, pois gerariam na população uma sensação de que a mera intenção seria criminalizada, 

diminuindo, como conseguinte, outros direitos que decorrem da liberdade de expressão. 

Entretanto, entendemos que a maior mácula à liberdade de expressão decorrer da 

aplicação da chamada Regulation of Investigatory Powers Act de 2000 (ou RIPA em seu 

acrônimo em inglês, a qual traduzida livremente perfaz o Lei de Regulação dos Poderes 

Investigatórios). 

Como já visto no capítulo 2, é através da RIPA que as agências de inteligência do Reino 

Unido coletam dados de maneira indiscriminada, assim como faz a sua agência irmã a NSA nos 

Estados Unidos. A celeuma que se instaura no caso britânico é que, em caso análogo com o que 

ocorre nos Estados Unidos, as demandas que buscam tratar da mácula à direitos fundamentais 

em razão da operacionalização da vigilância estatal em massa não são sequer levados à 

julgamento, haja vista que o sistema britânico coloca poucos contrapesos a serem exercidos 

pela Função Judicial, o que possibilita com que haja uma atuação mais livre e desembaraçada 

por partes destas agências. 

Ainda que existam diversos argumentos que demonstrem a possibilidade de ocorrência 

de violação à diversos direitos fundamentais, em especial o da privacidade e da liberdade, é 

necessário pontuar outro tópico interessante sobre o tema, qual seja, a diferenciação que as 

legislações realizam entre “categorias de pessoas”, quais sejam: cidadãos, estrangeiros e 

residentes. 

 

3.4. Tratamento desigual entre cidadãos e residentes vs. estrangeiros: possibilidade ou 

ilegalidade? Análise das legislações dos Five Eyes 

 

 Vários Estados acabam por criar castas entre os seres humanos, concedendo um maior 

manto de proteção àqueles que são seus nacionais e tirando qualquer espécie de garantia àquele 

que, por uma razão ou por outra, não nasceram em seu território (jus solis) ou então não 

adquiriram a nacionalidade através de vínculos sanguíneos (jus sanguini). 

 E para tanto procurou-se trazer à baila uma leitura geral sobre esta distinção que é 

realizada pelos países componentes dos Five Eyes (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 

Austrália e Nova Zelândia). Com efeito, as legislações destes Estados, assim como diversos 

                                                           
destas, somente sendo necessário à promotoria comprovar que havia a intenção de utilizar tais palavras para 

incitar o ódio (BARENDT, 2009, p. 855). 
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julgamentos realizados em tais jurisdições demonstram que foi criada uma verdadeira divisão 

entre aqueles que ostentam ou não os passaportes dos supracitados estados de língua inglesa 

(MILANOVIC, 2014, p. 15). 

 A tônica utilizada por tais Estados acerca da proteção ou não dos direitos fundamentais 

(em especial o direito à privacidade e à liberdade de expressão) se dá no sentido de manejar o 

Direito Internacional como este era estudado em seus primórdios, ou seja, a autonomia estatal 

para defender ou conceder direitos e obrigações não pode ou deve ser questionada por quaisquer 

outros atores internacionais. É por esta razão, por exemplo, que para o governo norte-

americano, um cidadão estadunidense possui proteção constitucional sobre os avanços do 

Estado, enquanto aquele que não é cidadão pode ter sua vida e privacidade devassadas pelas 

investidas estatais. 

 A Suprema Corte dos Estados Unidos já decidiu, por exemplo, no caso United States vs. 

Verdugo-Urquidez (1990) que a proteção dada pela Quarta Emenda da Constituição norte-

americana seria aplicável aos seus cidadãos, não importando sequer onde estes se encontrem, 

ou seja, em território norte-americano ou no exterior e a cidadãos estrangeiros, mas somente 

quando estes estivessem em território dos EUA. No mesmo julgamento, decidiu-se, por via 

reversa, que um cidadão de outro Estado (in casu, México) não seria abrangido pela proteção 

constitucional, mesmo que neste caso estivesse se aferindo a legalidade de buscas na 

propriedade de um cidadão mexicano no México (MILANOVIC, 2014, p. 09-25). 

 Esta conclusão reside também da leitura da norte-americana Foreign Intelligence 

Surveillance Act (FISA, ou em tradução livre Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira), a 

qual em sua seção 702(b) limita a vigilância que o governo dos Estados Unidos poder exercitar, 

“(...) a fim de proibir a vigilância de qualquer pessoa que conhecidamente se encontre localizada 

nos EUA e de qualquer pessoa norte-americana (definido como cidadão norte-americano ou 

residente permanente) que se acredite razoavelmente estar fora dos EUA”109 (MILANOVIC, 

2014). 

 A diferenciação trazida à tona de acordo com a nacionalidade também pode ser 

observada na legislação australiana (art. 15, da Lei de Serviços de Inteligência de 2001110, em 

nossa tradução), na neozelandesa (arts. 14 e 16, da Lei do Gabinete de Segurança das 

                                                           
109 Texto original: (...) so as to prohibit surveillance of any person known to be located in the United States, and 

of any US person (defined as a US citizen or permanent resident) reasonably believed to be located outside 

the United States” (destaques no original). 
110 A referida legislação australiana (Intelligence Services Act) dispõe de regras para proteger australianos 

somente, os quais pela leitura de Seção 3 do analisado veículo legislativo somente são considerados os 

cidadãos australianos ou os residentes permanentes. 
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Comunicações do Governo de 2003111, em nossa tradução) e na canadense (art. 273.64 (2), da 

Lei de Defesa Nacional de 1985112, em nossa tradução) (MILANOVIC, 2014, p. 10). 

 É importante destacar, contudo, que a legislação do Reino Unido não realiza 

diferenciação entre a proteção dada ao cidadão britânico e ao estrangeiro, somente havendo 

distinção na RIPA conquanto aos mecanismos para a interceptação de comunicação interna ou 

externa (art. 8(4)-(5)) (MILANOVIC, 2014, p. 10). Entretanto, por não realizar tal distinção a 

coleta em massa de dados pode ser exercida sobre qualquer comunicação, seja ela realizado por 

cidadão britânico (ou residente permanente) ou estrangeiro (MILANOVIC, 2014, p. 10). 

 A argumentação utilizada por Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália 

repousa sobre uma ideia contratualista de direitos humanos, ou seja, o Estado somente garantiria 

proteção de direitos fundamentais, e aqui mais especificadamente o direito à privacidade, 

daquelas pessoas com que o próprio Estado tivesse compactuado, previamente, um acordo de 

vontades, o qual pode ser traduzido no respeito à constituição e às suas leis como decorrência 

da nacionalidade primitiva (cidadãos) ou então da proteção que se concede àqueles que o Estado 

previamente avalizou como desejáveis de residirem em seu território. 

 Ocorre que esta argumentação sequer dispõe de uma posição pacificada nos países onde 

é adotada (MILANOVIC, 2014, p. 12). Assim, verbi gratia, no julgamento Johnson vs. 

Eisentrager (1950)113 a maioria da Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a proteção 

dada pela Constituição norte-americana deveria afiliar-se à nacionalidade ou localidade do 

indivíduo, enquanto uma minoria, liderada pelo Juiz Black deu guarida à argumentação de que 

os direitos humanos deveriam ser interpretados de maneira universal, deixando de lado in casu 

a argumentação contratualista. 

                                                           
111 O Government Communications Security Bureau Act 2003 dispõe claramente que (art. 14 (1)).  “(...) o 

Diretor, qualquer funcionário do Bureau, e qualquer pessoa agindo em nome do Bureau não deve autorizar ou 

fazer nada com a finalidade de interceptar as comunicações privadas de uma pessoa que seja cidadã da Nova 

Zelândia ou residente permanente da Nova Zelândia, a menos que (e na medida em que) a pessoa se enquadra 

na definição de pessoa estrangeira ou organização estrangeira” (nossa tradução). Texto original: “the 

Director, any employee of the Bureau, and any person acting on behalf of the Bureau must not authorise or 

do anything for the purpose of intercepting the private communications of a person who is a New Zealand 

citizen or a permanent resident of New Zealand, unless (and to the extent that) the person comes within the 

definition of foreign person or foreign organisation”.  Já a norma inscrita no artigo 16 (1A) prevê que as 

disposições previstas na citada nesta Seção “não autoriza que nada seja feito com a finalidade de interceptar 

as comunicações privadas de um cidadão da Nova Zelândia ou residente permanente da Nova Zelândia” 

(nossa tradução). Texto original: “does not authorise anything to be done for the purpose of intercepting the 

private communications of a New Zealand citizen or permanent resident of New Zealand”. 
112 Dispõe o referendado artigo que as previsões de coleta de inteligência descritas na lei não serão aplicáveis aos 

cidadãos canadenses e aos residentes permanentes naquele Estado. 
113 Em síntese, o citado caso julgou, por maioria, que combatentes inimigos não teriam direito de valer-se do 

direito de petição para interpor habeas corpus perante tribunais norte-americanos, pois não seriam nem 

cidadãos e nem residentes norte-americanos. 
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 A lógica contratualista encontra diversos óbices que a leitura contemporânea dos 

direitos humanos exige do intérprete. Isto, pois considerar que a proteção dada a um ser humano 

deve se pautar meramente no local que, muitas vezes por acidente, determinado indivíduo 

nasceu (MILANOVIC, 2014, p. 21) ou então pautar-se a proteção de direitos fundamentais em 

razão da sua origem genética não deve ser aquela adotada pelos sistemas jurídicos mais 

avançados no globo. 

 O que ocorre, de fato, é que esta lógica não se encontra ancorada em nada mais do que 

pura arbitrariedade moral dos executores das leis (MILANOVIC, 2014, p. 22), o que, por si só, 

não evoca uma leitura mais séria das argumentações erigidas. No entanto, a fim de demonstrar 

a necessidade de se conceder um mais vasto manto protetivo aos direitos humanos, elencou-se 

os seguintes tópicos a fim de demonstrar o pensamento retrógrado que baseia a posição 

defendidas pelos países componentes do Five Eyes. 

 Analisa-se: i) os direitos fundamentais não devem depender da nacionalidade do 

indivíduo; ii) não existem comprovações de que indivíduos que sejam cidadãos ou residentes 

permanentes oferecem menos risco do que estrangeiros. 

 Conquanto ao primeiro tópico, como já aventado no presente subcapítulo, a 

interpretação dos direitos humanos não deve se limitar a questões de nacionalidade ou 

territorialidade, como bem pode-se sintetizar na passagem “o domínio dos direitos humanos 

não tem espaço para passaportes” (nossa tradução) (DWORKIN, 2006, p. 48).  

Esta tendência evocada pelos Estado componentes do Five Eyes em realizar a proteção 

dos direitos fundamentais de acordo com os critérios de descendência ou localidade encontra-

se em compasso somente com outra área igualmente tormentosa, qual seja, a de imigração 

(MILANOVIC, 2014, p. 22). Entretanto, fora destas duas áreas (direitos fundamentais e 

imigração) as limitações aos direitos dos estrangeiros são mais brandas, podendo-se citar 

impedimentos de ordem econômica como alguns limitadores de atividade dos estrangeiros114. 

Questiona-se, então, por que razão a aplicação dos postulados dos direitos fundamentais é tão 

tormentosa? E a resposta para tal indagação encontra-se respondidas em conjunto com o 

segundo questionamento levantado. 

Defendem os Estados que a proteção aos direitos fundamentais deve ter maior 

abrangência aos seus próprios cidadãos e aos residentes permanentes por questões da chamada 

                                                           
114 Nesta senda, alguns Estados, assim como o Brasil, limitam a atuação econômica de estrangeiros em 

determinadas atividades econômicas, sob a justificativa de que tais áreas merecem uma maior proteção dos 

ordenamentos jurídicos nacionais, tal como é o caso das empresas de radiofusão e jornalísticas em território 

brasileiro (art. 222, da Constituição Federal de 1988, c.c. Lei Federal nº 10.610, de 20 de dezembro de 2002). 
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“segurança nacional”. Esta posição advoga a ideia de que ambos citados grupos possuem 

características que lhes são inerentes e que serviriam como próprios elementos de dissuasão 

contra atentar ao Estado que lhes abriga, devendo, por tanto, haver uma contrapartida deste para 

com estes grupos, havendo uma maior cobertura acerca dos direitos fundamentais que podem 

ser aplicados ou exercidos. 

Neste sentido, a posição que ora procura se estudar afirma que aqueles que são cidadãos, 

possuem um vínculo enraizado com o Estado, um verdadeiro sentimento patriota ou 

nacionalista que, verdadeiro ou não, merece o beneplácito da dúvida, o que, como corolário, 

leva o Estado a estabelecer standards diferenciados em relação a estrangeiros. No mesmo 

sentido, aquelas pessoas que teriam passado pelo processo de naturalização, ou então que foram 

agraciadas com a possibilidade de constituir residência permanente em tais países, também já 

teriam passado pelos mais diversos crivos de avaliações de segurança, o que endossaria a ideia 

de que tais pessoas seriam mais confiáveis do ponto de vista de segurança nacional. 

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo em exemplos recentes da história 

destes Estados que acusam tais diferenciações. Tanto nos atentados terroristas ocorridos no 

metrô de Londres em 2005, e naquele ocorrido na maratona de Boston em 2013, as práticas 

delituosas foram perpetuadas por indivíduos que eram nacionais de tais Estados, ou então que 

eram considerados residentes permanentes115 (MILANOVIC, 2014, p. 23). Mais recentemente, 

o trágico atentado ocorrido em 15 de março de 2019, na cidade de Christchurch, na Nova 

Zelândia, foram maquinados e executados por indivíduo australiano, o qual vivia na Nova 

Zelândia há alguns anos e não se encontrava em nenhum tipo de lista de vigilância do governo 

australiano ou neozelandês, tendo livre trânsito entre ambos os Estados (JOVER, 2019). 

É certo, porém, que não se pretende afirmar que nenhum tipo de diferenciação possa ser 

realizado pelos Estados, porém é necessário pontuar que esta diferenciação deve focar mais em 

outros atributos além de tipo e localização do indivíduo que se pretende vigiar do que a sua 

nacionalidade (MILANOVIC, 2014, p. 24-25).  

Neste sentido, e trazendo à baila a legislação do Reino Unido (Anti-terrorism, Crime 

and Security Act 2001116, ou Lei Antiterrorismo, Crime e Segurança de 2001, em nossa 

tradução), a Câmara dos Lordes ao julgar o caso A and others vs. Secretary for the Home 

Department (2004) entendeu que a realização de prisões preventivas de estrangeiros com lastro 

                                                           
115 In casu, os atentados terroristas ocorridos no Reino Unido foram perpetrados por cidadãos britânicos, 

enquanto aqueles ocorridos nos Estados Unidos foram realizados por dois irmãos, um dos quais era cidadão 

norte-americano e o outro residente permanente naquele país. 
116 Legislação esta que foi introduzida no ordenamento jurídico britânico alguns meses os ataques terroristas 

ocorridos em 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. 
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na diferenciação possível entre nacionais e estrangeiros atentava contra a norma inscrita no 

artigo 5º da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, já que está era desproporcional, 

discriminatória e irracional117118 (MILANOVIC, 2014, p. 24). 

O que pretende-se demonstrar com o presente subcapítulo é que a diferenciação 

pretendidas por alguns Estados não encontra lastro nem uma leitura mais moderna e avançada 

dos direitos fundamentais e nem em evidência empíricas, que poderiam trazer dúvida conquanto 

aos aplicadores e criadores das leis no sentido de que indivíduos estrangeiros fossem mais 

propensos à realização de atos terroristas contra outros Estados. 

Desta maneira, sopesando-se a necessidade de, com proporcionalidade de fundamento, 

realizarem-se distinções entre estrangeiros e cidadãos, a operacionalização do Estado Panóptico 

não pode estender um maior escudo protetivo a algumas pessoas e a outras não, pois no que 

tange à captação, armazenamento e utilização de informações, já acastelou-se que não foi 

trazida à baila qualquer espécie de prova de que tais atos foram aptos a prevenir ataques contra 

a segurança nacional. 

 

3.5. Proteção do direito à privacidade e liberdade: União Europeia, proteção evolutiva ou 

retrocesso disfarçado? 

 

 Com o fito de conceder um contraponto à posição de Estados que valem da lógica de 

segurança nacional se sobrepor aos interesses individuais (sejam eles de cidadãos ou de 

estrangeiros), a análise da legislação da União Europeia e de julgamentos realizados por suas 

cortes mostra-se arrazoada e de grande relevância acadêmica. 

Inicialmente é necessário esclarecer que chamada “posição europeia” não é unânime. 

Isto, pois ao tentar alocar em um mesmo grupo designado como Europa, está procurando-se 

observar a posição dos Estados da Europa Continental que compõe a União Europeia. Retira-

se, por certo a perspectiva britânica (que já foi diversas vezes analisada no presente estudo, 

havendo um claro paralelo desta com a dos outros países componentes dos Five Eyes), a russa 

(que por mais peculiar que seja, muitas vezes ainda como eco da extinta União Soviética adota 

                                                           
117 É importante notar, contudo, que em que pese a declaração realizado pela Câmara dos Lordes, os efeitos 

práticos da decisão foram praticamente nulos. Isto, pois a decisão proferida não invalidou as prisões 

realizadas, pois a citada Câmara entendeu que não caberia à Função Judiciária se imiscuir em uma decisão 

iminentemente política do Estado, qual seja, a detenção de indivíduos estrangeiros que poderiam estar 

atentando contra a segurança nacional. 
118 De fato, como consequência do citado julgamento, os legisladores britânicos substituíram parte da legislação 

de 2001 pela Lei contra o Terrorismo de 2005, a qual por sua vez dispôs expressamente que detenções sob a 

égide de proteção da segurança nacional podem ser realizadas contra cidadãos britânicos ou estrangeiros. 
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posicionamentos que se assemelham muito a perspectiva de países mais fechados e autoritários, 

tal como a China) e de outros Estados que dispõe de diferentes metodologias para o tratamento 

do assunto vigilância estatal em território nacional119. 

Os europeus procuraram dar aos direitos fundamentais relacionados à tecnologia (em 

especial a internet e seus dados) uma abordagem que tivesse como foco a perspectiva 

antropológica, ou seja, colocando-se o ser humano, independentemente de sua nacionalidade, 

como o centro do ordenamento jurídico120. 

Neste sentido, a recente entrada em vigor121 da General Data Protection Regulation 

(GDPR) marca efetivamente este paradigma filosófico. É necessário apontar, não obstante, que 

ainda que a GDPR seja considerada atualmente como o zênite da perspectiva europeia sobre a 

internet, o trilhar europeu para um mundo tecnológico mais afeto aos direitos fundamentais é 

longo. 

Resumidamente, o pensamento humano pode ser visto como um verdadeiro pêndulo, 

ora se colocando em um extremo e ora em outro, e a Europa, na perspectiva ocidental que 

formou a base de várias escolas de pensamento, pode ser tida como o epicentro de tal 

movimento pendular. A Idade Média em contraposição com a Renascença, a Grandes Guerras 

Mundiais em relação à Belle Époque, a preferência nacionalista e xenofóbica em antagonismo 

com os avanços do saber decorrente do Iluminismo são alguns casos que apontam o constante 

movimento no continente europeu. 

É interessante observar como um dos sinais mais importantes para esta virada no Velho 

Continente foi o julgamento realizado pela Corte Europeia de Justiça no caso do Safe Harbor 

Agreement em 2015 (Maximillian Schrems vs. Data Protection Commissioner). O citado ajuste 

permitia que as companhias estadunidenses transferissem dados de cidadãos residentes de 

países da União Europeia e Suíça, coletados em tais localidades, para fora da União Europeia, 

possibilitando o estabelecimento de uma base de dados mais completa para estas empresas 

(FARRELL, NEWMAN, 2016). O referido acordo foi ceivado pela Corte Europeia após a 

verificação de que havia uma relação extremamente nevoenta entre os atores privados que 

cuidavam da coleta de dados, e questões de segurança nacional dos Estados Unidos, já que, na 

                                                           
119 Aqui é possível também excluir-se a visão da Suíça e dos Estados nórdicos, que mesmo possuindo diversos 

pontos de contato com a visão europeia continental, possuem nuances que merecem ser abordados de 

maneira mais detalhada em trabalho separado. Prova deste elemento de contato já visto, por exemplo, na 

visão de KLAMBERG, o qual detalha como é feita a captura e transmissão de dados na Suécia. 
120 Neste tema foi publicado estudo comparando diversos sistemas jurídicos na área da internet (SILVA, 2019). 
121 Com efeito, apesar de ter sido aprovada em 2016 a vacatio legis da normativa europeia foi de praticamente 02 

(dois anos) havendo a sua completa implementação somente em maio de 2018. 
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verdade, restava subentendido que os dados coletados pela iniciativa privada norte-americana122 

eram compartilhados com as agências de segurança deste país, tal como a NSA e a CIA. 

A implementação da GDPR pode ser considerada como produto mais avançado que o 

sistema europeu desenvolveu para tratar dos direitos fundamentais na perspectiva online, pois 

um de seus principais pontos de mudança, refere-se ao ônus de garantir a privacidade e 

segurança, o qual é transferido dos usuários para os provedores de serviços, os quais ficam 

incumbidos de usar os dados de maneira mais responsável e limitada (NILEKANI, 2018; 

DIXON, 2018). Como consequência deste princípio fundamental, a GDPR dá a possibilidade, 

inclusive, dos usuários exigirem que seus dados sejam deletados mediante pedido e ainda 

possam mover os seus dados de um banco de dados para outros, em uma verdadeira 

portabilidade sem qualquer custo adicional (DIXON, 2018). 

A GDPR, diferentemente de sua antecessora, a Diretiva de Proteção de Dados, de 1995, 

trouxe uma sensível evolução, pois a superada legislação detinha um caráter meramente de 

aconselhamento de como se deveria proceder na proteção dos dados, ou seja, não possui 

qualquer espécie de jus cogendi. De outro lado, a GDPR passou a exigir um tratamento mais 

proativo dos Estados, não havendo margem para que os Estados integrantes da União Europeia 

deixem de fazer valer as disposições legais em seus territórios (DIXON, 2018). Destaca-se que, 

o que se pretendeu com a GDPR foi garantir e fortalecer a confiança da sociedade no meio 

digital, atributo que estava cada vez mais sendo erodido diante das constantes notícias 

relacionadas à vazamento de dados e manipulação de informação para fins de espionagem 

(FARRELL, NEWMAN, 2016). 

É claro que a GDPR e a legislação europeia como um todo não são perfeitas. Não fica 

claro na analisada legislação, por exemplo, o que devem ser compreendidos como dados 

pessoais, e assim que informação deve ser protegida. Também não resta transparente uma 

melhor definição do que seriam graves violações e o que seriam apenas faltas técnicas (DIXON, 

2018). 

E é nesta toada de imperfeição que deve ser feita crítica, também, à visão europeia. É 

necessário observar que a defesa de um direito fundamental não pode ser elevada ao ponto em 

que esta começa a tornar-se ofensa a outro. Esta perspectiva foi trazida à tona no tocante ao 

direito de liberdade de expressão no ambiente online europeu. Tal questão pode ser resumida 

através da análise do caso envolvendo a empresa Google e o Estado da Espanha (Google 

                                                           
122 Citam-se aqui, verbi gratia, as empresas Alphabet (holding que controla o Google) e Facebook, empresas 

estas que realizavam tais transferências de dados com base no citado Acordo (KELLON, 2015; GIBBS, 

2015). 
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Espanha vs. Gonzáles, 2014). No citado julgamento um indivíduo espanhol exigiu que os 

mecanismos de busca, tal como o Google, fossem obrigados a não associar o seu nome com 

“informações irrelevantes”, ou seja, fatos passados que não agradavam o reclamante (KAYE, 

2017). A decisão da Corte Europeia deu prevalência à defesa do direito à privacidade individual 

diante do direito à informação da população como um todo. 

Ainda que em uma análise preliminar pareça que a questão tenha concedido azo ao 

chamado “direito ao esquecimento” a discussão mediata foi muito mais profunda. Isto, pois 

como consequência do citado julgamento a Comissão Europeia de Direitos Humanos passou a 

exigir das empresas de tecnologia que atuam naquele continente que fossem adotadas medidas 

cada vez mais fortes para a regulamentação do ambiente digital, o que acabou levando ao caso 

de se pretender regular o direito à liberdade de expressão, tudo com o nobre fim de impedir que 

a divulgação de discursos de ódio fosse disseminada na internet (KAYE, 2017). Ocorre que, 

com este fito, passou-se a se exigir dos serviços de internet que ficassem com a responsabilidade 

de realizar uma verdadeira censura prévia do que está se disponibilizado na rede, trazendo 

auspícios de cerceamento de direito fundamental, haja vista a clara necessidade de valer-se de 

automação de dados (“big data”) para que se pretenda cumprir o proposto pela citada comissão, 

o que poderá levar a um impedimento de maior propagação de ideias no ambiente virtual. 

 É importante ressaltar que pode-se levar em conta como um ponto extremamente 

positivo inerente ao sistema europeu: o fato de que este, diferentemente dos sistemas 

anteriormente analisados (Five Eyes) não realizar distinções na proteção que deva ser conferida 

aos indivíduos, ou seja, não se criam “classes de pessoas” que teriam mais ou menos direitos 

de acordo com a sua nacionalidade ou então sua localização geográfica. O standard que a 

Europa implementa visa dar a maior amplitude e elasticidade aos direitos fundamentais, de 

modo que até aqueles que possuem uma proteção falha acerca de direitos fundamentais em seus 

países de origem encontram no sistema europeu uma rede de proteção que também os acolhe.  

É interessante, inclusive, observar que os standards impostos pelo sistema europeu 

passam a realizar um efeito de ressonância nos demais sistemas legais e legislativos ao redor 

do globo, causando com que várias decisões tomadas no âmbito da proteção de direitos 

fundamentais no campo tecnológicos (muitos, é certo, frutos da GDPR) sejam adotados também 

por outros Estados, no chamado “Efeito Bruxelas” (BEATTIE, 2017). 
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O referido efeito, o qual por sua vez emula o “Efeito Califórnia”123, acaba tendo efeitos 

de onda global, pois ao exigir que Estados e companhias que atuem em território da União 

Europeia ou que se utilizem de dados provenientes de tal união econômica e política, muitos 

países e companhias acabam adotando certos padrões que, por serem de custosa implementação, 

acabam virando o standard para atuação global. 

 Diante deste panorama realizam-se, pois, duas questões: i) o sistema protetivo elaborado 

pela União Europeia é capaz de proteger o cidadão que se encontre sob o seu julgo de avanços 

dos próprios Estados na questão de vigilância? e, ii) o sistema protetivo europeu de fato protege 

o indivíduo ou a maior ênfase é dada à questão de segurança nacional? 

A fim de trazer a perspectiva jurídico-legal sobre o tema serão analisados os seguintes 

julgamentos realizados pela Corte Europeia de Direitos Humanos: Malone vs. United Kingdom 

(1984), Valenzuela Contreras vs. Spain (1999), Liberty and others vs. United Kingdom (2008), 

Digital Rights Ireland (2012), Roman Zakharov vs. Russia (2015) e Szabó and Vissy vs. 

Hungary (2016) (NI LOIDEAIN, 2015; RUSINOVA, 2019; EUROPEAN COURT OF 

HUMAN RIGHTS, 2019). 

Todos estes julgamentos utilizam como parâmetro o texto Convenção Europeia de 

Direitos Humanos, a qual por sua vez estampa na norma inscrita no artigo 8º124, os parâmetros 

necessários para que se respeite a privacidade de um ser humano, e na norma prevista no artigo 

10125 o direito de liberdade de expressão, ambos os direitos elencados para o presente estudo 

                                                           
123 O “Efeito Califórnia” refere-se ao efeito que o estado norte-americano tem sobre a economia dos Estados 

Unidos quando cria padrões de regulamentações que em um momento seguinte são adotados pelos demais 

estados daquela federação (BEATTIE, 2017). 
124 Direito ao respeito pela vida privada e familiar 

1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua 

correspondência. 

2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão quando esta ingerência 

estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a 

segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar económico do país, a defesa da ordem e a 

prevenção das infracções penais, a protecção da saúde ou da moral, ou a protecção dos direitos e das 

liberdades de terceiros. 
125 Liberdade de expressão 

1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. 

Este direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de transmitir informações ou 

ideias sem que possa haver ingerência de quaisquer autoridades públicas e sem considerações de fronteiras. O 

presente artigo não impede que os Estados submetam as empresas de radiodifusão, de cinematografia ou de 

televisão a um regime de autorização prévia. 

2. O exercício desta liberdades, porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser submetido a certas 

formalidades, condições, restrições ou sanções, previstas pela lei, que constituam providências necessárias, 

numa sociedade democrática, para a segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, a 

defesa da ordem e a prevenção do crime, a protecção da saúde ou da moral, a protecção da honra ou dos 

direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações confidenciais, ou para garantir a autoridade e a 

imparcialidade do poder judicial. 
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como os mais caros a uma sociedade democrática e mais afetados pelo sistema de vigilância 

estatal em massa. 

Em síntese, a análise realizada pela Corte Europeia de Direitos Humanos é lastreada 

numa verificação de compatibilidade sobre a legitimidade de uma interferência estatal (muitas 

vezes baseada em uma legislação) e sua proporcionalidade. De fato, a interferência somente 

seria permissível se "1) 'de acordo com a lei'; 2) 'persegue certos interesses', e 3) é necessário 

num estado democrático '"126 (KLAMBERG, 2010, p. 107). 

Inicia-se a análise pelo julgamento Malone vs. United Kingdom (1984).  

Em síntese, o julgamento cuida do caso em que um cidadão britânico, James Malone, 

dono de uma loja de antiguidades em Dorkling, ingressou com demanda contra o governo 

britânico depois que passou a ser acusado de estar negociando produtos furtados. A acusação 

foi lastreada em provas adquiridas por meio de escutas operadas no telefone de Malone, o qual 

por sua vez afirmou que tal ato de vigilância estatal, ainda que lastreado em mandado expedido 

pelo Secretário de Estado de Assuntos Internos baseado em previsão genérica na Lei dos 

Correios de 1969 (Post Office Act 1969), feria, dentre outros direitos, o da privacidade sua e de 

sua família, os quais estariam garantidos pela previsão do artigo 8º da Convenção Europeia de 

Direitos Humanos. 

Em julgamento realizado no âmbito do Reino Unido, a Corte superior daquele país 

entendeu que não houve qualquer espécie de violação à direitos fundamentais, haja vista que o 

ato de vigilância in casu teria sido operacionalizado dentro dos limites da já citada Lei dos 

Correios127. 

Entretanto, quando o citado caso foi colocado perante o julgamento da Corte Europeia 

de Direitos Humanos, esta entendeu que houve violação aos direitos fundamentais de Malone. 

Ao realizar tal julgamento a Corte realizou teste com lastro no artigo 8º da já referida Convenção 

Europeia. De fato, a pedra de toque do julgamento observou que a atividade realizada pelo 

Reino Unido não foi devidamente clara, ou seja, a legislação britânica era ampla e vaga demais 

a ponto de ser impossível erigir pontos que pudessem ser utilizados como salvaguarda pelo 

                                                           
126 Texto original: “"1) 'in accordance with the law'; 2) 'pursues certain interests', and 3) is necessary in a 

democratic state'". 
127 É interessante notar, em específico, que ao julgar o presente caso o juiz Robert Megarry afirmou, invertendo o 

ônus probandi que “(...) se tais escutas podem ser realizadas sem que se cometam qualquer violação da lei, 

não se requer autorização por estatuto ou lei comum; pode-se legalmente ser feito simplesmente porque não 

há nada para torná-lo ilegal” (nossa tradução). Texto original: “(...) if such tapping can be carried out without 

committing any breach of the law, it requires no authorisation by statute or common law; it can lawfully be 

done simply because there is nothing to make it unlawful”. 
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cidadão do Reino Unido, violando, como corolário, a previsão descrita no § 2º, do já citado 

artigo 8º. 

A decisão tomada foi uma das primeiras que trouxe à baila a questão de que deve o 

Estado, assim como o particular, ser transparente em suas atividades, preservando a ideia de 

accountability que exsurge de um Estado que coloca previamente a todos, de maneira sucinta e 

inteligível, as regras que serão seguidas para determinada atividade ocorra, in casu a atividade 

de vigilância estatal. 

O caso Valenzuela Contreras vs. Spain (1999) também envolveu, mais uma vez, a 

atuação desenfreada do Estado, no caso o espanhol, em violar o direito da privacidade de um 

cidadão. No caso, um cidadão espanhol teve seu telefone grampeado por meio de escutas 

realizadas pelo Espanha, a qual defendeu a legalidade da prática afirmando que sua legislação 

interna concedia a possibilidade de um juiz avaliar, a cada caso, se as medidas pretendidas pelo 

Estado espanhol eram cabíveis ou não. Avançando um pouco mais na discussão sobre o tema, 

a Corte Europeia de Direito Humanos entendeu não somente que havia violação ao direito 

fundamental de privacidade do autor da demanda, mas que esta violação decorria, na verdade 

da falta de uma lei específica que cuidasse de escutas telefônicas, não bastando, desta maneira, 

uma legislação ampla que concedesse aos juízes espanhóis um poder discricionário de análise 

casuísticas. 

Já no julgamento de Liberty and others vs. United Kingdom (2008) três organizações 

civis (uma inglesa e duas irlandesas) alegaram que, entre os anos de 1990 e 1997, suas 

comunicações telefônicas e eletrônicas foram interceptadas pelo Ministério Britânico de 

Defesa. Novamente, o governo britânico alegou que havia editado legislação em âmbito 

doméstico que garantia que a captação de dados era possível, ainda que tais previsões fossem 

amplas e genéricas. Mais uma vez, a Corte Europeia de Direitos Humanos reafirmou seu 

posicionamento, dispondo que a previsão genérica que possibilite a captação de dados infringe 

a norma estabelecida no artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, afirmando, in 

casu, que o Reino Unido não concedeu necessária publicidade aos atos realizados, 

impossibilitando desta maneira que fossem aplicáveis os standards de accountability. 

Na análise do caso Digital Rights Ireland (2012) a Corte Europeia de Direitos Humanos 

trouxe à baila o conflito de interesses havido entre legislação europeia e direitos fundamentais. 

O caso foi trazido para julgamento perante a Corte pela organização civil irlandesa Digital 

Rights, a qual questionou, incialmente perante os tribunais irlandeses e austríacos, que a 

Diretiva 2006/24/EC ofendia direitos individuais, já que esta estaria em descompasso com o 

texto da Convenção Europeia de Direito Humanos, em especial com os artigos 7º e 8º. Isto, pois 
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ao procurar regular e harmonizar informações e dados que as empresas fornecedoras de internet 

deveriam reter e catalogar, a fim de auxiliar no combate ao crime em território europeu, a 

Diretiva acabou por exceder. Entendeu a Corte Europeia que, em que pesem os fins serem 

nobres (auxílio no combate à criminalidade), a extensão que a Diretiva procura implementar 

em território europeu não sobreviveu ao confronto de compatibilidade havido entre busca pela 

segurança nacional e proteção de direitos individuais. A Corte novamente reverberou o 

argumento de que somente através de leis específicas poderiam direitos fundamentais tais como 

a liberdade de expressão e a privacidade serem limitados, não havendo, outrossim, limites claros 

descritos na citada Diretiva conquanto ao tempo de retenção de informações, pois o citado 

veículo legislativo previa um prazo elástico de seis a vinte e quatro meses (GLOBAL 

FREEDOM OF EXPRESSION, 2019). 

Outros dois casos análogos que merecem também lembrança foram Roman Zakharov 

vs. Russia (2015) e Szabó and Vissy vs. Hungary (2016).  

No primeiro caso, a Corte Europeia de Direitos Humanos, seguindo uma tendência de 

proteção aos direitos individuais, entendeu que que o pleito levantado por Roman Zakharov, 

editor de um jornal, alegou que a legislação russa que obrigava que as operadoras de celular 

naquele país a inserir dispositivo que permitisse a vigilância de qualquer pessoa a qualquer 

momento atentava contra o direito fundamental da privacidade, encapsulado no já aludido 

artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos. A Corte, de maneira inovadora, realizou 

uma análise abstrata da legislação russa128 e entendeu que a previsão constante de fato atentava 

contra o direito fundamental da privacidade, pois não somente o diploma legal permitia um 

alcance praticamente irrestrito, mas também porque não eram previstos instrumentos aptos a 

garantir a accountability do governo russo no controle de tais dados e informações129. 

O julgamento do caso Szabó and Vissy vs. Hungary (2016) trouxe a questão da análise 

abstrata de legislação expedida pelo Estado húngaro. O caso foi trazido perante a Corte 

Europeia por dois membros de uma organização não governamental que servia como vigilante 

                                                           
128 A decisão foi inovadora, pois apesar de possibilidade de análise de legislação in abstrato já ter sido aventada 

no caso Kennedy vs. United Kingdom (2010), este caso foi o primeiro em que a Corte Europeia de Direitos 

Humanos fez a análise abstrata e entendeu que haveria violação ao artigo 8º da Convenção, já que no caso 

Kennedy vs. United Kingdom a verificação não despontou qualquer espécie de ilegalidade na legislação 

britânica (EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, 2019). 
129 É digno de nota, entretanto, que no mesmo dia em que a Corte Europeia de Direitos Humanos entendeu que a 

legislação russa atentava contra direitos individuais, o governo russo aprovou uma lei que passou a permitir 

que fossem afastadas as decisões tomadas por cortes internacionais a fim de que se dê guarida aos interesses 

russos, desde que tais decisões internacionais sejam consideradas contrárias ao texto constitucional russo 

(GEYNBIKHNER, 2015). 
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(watchdog) de ilegalidades perpetradas pelo governo daquele país130. A legislação húngara 

previa uma ampla e irrestrita operacionalização de vigilância em massa de qualquer 

comunicação realizada no território daquele país, sem sequer prever qualquer espécie de 

remédio administrativo ou judicial que pudesse servir de contraponto à atividade desempenhada 

pela Função Executiva húngara. Novamente, em decisão análoga àquela tomada no caso 

envolvendo a Rússia, a Corte Europeia de Direitos Humanos veio a entender que, mesmo em 

se tratando de assunto de importância substancial para um Estado, as questões de segurança 

nacional e contraterrorismo não podem ser baluarte para que se passe a exercer danos aos 

direitos fundamentais, devendo ser implementados em uma legislação que trate sobre o tema, 

os necessários freios e contrapesos para evitar abusos por parte de um governo, devendo-se 

comprovar a questão de estrita necessidade entre a devassa de direitos fundamentais e questões 

palpáveis de segurança nacional (RUSINOVA, 2019, p. 13). 

É necessário observar, contudo, que ainda que a posição europeia, externada aqui pela 

Corte Europeia de Direitos Humanos, seja majoritariamente favorável aos interesses 

individuais, ela não é unânime. Isto, pois existem precedentes advindos do citado órgão julgador 

fizeram prevalecer os interesses relativos à segurança nacional. Neste diapasão é importante a 

análise dos casos: Klass and others vs. Germany (1978), Weber and Saraiva vs. Germany 

(2006). 

No julgamento Klass and others vs. Germany (1978) a demanda trazida perante a Corte 

tratou de uma reclamação realizada por cinco advogados alemães que contestavam a legislação 

alemã que dava poderes para que as autoridades daquele país pudessem monitorar suas 

comunicações telefônicas e correspondências sem a obrigação de informar subsequentemente 

quais medidas teriam sido tomadas. O entendimento da Corte, neste caso específico, foi de que 

a legislação alemã estava de acordo com o artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos 

Humanos, afirmando, ainda, que a existência de legislação que garanta poderes investigatórios 

secretos é, em casos excepcionais, necessária em uma sociedade democrática, a fim de proteger 

os interesses nacionais e a prevenção de crimes. 

A mesma argumentação foi utilizada no julgamento do caso Weber and Saraiva vs. 

Germany (2006). Novamente, houve a alegação de que o Estado alemão estaria violando a 

privacidade e correspondência de indivíduos, no caso Weber que era um jornalista freelance e 

Saraiva que trabalhava como assistente dessa. E mais uma vez a Corte Europeia considerou que 

                                                           
130 Não se olvide que à época do julgamento realizado a Hungria já vinha se mostrando com o Estado com 

propensões autoritárias, estas implementadas pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, que vem ocupando tal 

posição desde 2010, após exercer tal cargo entre 1998 e 2002 (ROHAC, 2018). 
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um certo grau de invasão de privacidade era possível, desde que previamente justificado e 

resguardadas garantias de que não haveria abuso por parte da autoridade estatal na consecução 

de suas atividades, o que ocorreu in casu. 

Ainda que tais precedentes acima citados tenham sido de importante relevância para o 

tema da vigilância estatal, é necessário observar que o recente julgamento de dois casos 

demonstra, quiçá, uma guinada jurisprudencial na Corte Europeia de Direitos Humanos 

(RUSINOVA, 2019, p. 05-07). Tais decisões deram-se nos casos Centrum För Rättvisa vs. 

Sweden (2018) e Big Brother Watch and others vs. United Kingdom (2018). 

O julgamento do caso Centrum För Rättvisa vs. Sweden (2018), ainda que não realizado 

pelo órgão de cúpula da Corte Europeia de Direitos Humanos, começou a indicar uma mudança 

de posicionamento do órgão julgador, ocorrendo três meses antes do julgamento Big Brother 

Watch and others vs. United Kingdom (2018). De fato, a mudança de posicionamento da Corte 

voltou a emular os mesmos argumentos que haviam sido utilizados no julgamento de Weber 

and Saraiva vs. Germany (2006), passando a entender, sinteticamente, que “(...) a vigilância 

eletrônica em massa per si não constitui uma violação às obrigações internacionais dos estados 

relacionadas à esfera de privacidade”131 (nossa tradução) (RUSINOVA, 2019, p. 19). 

No julgamento Centrum För Rättvisa vs. Sweden (2018) a Corte voltou a entender que 

a operacionalização de sistemas de vigilância em massa pelos Estados não seria pérfida, pois 

as legislações nacionais seriam aptas a evitar eventuais abusos que possam ser cometidos no 

decorrer de tais atos. Ademais, a Corte passou e desconstruir a questão da vigilância em massa, 

entendendo que somente haveria eventuais danos aos direitos fundamentais quando do 

processamento dos dados interceptados e não da sua coleta, ou seja, não haveria problema em 

o Estado espraiar seus mecanismos para obter dados cada vez mais compreensivos sobre as 

pessoas, pois o real problema residiria no momento em que estes dados fossem tratados.  

Outra polêmica questão decidida no julgamento se deu quando a Corte, novamente em 

uma guinada jurisprudencial, passou a entender que as agências de inteligência que se valem 

da vigilância eletrônica em massa agem de acordo com o princípio da “auto restrição”, ou seja, 

seriam desnecessários controles judiciais prévios à atividade por elas desempenhadas, pois estas 

já operam em uma lógica de atuação comedida e que a existência de uma prévia autorização 

judicial não seria garantia óbice à abusos eventualmente cometidos, havendo a possibilidade de 

controle através de órgãos administrativos independentes (RUSINOVA, 2019, p. 13). 

                                                           
131 Texto original: “(...) electronic mass surveillance does dot per se constitute a violation of the international 

legal obligations of states related to the sphere of privacy”. 
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Importante conclusão tirada pela Corte, desta vez no caso Big Brother Watch and others 

vs. United Kingdom (2018), foi de a de que, no mesmo sentido em que o sistema de vigilância 

massiva não ofende por si só os direitos fundamentais, o compartilhamento de dados coletados 

entre Estados não ofenderia quaisquer direitos, pois estaria dentro da margem de 

discricionariedade estatal compartilhar ou não tais dados. 

Antes de analisar-se criticamente a mudança jurisprudencial havida pela Corte Europeia, 

é importante ressaltar um ponto positivo havido em ambos julgamentos, mais 

especificadamente no julgamento do Big Brother Watch and others vs. United Kingdom (2018): 

a Corte passou a entender que os metadados também devem ser protegidos da mesma maneira 

com que o próprio teor de um dado, dando maior amplitude assim à proteção de dados. 

Revisitando a temática crítica, é necessário apontar que as mudanças surgidas no 

julgamento de ambos os casos são emblemáticas: não somente a Corte Europeia passou a 

novamente se posicionar no sentido de que a vigilância em massa seria uma ferramenta apta ao 

combate à criminalidade e ao terrorismo, como também repisou a questão de que, havendo 

controles (“remédios”) descritos na legislação que permita a coleta de dados, não deve a Corte 

se imiscuir nas competências internas de um Estado. 

É importante ressaltar que, quiçá, tal posicionamento desenhado pela Corte nada mais é 

do que reflexo do que a população europeia vem entendendo como aceitável. Isto, pois, o 

posicionamento que vinha sendo erigido pela Corte não somente sob um prisma mais 

humanitário, mas também como consequência direta das revelações realizadas por Edward 

Snowden em 2013, as quais afetaram profundamente o entendimento popular sobre o tema, 

mudou drasticamente como produto direto dos diversos ataques terroristas ocorridos em 

território europeu desde tal data132 (RUSINOVA, 2019, p. 17). 

Outro relevante ponto que explica essa guinada jurisprudencial é que a maior parte dos 

Estados europeus deixou de implementar, parcialmente ou totalmente, os parâmetros da 

emblemática decisão tomada no caso Digital Rights Ireland (2012), ou seja, existe ainda uma 

posição cética dos Estados para com a implementação de decisões da Corte sobre o tema 

vigilância estatal (RUSINOVA, 2019, p. 18-19). 

O que se pretende observar é que, ainda que eivado de inspirações humanísticas, a 

posição europeia não pode ser cravada como majoritária ou ainda pendente à defesa dos direitos 

                                                           
132 Os ataques perpetrados em Paris (massacre na boate Bataclan, em 2015), Nice (atropelamento de várias 

pessoas durante as comemorações da Revolução Francesa, em 2016), em Bruxelas (ataques suicidas, em 

2016), em Berlim (atropelamento de várias pessoas, em 2017), em Manchester (atentado valendo-se de 

bombas após show, em 2017), em Londres (atropelamento somado a esfaqueamentos, em 2017) e em 

Barcelona (atropelamento de várias pessoas, em 2017). 
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fundamentais. É certo, pois, que tal mudança mostra-se como resultado de eventos exógenos, 

quais sejam, o incremento de ataques terroristas em território europeu, movimentando como 

um pêndulo a opinião pública de tais populações. 

Analisada o panorama da vigilância estatal nos Estados Unidos, Reino Unido e União 

Europeia, mostra-se imperioso, então, demonstrar como tal discussão desponta relevância no 

contexto sul-americano, em especial brasileiro, analisando-se, a posteriori, quais medidas que 

podem ser adotadas para construção de uma posição que venha a salvaguardar os interesses 

aparentemente conflitantes in casu. 
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4 Vigilância estatal na América do Sul: panorama e conflitos de pretensões 

 

4.1 Introdução à análise sul-americana 

 

 O tema da vigilância estatal e as máculas que esta impõe aos direitos fundamentais vem 

sendo analisada no presente trabalho através de um prisma que elegeu primordialmente o estudo 

de casos ocorridos em países componentes do hemisfério norte. Esta análise iniciou-se desta 

maneira a fim de que fosse observada não somente a característica internacional que permeia o 

presente estudo, mas também, pois havia uma hipótese inicial de que o tema era estudado com 

maior vagar em tais Estados. 

 Esta hipótese foi confirmada, entretanto o resultado que dali exsurgiu foi apto a 

demonstrar que apesar de uma aparente preocupação com a defesa de direitos fundamentais 

individuais, tais países vêm colocando os interesses coletivos, in casu a segurança pública e 

nacional, como prioridade sobre os direitos individuais. Este foi o caso com o estudo da 

temática nos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, havendo no caso desta última 

uma sensível mudança de posicionamento das cortes europeias sobre direitos humanos no 

diapasão de permitir um maior escrutínio da vida privada em favor da defesa de interesses 

coletivos. 

 É certo que, em grande parte dos estudos acadêmicos da área do Direito Internacional, 

existe uma ênfase, direta ou indireta, a exercer comparações entre os sistemas jurídicos dos 

países que compõe o hemisfério sul e aqueles que compõe o hemisfério norte. Isto, pois é cediço 

que o desenvolvimento das mais diversas ciências, como regra geral, é mais adiantado nos 

países que compõe o hemisfério norte, fruto de diversos fatores, dentre os quais pode-se citar o 

panorama exploratório entre metrópole e colônia que funcionou como sistema vigente por 

centenas de anos. 

 Procurando não deixar de realizar esta análise comparativa entre Estados, o presente 

capítulo procurará analisar se o tema da vigilância estatal é uma realidade também nos países 

menos desenvolvidos tecnologicamente, como o caso daqueles componentes da América do 

Sul, em especial no Brasil. 
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4.2 Mapeando a América do Sul: exemplos de (des)respeito aos direitos digitais e a vigilância 

estatal no continente sul-americano 

 

 Ainda que recentes avanços tenham tomado lugar na América do Sul, não estar-se-ia 

enveredando por qualquer análise parcial ao afirmar que este continente ainda pode ser tido 

como composto majoritariamente por Estados considerados em desenvolvimento133134, assim 

considerados como aqueles que ainda não ostentam condições razoáveis para que sua população 

possa se desenvolver de maneira plena. 

 Desta forma a hipótese que inicialmente se coloca é se estes Estados também sofrem 

com o conflito de pretensões alvo deste estudo, consequência direta da operacionalização 

vigilância estatal nos moldes do século XXI. 

 Em interessante análise sobre o tema, a Fundação Getúlio Vargas, em parceria com 

diversos autores sul-americanos, publicou em 2017 obra que cuida exatamente dos chamados 

Direitos Digitais na América Latina e no Caribe (MAGRANI, 2017). O livro não somente é 

informativo sob o aspecto de trazer à baila resposta para o questionamento realizado no 

parágrafo anterior, mas também, pois foi capaz de trazer a visão de estudiosos em sua própria 

realidade, o que por si só aponta para um melhor enquadramento com a realidade, havendo 

menos incidência de filtros governamentais e visões parciais. 

Diante da abrangência e relevância da citada publicação mostra-se de bom alvitre a 

análise dos pontos principais trazidos pelos autores que ali expuseram a sua realidade. 

Em um artigo inicial, o membro da organização não-governamental Derechos Digitales 

(baseada no Chile), Claudio Ruiz, informa, no mesmo sentido já defendido neste trabalho, que 

o direito de privacidade na América Latina possui uma conotação mais ampla do que aquele 

que classicamente foi gestado no hemisfério norte (MAGRANI, 2017, p. 24). Isto, pois 

enquanto a concepção clássica se restringia ao direito de ser deixado em paz, no ambiente da 

América Latina o direito de privacidade é visto como o direito de se autogovernar (MAGRANI, 

2017, p. 25). 

                                                           
133 Neste sentido observe-se que a própria Organização das Nações Unidas não estabelece uma medida clara para 

avaliar um Estado como desenvolvido ou subdesenvolvido, tratando-se apenas de uma classificação para fins 

estatísticos, conforme informa o citado organismo internacional no seu documento hoje referenciado como 

M49 (Códigos Padrão de País ou Área para Uso Estatístico) (UNITED NATIONS, 2019). 
134 Apesar do exposto na nota de rodapé anterior, valendo-nos da metodologia criada com a utilização do IDH 

(índice de desenvolvimento humano), é possível observar que os países componentes do continente sul-

americano possuem, em sua grande maioria, um nível de desenvolvimento inferior a Estados que se situam 

majoritariamente no hemisfério norte (UNITED NATIONS, 2018). 
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Em que pese este conceito mais amplo, o autor é extremamente crítico ao demonstrar 

que a população da América Latina, em que pese ter sofrido durante décadas com regimes 

ditatoriais (os quais possuem em seu bojo de maneira evidente a característica do 

monitoramento e vigilância) ainda não consegue associar as práticas de vigilância estatal em 

massa com a ideia de um Estado repressor, como foram os governos ditatoriais (MAGRANI, 

2017, p. 26). Este ponto é relevante, pois não somente corrobora a tese aqui defendida de que 

o exercício desenfreado de vigilância estatal é instrumento para que direitos e liberdades 

individuais sejam tolhidos direta ou indiretamente, como também traz à tona um novo elemento 

que deve ser considerado em qualquer análise sobre a aplicabilidade de direitos, qual seja, o seu 

nível de penetração na sociedade, ou seja, o quanto uma população mostra-se esclarecida para 

verificar se os avanços de determinada prática são benéficos ou não à sua existência (ou ao 

menos em que nível). 

Em outro interessante artigo, a autora Marianne Diaz, advogada e ativista, expõe de 

maneira mais clara como o Estado pode se mostrar extremamente presente na vida de uma 

população de maneira negativa. Para tanto, a autora retrata a realidade que vive na Venezuela135, 

demonstrando que a figura do governo estatal se mostra imprescindível para que a população 

tenha acesso a qualquer item de consumo de maneira legal. 

Relatando o panorama venezuelano, a autora descreve que o governo venezuelano exige 

que em compras de mantimentos feitas em um supermercado, por exemplo, os cidadãos 

registrem tais compras através de identificação biométrica, compondo o chamado Sistema 

Biométrico de Segurança Alimentar (MAGRANI, 2017, p. 30). Ocorre que, como corolário 

desta captura de dados, o governo venezuelano passou a dispor de uma capacidade 

exponencialmente maior de vigilância de seus cidadãos (MAGRANI, 2017, p. 30). Ao 

impossibilitar que de maneira legal um cidadão venezuelano tenha acesso a itens básicos para 

sua sobrevivência sem a oposição de identificação biométrica, o governo daquele Estado 

acabou por criar um instrumento que corporifica o Estado panóptico estudado nos capítulos 

iniciais desta dissertação. 

Saliente-se, outrossim, que a experiência da Venezuela com a necessidade de 

identificação dos cidadãos não é novidade. O Estado venezuelano já se valeu de informações 

colhidas com outros propósitos para criar um sistema de vigilância e exclusão de determinada 

                                                           
135 É importante salientar que se presume que a situação descrita pela autora se deu na época da publicação da 

citada obra, ou seja, em 2017. Naquele momento, em que pese haver uma larga crise econômica instaurada 

na Venezuela esta ainda não havia alcançado o patamar de crise humanitária que hoje vige em território 

venezuelano, a qual abrange crises de refugiados, perseguições políticas, atentado à liberdade de expressão, 

dentre outras (HUMAN RIGHTS WATCH, 2018). 
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parcela da população com a chamada “Lista Tascón”. A citada lista era composta por nomes e 

assinaturas de cidadãos venezuelanos que haviam votado em um referendo realizado no ano de 

2004 com o intuito de abreviar o mandato do então presidente Hugo Chavés. De posse da citada 

lista, o deputado Luís Tascón, de oposição ao governo do então mandatário Chavés, divulgou-

a com os nomes sob a justificativa de que poder-se-ia realizar uma melhor verificação da 

vontade do povo venezuelano. Todavia, tal lista passou a ser utilizado como meio de 

perseguição política aos opositores do governo chavista, havendo inúmero relatos de cidadãos 

que teriam sido demitidos de empresas que mantinham contratos com o governo da Venezuela 

por terem expressado o seu descontentamento com a situação política (BAOCOCCINA, 2006). 

A experiência venezuelana em exigir com que os cidadãos somente tenham acesso a 

itens essências desde que sejam devidamente registrados os atos, contribui até hoje para a 

manutenção de um Estado com viés policialesco em tal território, ceifando diversas liberdades 

individuais sob o pretexto de manutenção de um governo que teria sido democraticamente 

eleito. 

Observe-se, ainda no que tange à Venezuela, que a utilização de mecanismos estatais 

vem se engrandecendo de maneira nociva às instituições democráticas e direitos fundamentais 

em tal território. Com efeito, existe notícia de que o Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin) 

“invade a casa de opositores e os leva para cadeia! Isso é mais que uma afronta, é uma 

monstruosidade, que aconteceu sempre no país, e recentemente com Guiadó” (SUANO, 2019, 

parte 01, parágrafo 20). 

Outro exemplo de realização de vigilância estatal de maneira disfarçada ocorreu na 

Guatemala. Segundo artigo de autoria de Renata Ávila, em que pese esse ser um país com 

acesso limitado a tecnologias, em especial a internet de banda larga, a situação é diversa no que 

tange à utilização de conectividade através de internet móvel, em especial através da rede móvel 

fornecida pelas operadoras de celular (MAGRANI, 2017, p. 42). Essa característica do acesso 

à internet em território guatemalteco possibilitou com que tal via fosse explorada pelo Estado 

a fim de exercer um maior controle sobre a informação que circula no país. 

Sob o pretexto de proteção de sua população em face a um aplicativo que funciona nos 

moldes do Facebook, chamado SECRET, o qual por sua vez estaria sendo utilizado não somente 

como meio de conectividade entre as pessoas, mas também como via de pulverização de 

pornografia infantil, violência sexual e bullying (MAGRANI, 2017, p. 41) o governo da 

Guatemala aprovou uma dura legislação a fim de atender os clamores populares mais enfáticos. 

Esta legislação, a Mobile Terminal Equipment Act (traduzida livremente como Lei de 
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Equipamentos Celulares) dispõe de diversas previsões que demonstram pouco respeito aos 

direitos individuais. 

Isto, pois a citada lei obriga que todas as operadoras de telefonia celular que exerçam 

atividade na Guatemala realizem registro de seus usuários, mantendo tal registro em uma base 

de dados a ser acessada a qualquer momento pelo governo guatemalteco, sem que haja a 

necessidade de ordem judicial autorizando o acesso a tal data-base, possibilitando o Estado 

obter acesso a geolocalização e identidade de qualquer usuário. 

Outro nefasto ponto da citada legislação prevê a criação de tipo penal de “conspiração 

através de dispositivos eletrônicos” (MAGRANI, 2017, p. 41), figura penal esta que não 

exigiria sequer que os crimes que estariam sendo planejados fossem de fato tentados, 

criminalizando, pois, a cogitação de crime, algo em tese impensável no sistema jurídico 

brasileiro136. É interessante notar, como já observado anteriormente no presente estudo, que 

uma grande parcela da população da Guatemala aprova tais medidas, ante o argumento que 

desta maneira proteger-se-iam direitos relacionados à crianças e mulheres137 (MAGRANI, 

2017, p. 42). Todavia, ainda que exista uma considerável parcela da população de acordo com 

tais práticas, é importante notar que diversos jornalistas e advogados daquele país apontam que 

estas medidas, na verdade, podem ser utilizadas como subterfúgio para que o governo monitore 

e persiga seus oponentes políticos, servindo então como ferramenta de controle populacional, 

nos mesmo moldes, por exemplo, que a China vem utilizando de tais vias de maneira mais 

explícita (conforme denunciado no capítulo 3.6). 

Outro exemplo de que os Estados na América Latina vêm se utilizando de tecnologias 

para realizar vigilância em massa vem do Chile. O articulista Gus Hosein, traz à tona uma 

diferente vertente sobre a realização de vigilância estatal, aquela que ocorre através de acordos 

de compartilhamento de dados entre Estados (tal via de vigilância também foi apontada no 

capítulo 3.5, quando se fez alusão aos acordos firmados entre as diversas agências de 

espionagem e inteligência) (MAGRANI, 2017, p. 213-214). 

Para tanto o articulista chama a atenção para o fato de que o Chile teria aderido ao 

chamado Visa Waiver Program (Programa de Isenção de Visto, em tradução livre) do governo 

dos Estados Unidos, que traz como benefícios que seus cidadãos (e suas contrapartes norte-

                                                           
136 Saliente-se, contudo, que o exemplo de criminalização da cogitação criminosa também encontra eco na 

legislação britânica, como visto com a Lei contra o Terrorismo de 2006 (tradução livre) (Terrorism Act) e a 

Lei contra Ódio Racial e Religioso de 2006 (tradução livre) (Racial and Religious Hatred Act of 2006) 

(Capítulo 3.3.2). 
137 É interessante notar que a articulista em questão, Renata Ávila, faz questão de apontar que a própria 

legislação da Guatemala é extremamente leniente contra violência cometida contra a mulher, indicando, pois 

que a justificativa elegida não se sustenta (MAGRANI, 2017, p. 42). 
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americanas) possam transitar de maneira mais desembaraçada entre os países, não havendo a 

necessidade, como alude o nome, a aquisição de visto específico de turismo, estudo ou trabalho 

para que chilenos ingressem nos Estados Unidos. Tal medida é apontada como facilitadora de 

negócios e oportunidades econômicas entre os dois países, pois haveria a extirpação de mais 

um embaraço ao livre trânsito entre as pessoas138 (MAGRANI, 2017, p. 213). 

 Em que pese esta medida ser vista como um enorme benefício à população chilena, o 

articulista é extremamente crítico neste ponto. Isto, pois o acesso ao programa de isenção de 

visto traz consigo uma série de exigências a serem cumpridas pelo Estado pactuante, dentre as 

quais destaca-se a necessidade de estabelecimento de uma base de dados com diversas 

informações pessoais de seus cidadãos, dentre as quais encontram-se não somente as mais 

triviais como nome e sexo, mas também dados mais sensíveis, como é o caso de impressões 

digitais (MAGRANI, 2017, p. 214). 

 E, tendo-se em vista que os Estados Unidos adotam um posicionamento jurisprudencial 

de que sua legislação somente se aplica a seus cidadãos (ou, em determinados casos, àqueles 

que estejam em trânsito em território norte-americano) (tema também abordado no Capítulo 

4.4), e levando-se em consideração, ainda, que o governo chileno não dispõe de legislação apta 

a proteger de maneira efetiva os dados de seus cidadãos (MAGRANI, 2017, p; 214), de fato os 

chilenos encontram-se desamparados de proteção jurídica sobre seus dados pessoais, os quais 

foram entregues de maneira voluntários aos Estados Unidos. 

 Ainda se tratando do Chile, outra articulista na mesma obra, Paula Jamarillo, expõe uma 

peculiar situação que vem ocorrendo em determinados pontos do território chileno 

(MAGRANI, 2017, p. 222-224). Com efeito, o governo chileno tem instalado balões 

aerostáticos equipados com câmeras extremamente sofisticadas (capazes de realizar rotações 

completas de trezentos e sessenta graus, visão noturna e de identificar pessoas vinte e quatro 

horas por dia a uma distância de até um quilômetro e meio) (MAGRANI, 2017, p. 222).  

Esta tecnologia militar, importada de Israel, e utilizada em regiões tal como a Faixa de 

Gaza é justificada pelo governo chileno que informa que estas câmeras tem o intuito de ajudar 

a combater a criminalidade em áreas onde esta está em alta (tal como nas regiões de Las 

Condessas e Lo Barnechea), além servirem como reforço para melhor utilização das vias 

terrestres chilenas. A articulista questiona, da mesma maneira que o se fez no presente estudo: 

                                                           
138 Note-se, entretanto, que a isenção de visto não autoriza automaticamente nenhum estrangeiro a ingressar em 

outro Estado, apenas retirando a necessidade de aquisição de autorização prévia (visto) para o seu ingresso, 

podendo (e devendo) as autoridades imigratórias de qualquer Estado impedir a entrada de cidadãos através de 

critérios que venham a eleger como cabíveis, tal como ocorre com a seguranla nacional. 
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todos tem o direito se sentirem seguros, contudo a devassa a privacidade deve ser o preço que 

terá que ser pago para ter acesso a tal direito (MAGRANI, 2017, p. 223)? 

Este exemplo de utilização de tecnologia no Chile é um cristalino exemplo de que o 

Estado está cada vez mais exercendo seus poderes e devassando os direitos fundamentais 

individuais, sob a égide do argumento de melhorar o aparato de segurança. De fato, a articulista 

inclusive, valendo-se aqui da ideia já explorada por Jeremy Bentham, expõe que grande parte 

dos cidadãos não está ciente da importância vital do direito à privacidade, o que os faz trocar 

sem pestanejar tal direito pela esperança de uma melhor segurança, tornando as suas casas e 

ruas em uma enorme prisão à céu aberto, onde estranhos observam a todos de maneira panóptica 

(MAGRANI, 2017, p. 223). 

Interessante ponto trazido à baila pela articulista é no sentido de que, muitas vezes, 

aqueles que terão acesso a informações pessoais e extremamente sensíveis sequer são 

empregados do governo, o que traz um outro elemento à análise de como o Estado deva se 

portar no que tange ao conflito de interesses presente com a operacionalização da vigilância em 

massa (MAGRANI, 2017, p. 223). 

Outro exemplo de utilização de aparato de vigilância em massa se dá na Colômbia, na 

qual a utilização do sistema PUMA (Plataforma Única de Monitoreo y Análisis), pode 

interceptar dados móveis de redes celulares além de verificar a internet para monitorar o trafego 

de voz e de dados (LAZALDE, 2015). Em extenso relatório confeccionado pela organização 

não-governamental Privacy International, a situação da vigilância em massa na Colômbia é 

destrinchada, demonstrando que a utilização dos mecanismos vem servindo a outros fins menos 

nobres do que o endurecimento de ações visando combater a criminalidade, pois diversos juízes, 

jornalistas, advogados de direitos humanos e políticos de oposição estariam sendo vigiados, em 

um claro atentado aos direitos fundamentais da privacidade e da liberdade (PRIVACY 

INTERNATIONAL, 2015). 

Os exemplos ora trazidos à tona demonstram que a realidade na América do Sul está 

permeada pela utilização de medidas ostensivas ou clandestinas que visam a captação de dados 

de seus cidadãos argumentando-se em contraponto serem tais medidas necessárias para 

melhorar a segurança pública e nacional. Entretanto, este posicionamento merece duras críticas, 

pois as questões dos fins, efetividade e da proporcionalidade demonstram que a implementação 

da vigilância em massa vem a atender outros interesses do que somente a segurança. 

Observada questão da vigilância em massa nos países vizinhos, faz-se necessário um 

estudo mais detido sobre a questão da vigilância em massa em território brasileiro. 
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4.3 Vigilância estatal no Brasil: realidade ou ficção? 

 

 Como já muitas vezes analisada na presente dissertação, a operacionalização da 

vigilância em massa é uma realidade da qual não se pode escapar, não havendo exceção neste 

sentido em território brasileiro. 

Assim como seus vizinhos sul-americanos, o Estado brasileiro também dispõe de uma 

extensa gama de instrumentos que servem para vigiar a sua população, novamente valendo-se 

aqui da argumentação de que a segurança será melhor garantida com ações de inteligência. 

 Não se duvida que as utilizações de ações de inteligência devem sim fazer parte do 

portfólio estatal, haja vista que esta trata-se de medida não somente com eficácia comprovada 

(ainda que limitada), mas também que possibilite a realização de ações que venham a garantir, 

em momento mediato, a conservação dos demais direitos fundamentais em voga. 

 A fim de analisar a temática vigilância em massa em território nacional faz-se necessária 

realizar uma pequena digressão sobre o tema. Elege-se como ponto de partida para leitura a 

verificação de quatro casos (WOLOSZYN, 2016, p. 99-10) em que sabidamente tomaram lugar 

em território nacional ações de vigilância, ainda que aqui inicialmente esteja-se analisando 

casos em que a vigilância tenha sido utilizada mais como elemento de espionagem do que 

instrumento para um controle populacional. 

 O primeiro caso que ora se tem notícia ocorreu em 1994, envolvendo o Projeto Sistema 

de Vigilância da Amazônia (SIVAM), ocasião na qual os Estados Unidos foram capazes de 

interceptar comunicações privadas havidas entre agentes governamentais brasileiros e 

representantes da empresa francesa Thourson dando conta de episódios de superfaturamento no 

contrato público para a implementação de tal sistema. Diante de tais revelações, a referida 

empresa francesa acabou sendo eliminada do certame licitatório, restando a norte-americana 

Raytheon a execução do citado contrato, auferindo com este um lucro de um bilhão e meio de 

dólares (WOLOSZYN, 2016, p. 99-10). 

 O segundo caso se apresentou no ano de 2010, em emblemático evento em que 

autoridades brasileiras, mexicanas, japonesas e francesas foram alvo de espionagem 

desempenhada pela NSA, durante reunião do Conselho de Segurança da ONU em que estavam-

se discutindo eventuais sanções ao Irã em razão de seu programa nuclear (WOLOSZYN, 2016, 

p. 100). Neste acontecimento é importante notar que, novamente os Estados Unidos, se 

utilizaram de instrumento de vigilância a fim de angariarem informações que lhe possibilitavam 

saber de antemão como os demais Estados votariam, o que por certo lhes concedeu vantagem 
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estratégica nas negociações, otimizando sua estratégia diplomática a fim de fazer valer o seu 

ponto de vista. 

 O terceiro caso (as revelações trazidas pelo ex-analista da NSA, Edward Snowden, em 

2013) já foi mencionado na presente dissertação (Capítulo 3.3), merecendo aqui apenas breve 

menção ante a existência de outros argumentos já previamente lançados. 

 Por derradeiro, um último caso que merece especial menção diante do tema da presente 

dissertação, tem ligação com a recente conjunto de investigações que buscam coibir ações de 

corrupção em território nacional, a Operação Lava Jato. Isto, pois foi através de informações 

compartilhadas pela NSA, que os investigadores da Lava Jato foram capazes de identificar 

indícios de superfaturamento na aquisição pela Petrobrás da refinaria de Pasadena, localizada 

no estado norte-americano do Texas (WOLOSZYN, 2016, p. 100). 

 Por certo, não se almeja que condutas ilícitas sejam encorajadas ou então relegadas ao 

esquecimento, mas o fato que poucas vezes foi trazido à tona na questão do quarto e último 

episódio ora analisado é de que, em momento algum, foi questionado por parte das autoridades 

brasileiras como tais informações foram inicialmente adquiridas pela Agência de Segurança 

Nacional dos Estados Unidos. Pontue-se, contudo, que esta hipótese ainda não foi devidamente 

aprofundada nem no campo fático, pois tal alegação ainda não foi trazida baila ou corroborada 

por qualquer parte na contenda processual139. 

 A análise perfunctória destes citados casos traz à tona evidências de que de fato, em 

território brasileiro, já foram utilizadas técnicas de vigilância para se alcançar interesses outros, 

in casu, interesses evidentemente econômicos ou pertinentes ao campo das Relações 

Internacionais.  

Todavia, é importante questionar-se, então, se o Estado brasileiro de fato vem se valendo 

de alguma espécie de tecnologia ou medida a fim de operacionalizar a aventada vigilância em 

massa de sua própria população. 

 A resposta para tal questionamento aponta para a existência de técnicas e tecnologias 

sendo empregadas, de maneira sub-reptícia, a fim de realizar um controle mais extensivo da 

população brasileira, controle este exercido pelo próprio governo, alvo de apreciação do 

presente estudo. 

                                                           
139 É importante observar, contudo, que esta visão acerca da eventual aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore 

Envenenada acerca das investigações desempenhadas na Operação Lava Jato citada pelo referido autor 

(WOLOSZYN, 2016) ainda não dispõe de qualquer outro fundamento mais bem estudado e aprofundado, o 

que mantém a teoria somente no mundo das ideiais. 
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 Pode-se dividir então a realização de ações de vigilância estatal em dois grupos: a) 

aquelas desempenhadas por vias eletrônicas no campo da internet; b) aquelas realizadas com 

vigilância ambiental. 

 Inicia-se a análise acerca das ações desempenhadas de maneira mais velada, ou seja, 

aquelas realizadas no campo da internet. Após o citado estudo, serão observadas ações 

desempenhadas de maneira mais clara, realizando-se vigilância ambiental no mundo físico a 

fim de garantir a defesa de direitos como a segurança coletiva. 

 

4.3.1 Mácula à privacidade e efeitos congelantes em território tropical: internet como vetor de 

controle social 

 

 Como já visto, em especial nos itens 3.2 e 3.3 da presente dissertação, pode-se analisar 

que as maiores mazelas que a operacionalização de vigilância estatal por um Estado podem 

causar em sua população estão relacionadas aos direitos da privacidade e da liberdade lato 

sensu. 

 Estas violações aos direitos fundamentais de ordem individual ora citados podem se 

operacionalizar de maneira mais ou menos aparente, ou seja, é possível que o Estado se valha 

de artifícios e ferramentas a fim de que não reste claro ao corpo populacional que este está 

sendo constantemente vigiado. Esta situação encontra ressonância no Brasil. 

 De fato, ainda que o Brasil não seja um Estado dotado de grande evolução tecnológica 

para a realização de interceptação de dados em tempo real e vigilância onipresente140, este vem 

tentado controlar e analisar a informação que circula na rede muitas vezes de maneira 

draconiana. 

 Diz-se draconiana, pois a fim de garantir a preservação de alguns poucos interesses, por 

diversas vezes o Estado brasileiro, através de alguma das funções do Poder, acaba por macular 

o direito de vários cidadãos, em clara oposição à atuação comedida e mensurada que se espera 

de um governo nacional. 

 Exemplo claro dessa desproporcionalidade de ações pode ser exemplificada com os 

constantes bloqueios de serviços eletrônicos de entrega de mensagens como o Whatsapp em 

                                                           
140 Neste ponto é interessante notar que em entrevista a uma revista brasileira, o antigo chefe da FBI no Brasil, 

Carlos Costa, afirmou peremptoriamente que os Estados Unidos controlavam as ações da Polícia Federal 

brasileira, pois quando disponibilizavam documentos ou treinamentos aproveitavam a oportunidade para 

clonar e grampear os agentes brasileiros (CONSULTOR JURÍDICO, 2004). 
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território nacional em razão do descumprimento de ordens judiciais relacionadas a processos 

judiciais pontuais141. 

 Esta medida, ainda que não adquira os contornos de obscuridade como aquelas 

desempenhadas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, corporifica o objetivo do Estado 

brasileiro em manter-se a par das telecomunicações que ocorrem no território nacional. É certo, 

como aqui aventado, que estas medidas não dispõem do mesmo caráter de clandestinidade do 

que aquelas desempenhadas por Estados do hemisfério norte, contudo o fato aqui narrado serve 

como marco de como a ingerência na vida particular sofre com as constantes ações estatais. 

 Contudo, e aqui faz-se uma melhor conexão acerca da realização de ações secretas por 

parte do Estado, o Estado brasileiro, ainda que de forma tímida, tem se valido de sua agência 

de inteligência, a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), para realizar condutas que muito 

se assemelham àquelas realizados em estados estrangeiros. 

 Exemplos desta atuação da ABIN podem ser retirados do episódio ocorrido em 2013, 

quando existe notícia de que a citada agência se utilizou de vigilância em redes sociais e 

presencial para monitorar movimentos sindicais no estado de Pernambuco sobre eventuais 

manifestações acerca da medida provisória dos Portos (MP dos Portos) (WOLOSZYN, 2013).  

Em que pese não ter havido confirmação oficial de tal ação (MACEDO, 2013; GAMA, 

2013; GONÇALVES, 2013) e o tipo de técnica para vigilância empregado ter sido diferente 

daquela de captação ostensiva de dados desempenhada pelos governos norte-americano e 

britânico (WOLOSZYN, 2013)142, o fato de verificar que a utilização de um braço estatal possa 

eventualmente estar a atender interesses não relacionados à segurança coletiva é medida que 

causa apreensão. 

E este temor já encontra eco de concretização, ainda que haja apenas tímida evidência 

da operacionalização de mecanismos rústicos de vigilância estatal. 

 Isto, pois, em que pese a negativa inicial expedida pela ABIN, o mesmo veículo de 

informação oficial143 deu conta de que, na verdade, a citada agência de inteligência realiza 

monitoramento nas redes sociais nacionais (MATSUKI, PEDROSA, 2013). De fato, esta 

notícia é apta não somente a elidir dúvidas que pairavam sobre a atividade de vigilância estatal 

                                                           
141 É importante relembrar que no que tange aos bloqueios realizados ao específico serviço Whatsapp, tais 

medidas foram tomadas pelo menos quatro vezes em todo território nacional entre os anos de 2015 e 2016, 

todas em razão do descumprimento de ordens judiciais emitidas por juízes de primeiro grau em processos 

judiciais pontuais (GOMES, 2017). 
142 Segundo o aludido autor informa, diferentemente do que ocorre nos supracitados países do hemisfério norte, a 

vigilância que a ABIN teria realizado no caso foi muito mais assemelhada a uma “clipagem” de notícias, do 

que a uma interceptação sub-reptícia de dados, ou seja, o monitoramento estatal foi muito mais simplificado. 
143 Note-se que as informações foram divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação, empresa pública federal 

de criação autorizada pela Lei Federal nº 11.652, de 07 de abril de 2008. 
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realizada pelo Estado brasileiros, mas também comprova que, assim como outros países, o 

Brasil procura negar de maneira veementemente a realização de tal atividade. 

 E além deste citado excerto histórico, é importante observar que ainda existem outros 

indícios de que a ABIN continua a realizar atividade de monitoramento de pessoas em território 

nacional, procurando com isso estabelecer um maior controle de atividades realizadas no seio 

do Estado brasileiro. 

 Neste sentido cite-se que a ABIN novamente confirmou que realiza monitoramento de 

eventos que, ainda que analisados de maneira perfunctória, seriam contra interesses 

governamentais e não-estatais. Foi este o caso da confirmação de que a Agência Brasileira de 

Inteligência realizou monitoramento “por fontes abertas” do Sínodo da Amazônia, o qual tinha 

como um de seus principais temas de destaque problemas socioambientais na Amazônia 

(FRAZÃO, 2019). 

 Como já aventado no presente estudo, a realização de atividades que visem o 

monitoramento constante da população de um Estado é capaz não somente de macular o direito 

de privacidade, mas também os relacionados à liberdade, aqui analisada em seu sentido lato. 

 As provas aqui elencadas mostram-se mais gravosas quando se percebe que que as 

estruturas estatais são utilizadas não para angariar informações e provas que sejam úteis aos 

desígnios do Estados, mas sim quando passam a servir interesses governamentais, ou seja, 

interesses de governantes que, em determinado momento, estejam com as rédeas da condução 

de um Estado. 

 Estes rastros vêm se confirmando na atualidade brasileira com a propagação de 

inúmeras notícias dando conta de que os instrumentos e ferramentas estatais estariam sendo 

utilizados não somente para manter a segurança pública atualizada com as novas tendências, 

mas também para realizar o controle de situações que estariam sendo não direcionadas aos 

interesses governamentais144. 

  Com efeito, em recentíssima reportagem traduzida pelo periódico eletrônico Nexo, dá 

conta que a ABIN vem sendo utilizada para como instrumental de interesses governamentais e 

                                                           
144 É importante sempre salientar, que existe uma perceptível diferença entre ações estatais e governamentais. 

Enquanto as primeiras tem o escopo de atingir fins mais abrangentes, tais como aqueles descritos no artigo 3º 

da Constituição Federal de 1988, por exemplo, a erradicação da pobreza e redução de desigualdades sociais 

(inciso IV), as ações governamentais operariam em um universo mais restrito, sendo caracterizadas por atos e 

programas mais alinhados com determinados posicionamentos ideológicos, por exemplo, tal como o maior 

foco em políticas sociais em contraposição com políticas que estimulem uma economia mais liberal, com 

menor intervenção estatal. Não se está afirmando, contudo, que as ações governamentais tenham que ser 

diametralmente diferentes, ou então antagônicas em seu núcleo; o que se pretende esclarecer é que enquanto 

as ações de Estado são objetivos finais que devem ser atingidos por um país, as ações governamentais, por 

sua vez, seriam o caminho escolhido pelo governante, o qual, de uma maneira mais célere ou vagarosa, 

atingirá o objetivo final do Estado. 
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quiçá pessoais dos governantes do Brasil, valendo-se estes de um órgão estatal para atingirem 

objetivos que lhes seriam caros, ainda que não reste evidenciado, ao menos em uma análise 

superficial e prelibatória, qual o interesse público que estaria sendo atingido com o 

direcionamento de ações da citada agência (FÁBIO, 2019)145. 

 Neste mesmo sentido, em artigo publicado na Revista de Sociologia e Política da 

Universidade Federal do Paraná a mesma ideia de que existe uma utilização indevida da 

estrutura da Agência Brasileira de Inteligência não somente é devidamente destrinchada com 

maior vagar, mas também são trazidos esclarecedores elementos de que esta prática vem 

ocorrendo desde a criação da citada agência, em 1998. Desta forma, em que pese a criação da 

ABIN ter surgido com a intenção de melhor angariar informações para que o Estado brasileiro 

estivesse a par de elementos relativos à segurança pública, a agência vem sendo utilizada como 

instrumento de coleta de dados a fim manutenção de grupos políticos dos mais diversos 

espectros, objetivando não somente a não insurreição de movimentos populares (e aqui fica 

clara a correlação com o direito de liberdade, in casu, a liberdade de expressão), mas também 

a exploração da privacidade de indivíduos (sejam eles agentes políticos ou não) a fim de 

manutenção de ganhos pessoais (ZAVERUCHA, 2008)146. 

 Percebe-se, desta maneira, que a utilização de serviços de inteligência, ainda que 

aplicada de maneira mais rudimentar em território brasileiro, também pode possuir o mesmo 

viés que aquele aplicado em terras estrangeiras, ou seja, o controle das variáveis de uma 

situação com o fito de manter o poder concentrado com aqueles que venham ostentando tal 

posição. 

 O que parece interessante, entretanto, é que a finalidade da aplicação da vigilância em 

massa no Brasil tende não somente ao controle populacional per si, como estudou-se em países 

do hemisfério norte, mas sim parece ser uma ferramenta que é utilizada para a manutenção de 

um grupo político no poder de maneira mais pacífica possível, sem enfrentamentos abertos. 

Não se está afirmando, no entanto, que as ações desempenhadas pelos serviços de 

inteligência brasileira sejam pacíficas, ou então mais ou menos nocivas aos direitos 

fundamentais individuais, porém percebe-se que não existe um verdadeiro plano estatal de 

                                                           
145 Na referida matéria jornalística o articulista informa que integrantes do governo brasileiro teriam composto 

um núcleo dentro da estrutura da ABIN para monitorar eventuais investigações que estivessem sendo 

desenvolvidas contra familiares do atual mandatário nacional. 
146 Neste ponto cabe a transcrição da conclusão a que chegou o aludido articulista: “Por meio desta narrativa 

analítica pode-se perceber que ABIN é uma instituição subótima sob o ponto de vista democrático. Com o 

passar do tempo, a ABIN, em vez de diminuir, aumenta seu parentesco com o SNI. Em termos de 

distribuição de poder, torna-se, conseqüentemente, cada vez mais difícil reverter sua trajetória institucional, 

pois os interesses autoritários cristalizam-se e, com isso, o grau de militarização da ABIN aprofunda-se” 

(ZAVERUCHA, 2008). 
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vigilância, mas sim diversos planos governamentais, que se modificam e adaptam de acordo 

com os interesses dos mandatários nacionais, atentando-se, assim, contra os próprios ideais 

democráticos, já que a população passa a não dispor dos elementos necessários para fiscalizar 

de maneira desembaraçada seus eleitos147. 

Neste viés, é interessante analisar que, de maneira reflexa, a operacionalização da 

vigilância em massa no Brasil não tem como escopo colocar o Estado em uma posição de 

controle absoluto, mas sim tem como clara finalidade possibilitar com que os planos 

governamentais sejam desenvolvidos de maneira mais desembaraçada. 

Percebe-se, pois, que há uma verdadeira “militarização” da Agência Brasileira de 

Inteligência (ZAVERUCHA, 2008), a qual passa a servir não aos seus objetivos iniciais de 

coleta de ações de inteligência para o Estado, mas sim como ferramenta de repressão no manejo 

dos mais diversos grupos políticos que ocupam a posição principal no Executivo nacional. 

Por se tratar de tecnologia ainda em desenvolvimento em território brasileiro, muitas 

técnicas empregadas de captação de dados ainda não são utilizadas em sua inteireza. Contudo, 

é importante observar que isto não impede que a operacionalização da vigilância em massa 

ocorra no Brasil. 

Esta afirmação dá-se em virtude de uma segunda vertente da operacionalização da 

vigilância em massa, a qual fez-se menção no estudo do capítulo 2.6, quando analisou-se, ainda 

que perfunctoriamente, o modelo chinês. 

No Brasil a utilização de sistemas de vigilância física vem sendo implementada de 

maneira cada vez mais ostensiva em municípios, os quais alegam que com a grande 

disponibilização de aparatos de vigilância, tais como câmeras, estarão protegendo de maneira 

mais completa a sua população. 

 

4.3.2 Ações de vigilância estatal: policiamento preditivo e reconhecimento facial 

 

 Como visto anteriormente, a vigilância em massa pode ser operacionalizada de diversas 

maneiras. Conquanto o maior foco deste estudo tenha sido a vigilância utilizada de maneira 

clandestina, ou seja, aquela que sequer é de conhecimento da população em geral, outros 

métodos de realização de vigilância também são utilizados com o objetivo de garantir maior 

segurança imediatamente, porém com efeitos colaterais já aqui analisados como a supressão ou 

mitigação de direitos fundamentais individuais. 

                                                           
147 Neste ponto conferir a obra de (SUANO, 2019). 



107 

 Neste tópico, é importante observar-se que os Estados também vêm se utilizado de 

métodos de vigilância em que a própria população passa a ter percepção sobre tal ato, haja vista 

que sua consciência sobre a perpetração de tais práticas. Neste viés, as utilizações de 

instrumentos de vigilância em massa acabaram por contribuir para a criação do chamado 

policiamento preditivo. 

Explicando o que seria policiamento preditivo, o National Institute of Justice dos 

Estados Unidos informa que tal prática: 

 

“(...) tenta aproveitar o poder da informação, tecnologias geoespaciais e modelos de 

intervenção baseados em evidências para reduzir o crime e melhorar a segurança 

pública. Esta abordagem em duas frentes – aplicando analítica avançada para vários 

conjuntos de dados, em conjunto com modelos de intervenção – pode mover as forças 

da lei de reagir aos crimes para o reino da previsão onde o que e onde é provável que 

algo aconteça e implemente recursos em conformidade”148 

 

A polícia preditiva seria, pois, uma ciência que calcula os riscos em relação aos crimes 

usando modelos computacionais e dados policiais relevantes. Seu objetivo, então, é relacionar 

o futuro com o comportamento criminoso ou com suas fontes, baseando-se em tecnologia e 

modelos (NEWBOLD, 2015, p. 03). 

Uma das primeiras localidades a utilizar um sistema baseando-se na análise de 

informações fornecidas por seus policiais foi a cidade de Nova York. Segundo consta, na década 

de oitenta a cidade de Nova York sofria com uma alta taxa de criminalidade e não se conseguia 

vislumbrar alternativas para tentar conter tal problema. Diante de tal panorama, o famoso 

prefeito da cidade de Nova York, Rudolph “Rudy” Giuliani, implementou uma política de 

“tolerância zero”, buscando combater toda e qualquer criminalidade existente na cidade. Este 

modelo de polícia inteligente proposto por Giuliani possuía dois pontos principais: i) Teoria da 

Janelas Quebradas (Broken Windows Theory): segundo esta teoria, analogicamente, prédios que 

tinham as suas janelas quebradas seriam mais propícios a serem palco de outros delitos, ou seja, 

presumir-se-iam sinais de desordem. Assim, seria necessário atacar o problema em sua origem, 

a fim de evitar que este se alastrasse (JOH, 2014, p. 43); ii) seria necessário a utilização de um 

maciço sistema que fosse capaz não somente de armazenar informações que seriam providas 

                                                           
148 Texto original: “[Predictive policing] tries to harness the power of information, geospatial technologies and 

evidence-based intervention models to reduce crime and improve public safety. This two-pronged approach — 

applying advanced analytics to various data sets, in conjunction with intervention models — can move law 

enforcement from reacting to crimes into the realm of predicting what and where something is likely to happen 

and deploying resources accordingly”. National Institute of Justice. Disponível em: 

https://www.nij.gov/topics/law-enforcement/strategies/predictive-policing/Pages/welcome.aspx. Acesso em: 

30 set. 2019.  

https://www.nij.gov/topics/law-enforcement/strategies/predictive-policing/Pages/welcome.aspx
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pelos policiais nova-iorquinos, mas também de analisar tais informações e criar padrões para 

que as patrulhas pudessem agir de maneira mais eficiente. 

Desta maneira, em conjunto com a empresa IBM o Departamento de Polícia de Nova 

York (NYPD, em seu acrônimo em inglês) criou o sistema CompStat, o qual satisfazia o 

requerimento tanto de armazenar de maneira inteligente os dados apresentados, como também 

de dispô-los de maneira que a polícia fosse orientada de maneira mais inteligente e veloz 

(VAGLE, 2016, p. 28-30). 

Este modelo criado para a cidade de Nova York logo foi adotado por várias outras 

cidades norte-americanas, tal como Chicago, Los Angeles e Memphis (CUKIER, MAYER-

SCHOENBERGER, 2013). 

Na mesma época do outro lado do Atlântico, em Londres, a polícia britânica realizava 

um movimento semelhante de orientar seus esforços para a adoção de uma polícia mais 

inteligente (NEWBOLD, 2015, p. 06)149. 

Assim como outras invenções desenvolvidas em território estrangeiro, este modelo de 

vigilância também aportou em território brasileiro. 

O Brasil possui alguns exemplos de uso de polícia inteligente os quais, não obstante 

estarem em realidades diametralmente diversas daquelas experiências desenvolvidas em âmbito 

estrangeiro, já indicam um futuro uso de informação de maneira sistematizada e informatizada. 

Neste ponto, cumpre destacar que tanto o Estado de São Paulo, através de parceria 

firmada com a empresa Microsoft em 2014 (Sistema Detecta), como o Estado do Paraná, em 

convênio firmado com a Universidade de Chicago (EUA), podem ser citados como exemplos 

de utilização de sistemas embriões de policiamento preditivo (SAISSE, 2017, p. 10). 

O tema novamente veio à tona no ano de 2019 quando uma comitiva de deputados 

recém-eleitos foi até a China para averiguar a possibilidade de implementação de um sistema 

de vigilância com reconhecimento fácil nos mesmos moldes existentes no país asiático 

(REBELLO, 2019). Sob o pretexto de melhorar a segurança em território nacional, a referida 

comitiva tentou buscar parceiros, investimentos e know-how para implementar um sistema 

similar no Brasil. 

                                                           
149 É importante notar, contudo, que a iniciativa na Grã-Bretanha não se deu em razão de uma alta da 

criminalidade, mas sim diante da privatização de diversos ramos do governo inglês ou então da adoção de 

uma mentalidade de negócio para os setores não privatizados. Soma-se ao movimento privatizante a 

diminuição dos orçamentos públicos, a maior visibilidade que a população passou a ter da criminalidade 

(com a difusão de notícias através dos meios de comunicação), a crescente preocupação de que o mundo 

passava a se tornar um lugar mais perigoso em razão de crescimento do tráfico de drogas e de terrorismo, 

todos estes fatores que ajudaram a tornar a automação da atividade policial mais aceitável (VAGLE, 2016, p. 

31-33). 
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Neste sentido, destaca-se que o referido sistema de reconhecimento fácil foi de fato 

implementado, ainda que em pequena escala, na cidade do Rio de Janeiro tendo, contudo, já 

apresentado falhas em sua aplicação, levando a detenção por engano de uma mulher que teria 

sido indicada pelo sistema de reconhecimento facial como uma possível foragida 

(ALBUQUERQUE, 2019). 

É importante elencar, todavia, que o sistema também apresentou importantes ganhos 

para a segurança pública fluminense, tendo facilitado a prisão de três pessoas procuradas pela 

Justiça (PLATANOW, 2019). 

 O ponto que pretende se demonstrar é que as máculas realizadas pela operacionalização 

da vigilância em massa, tanto de maneira clandestina quanto mais aparente, acabam por ceifar 

diversos direitos individuais sob a égide de melhor guarnecer a segurança pública. 

 No Brasil, como visto, a implementação de mecanismos de controle populacional ainda 

se encontra em patamar abaixo daquele experimentado pelos países do hemisfério norte, pelo 

menos no que tange à extensão e sofisticação das técnicas utilizadas. 

 Malgrado, o presente subcapítulo teve singela pretensão de demonstrar que a realidade 

experimentada pelos cidadãos de países mais desenvolvidos tecnologicamente, além de 

indivíduos residentes nos países componentes da América Latina também é experimentada 

pelos nacionais do Brasil. 

 A realização da vigilância, pois, pode ser realizada de diversas maneiras, cabendo a cada 

Estado analisar a melhor alternativa de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, 

havendo implementações de técnicas menos sofisticadas como a realização da vigilância por 

câmeras em localidades em que o avanço tecnológico ainda não se encontra devidamente 

expandida. 

 Não se discute, entretanto, que a vigilância em massa realizada de maneira mais aparente 

(como é o caso que se pretende instalar com maior amplitude no Brasil) é melhor ou pior do 

que aquele realizada de maneira clandestina. É fato que a maior parte dos Estados se utiliza de 

uma combinação de ambos os aparatos de vigilância para manter não somente a segurança 

pública, mas também, como via reflexa, o controle populacional150. 

 Neste viés, felizmente ou infelizmente, o Brasil demonstra estar a par do 

desenvolvimento mundial da tecnologia, repousando a vigilância em massa não somente em 

                                                           
150 Cita-se como exemplo o modelo chinês, analisado no Capítulo 3.6, o qual se vale de uma ampla rede de 

câmaras com reconhecimento facial para a identificação de quaisquer cidadãos, mas que também se utiliza de 

censura e controle de conteúdo eletrônico ao mesmo tempo, mantendo uma vigilância online e off-line.  
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práticas de uma ou outra espécie, mas sim em uma combinação de técnicas que visam 

estabelecer controle sobre as ações desenvolvidas em seu território. 

 Sabidamente, o Brasil possui uma cultura de procurar amparo a situações que ofendam 

os direitos fundamentais baseando-se, na larga parte das vezes, em expedição de legislações de 

toda espécie, tais como leis, decretos e portarias (WOLOSZYN, 2016, p. 98). 

 Mostra-se importante, portanto, observar, ainda que de maneira perfunctória, qual o 

status protetivo que a legislação brasileira garante ou não aos seus cidadãos das máculas 

decorrentes da vigilância em massa. 

 

4.3.3 Análise da legislação brasileira: mecanismos de defesa ou permissivos legais? 

 

 Conforme supramencionou-se, a cultural brasileira, lastreada quase que exclusivamente 

em ideais decorrentes da fria aplicação da legislação como tábua salvadora para todos os 

problemas que afligem o território nacional, também se faz presente na questão da vigilância 

em massa. 

 É certo que nos recentes anos, a produção legislativa brasileira tem se mostrado mais 

qualificada, procurando regulamentar e tratar de temas que não somente demandam uma 

atuação mais enérgica do Estado, mas também que se mostram mais alinhadas com o mundo 

real151. 

 As recentes edições do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), da Lei Geral de 

Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), a qual por sua vez foi alterada pela Lei que cria a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2019152), foram passos importantes 

para a melhorar o tratamento das questões relacionados à tecnologia no Brasil. 

 De fato, estas legislações possuem seus méritos por procurarem de maneira inovadora 

trazer a regulamentação de assuntos que há muito tempo demandavam maior atenção dos 

legisladores nacionais, entretanto, como já aventado, estas não são aptas, por si só, a garantirem 

a proteção de direitos aos cidadãos brasileiros. 

                                                           
151 Cite-se, neste sentido, que o Legislativo brasileiro muitas vezes encontra na edição de veículos legislativos 

apenas uma maneira de fazer constar em letra escrita clamores de ideais próprios, ou então de seu próprio 

núcleo eleitoral, distanciando-se muitas vezes das situações fáticas e levando a criação de legislações 

inócuas, como foi o caso envolvendo a discussão da chamada Proposta de Emenda à Constituição nº 19 de 

2010, de autoria do Senador Cristovam Buarque, a então chamada PEC da Felicidade, a qual tinha como 

objetivo alterar o artigo 6º da Constituição Federal de 1988 a fim de fazer constar como um direito social 

essencial à busca pela felicidade, o que, erroneamente, não criaria automaticamente melhores condições para 

a busca de tal ideal (MONTEIRO, J. R., 2010). 
152 Observe-se, entretanto, que a citada legislação somente entrará em vigor em 2020, diante da vacatio legis 

estabelecida no artigo 65, da Lei nº 13.709/2018. 
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 Em específico para o estudo do tema, faz-se necessário observar de maneira mais atenta 

da Lei nº 13.709/2019. Isto, pois em que pese a citada legislação ter modificado a Lei Geral de 

Proteção de Dados brasileira, alterando diversos dispositivos desta, acabou, entretanto, 

deixando um vácuo legislativo que possibilita que a vigilância em massa continue a ser 

livremente operacionalizada. 

 Isto, pois a legislação em comento não alterou justamente o artigo 4º da Lei Geral de 

Proteção de Dados no Brasil, a qual por sua vez prevê, que tais disposições não são aplicáveis 

para o tratamento de dados no que tange à “segurança pública” (art. 4º, III, ‘a’). 

 O singelo fragmento legal possui repercussões de ampla magnitude. 

 Inicialmente é importante destacar que tal previsão não procurou inovar o tratamento da 

matéria, restando desassociada com o restante das legislações existentes em âmbito 

internacional. Isto, pois é importante rememorar que a própria General Data Protection 

Regulation (GDPR) também faz menção à não aplicabilidade de suas regras quando se tratar de 

questões relacionadas à segurança do Estado (art. 23, 1, ‘a’), à segurança pública (art. 23, 1, 

‘c’) e à “prevenção, investigação, deteção ou repressão de infrações penais, ou a execução de 

sanções penais, incluindo a salvaguarda e a prevenção de ameaças à segurança pública” (art. 

23, 1, ‘d’). 

 E, conforme analisou-se no presente estudo, a realização da vigilância em massa trata-

se de medida de segurança pública, podendo ser desempenhada pelo próprio Estado de maneira 

direta, ou então por empresas contratadas ou em um regime de cooperação (voluntária ou não). 

 A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira foi expedida em 2018, contando com 

vacatio legis de vinte e quatro meses, entrando, pois em vigência apenas no ano de 2020, 

praticamente dois anos após a sua contraparte europeia entrar em vigor (maio/2018). Contudo, 

apesar de ter sido recentemente alterada pela Lei nº 13.709/2019, a previsão de que a proteção 

de dados não abarcará questões de segurança pública é uma repetição do mesmo equívoco 

cometido pela legislação europeia. 

 Isto, pois ao aplacar o tratamento de dados pessoais com termos vagos e plurívoco, tal 

como “segurança pública”, entende-se que tanto a legislação nacional quanto sua congênere 

europeia perderam a oportunidade de melhorar o tratamento dos direitos fundamentais 

decorrentes da tecnologia e afetados por este meio ambiente digital. 

 Com efeito, não se procura afastar as possibilidades de o Estado valer-se da evolução 

tecnológica para buscar meios de garantir a situação de paz em seu próprio território; questiona-

se, como foi a tônica do presente trabalho, a abrangência da realização de vigilância em massa, 
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ou seja, aquela desenfreada e irrestrita, não se mostra como a opção mais cara aos direitos 

fundamentais. 

 Ademais a situação se agrava, pois não somente existe um estímulo decorrente da falsa 

sensação de respeito aos direitos fundamentais que deriva da utilização da tecnologia, mas 

também se denota que os mecanismos legais erigidos não são fortes o bastante para garantir o 

respeito ao gozo daqueles. 

 Neste diapasão, observou-se que do ponto de vista brasileiro, objeto do presente 

subcapítulo, a proteção de direito fundamentais de aspecto individual também não se encontra 

devidamente protegida. 

 A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em que pese louvável por um 

lado, haja vista a manifesta intenção do Estado brasileiro tratar com maior afinco este assunto, 

é passível das mais diversas críticas. 

 Sob o aspecto do presente estudo, é importante ressaltar o aspecto de que tal órgão 

padeceria, em tese, da necessária autonomia para lidar com o tema, haja vista que foi lhe 

atribuída a natureza jurídica transitória, pois poderá ser transformado, acaso o governo federal 

assim opte, em autarquia, ou seja, ente componente da Administração Pública Indireta federal, 

conforme previsão estatuída no artigo 55-A, § 1º, da Lei nº 13.583/2019. 

Entretanto, até esta opção ser ou não realizada pelo governo federal, a Autoridade 

Nacional não disporá da necessária autonomia para tratar de tema de alta relevância tal como 

os direitos fundamentais decorrentes da utilização da tecnologia.  

De fato, segundo a leitura do texto literal, a Autoridade Nacional não somente fará parte 

da composição da Presidência de República (ficando, pois, atrelada a ela), como também não 

terá uma composição própria com servidores capacitados para tanto, haja vista que sua criação, 

na toada de contenção de gastos existentes no novo modelo de gestão pública, não acarretou 

quaisquer novas despesas para a Administração Pública Federal (PADRÃO, 2019).  

Ao se realizar um remanejamento de servidores públicos federais que, por uma razão ou 

outra, venham a se encontrar lotados perante tal órgão, ter-se-ia na verdade um sucateamento 

indireto do recém-criado organismo, pois com a atribuição de novas funções, específicas e 

técnicas a servidores que não se qualificaram inicialmente para tal tarefa, o poder de 

fiscalização decorrente também seria esvaziado. 

Observe-se, ainda, que o tema da vigilância em massa já vem sendo discutido em 

audiências públicas, porém é necessário pontuar que tal discussão ainda é extremamente 

incipiente em território brasileiro (HAJE, 2019).  
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Mesmo assim, é interessante notar, conforme se obtém da análise de fontes oficiais, que 

a própria Agência Brasileira de Inteligência entende que a melhor regulamentação do tema é 

interessante não somente ao cidadão, o qual por sua vez teria ao seu lado a transparência e a 

previsibilidade que decorrem do texto legal, mas que também seria uma maneira do próprio 

Estado melhor esmiuçar o tema, pois, como já aqui explicitado, a Lei Geral de Proteção de 

Dados brasileira não trata do tema da vigilância em massa, e em especial não aborda o tema 

quando a vigilância em massa é realizada através de dispositivos que realizem reconhecimento 

facial, tal como aquele perpetrado em vários Estados ora analisados neste estudo (HAJE, 

2019)153. 

 Por derradeiro, ainda que já aventado anteriormente no presente estudo, cumpre anotar 

novamente que o posicionamento dos Tribunais de Justiça em território nacional ainda é 

embrionário, não havendo uma enorme gama de precedentes que possa sinalizar como a Função 

Judiciária se porta em território nacional, mais predisposta aos interesses individuais ou mais 

tendente aos interesses relativos à segurança pública154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 Neste ponto é interessante destacar o trecho da entrevista concedida pelo chefe da ABIN, Filipe Soares, que 

destacou que “o País ainda não tem legislação adequada para promover a vigilância estatal por meio do 

reconhecimento facial e citou como diretrizes para essa regulação: diferenciar vigilância pública e privada; e 

traçar requisitos legais para que haja a vigilância das pessoas, com limites para o Estado invadir a privacidade 

das pessoas. “O cidadão tem que saber até onde o Estado pode ir”” (HAJE, 2019). 
154 Neste momento relembre-se que no Capítulo 2.5 analisou-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe 

expediu decisão que se mostrava mais alinhada com os interesses relacionados à segurança pública e a 

persecução penal, tendo tal entendimento sido mantido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
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5 Análise reflexiva relativa ao poder estatal: sugestões de limites visando a convivência pacífica 

em sociedade 

 

5.1 Esclarecimentos preambulares: conflito de direitos vs. conflito de pretensões 

 

 O presente estudo até agora realizado procurou explicitar o tema da vigilância em massa 

e como tal tema tem relevância no âmbito do Direito Internacional e no próprio Direito nacional. 

Durante a dissertação procurou-se não somente estabelecerem-se as bases para o estudo do 

tema, analisando este sob a óptica filosófica, técnica e jurídica, como também se procurou 

estudar o tema sob a perspectiva de julgamentos realizados por tribunais estrangeiros. 

 É importante observar que até o presente momento deixou-se de apontar eventuais 

soluções aos problemas que ora se desfraldam no presente estudo; contudo, tal abnegação 

mostrou-se proposital, pois se entende que somente se mostra possível expedir soluções após 

lastreado de maneira sistêmica o presente tema. 

 Em síntese, o que o presente estudo trouxe nada mais foi do que um conflito de 

pretensões: de um lado os direitos fundamentais individuais, sendo mais bem ilustrados pelos 

direitos à privacidade e à liberdade (lato sensu), e do, outro lado, um direito coletivo à 

segurança, o qual seria alcançado de maneira mais efetiva através da operacionalização da 

vigilância em massa. 

 O quadro que se apresentou até o presente momento é tormentoso, pois não somente em 

âmbito internacional, mas também em âmbito doméstico as situações que trazem contato entre 

as pretensões ora exibidas mostram-se, muitas vezes, sem qualquer tipo de regulamentação 

eficaz. A falta de um melhor tratamento sobre o tema acaba, por consequência lógica, 

impedindo que exista a concreta efetivação de direitos em uma sociedade moderna e 

democrática. 

 Neste sentido, é interessante revisitar a escolha que se realizou no tocante à expressão 

“conflito de pretensões”. Diz-se que se tem em vista um conflito de pretensões e não um conflito 

de direitos, pois se passa a adotar um posicionamento moderno expedido pelo jurista argentino 

Fernando M. Toller, o qual, de maneira extremamente didática, procura apresentar a 

incongruência lógica que decorre da expressão “conflito de direitos” (TOLLER. 2006, p. 280-

282). 

 Segundo o estudo realizado pelo citado jurista argentino, valendo-se dos preceitos 

trilhados por Aristóteles, não é possível se falar em conflito de direitos, os quais são resolvidos 

através de dois métodos, quais sejam: i) a categorização de direitos, de origem do direito anglo-
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saxão, que elenca previamente os direitos atribuindo-lhes um lugar ou posição no ordenamento 

jurídico; ou, ii) o balanceamento de direitos, também chamado de ponderação de direitos, 

método no qual um direito, quando em conflito em um caso concreto, é restringido ou negado 

em favor do direito contraparte, ou seja, em determinado caso fático um direito deixa de existir 

em favor de outro (TOLLER, 2006, p. 237-238). 

 Segundo a evolução do pensamento exposto pelo autor, a terminologia correta a se 

utilizar em um caso em que direitos, em tese, possuem pontos de contato seria, então, conflito 

de pretensões, pois, neste caso, não se estaria negando a existência de quaisquer direitos (ainda 

que somente em um caso in concreto), como seria no caso da ponderação de direito, ou então 

diminuindo-lhe a sua eficácia em favor de outro direito, como no caso da categorização de 

direitos.  

O conflito de pretensões, e não de direitos, seria apto a traduzir a ideia de que nenhum 

dos direitos em conflito teria sua existência negada ou diminuída, pois valendo-se do princípio 

aristotélico da não-contradição, algo não pode existir e não existir ao mesmo tempo e sob o 

mesmo aspecto. Assim, quando se nega a aplicabilidade de um direito a uma situação fática, 

estar-se-ia se negando a existência do próprio direito o que, por lógica, se prestaria a destituir o 

eventual conflito entre duas pretensões. 

O que Toller recomenda como opção às alternativas já existentes é analisar uma situação 

de conflito de pretensões não como um conflito existente entre dois direitos que se entrechocam 

no caso concreto, mas sim como a análise in concreto de qual é o direito existente no caso, já 

que então se teria a existência de um só direito, não havendo a negativa de eficácia ou de 

existência de quaisquer outros. 

 Assim, no caso da presente dissertação utilizou-se durante o estudo a nomenclatura 

“conflito de pretensões”, e não “de direitos”, pois se entende que não é possível mitigar ou 

extirpar qualquer espécie de direito, sendo possível, então, avaliar no caso em comento qual o 

direito que de fato existe e, por consequência, como o ordenamento jurídico deve se posicionar 

a fim de manter a higidez de um sistema democrático. 

 Realizada esta breve explanação acerca da justificativa terminológica utilizada no 

presente estudo cabe, agora, ainda que de maneira não exaustiva, delimitar duas sugestões que 

podem enriquecer a discussão temática em tela. 
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5.2 Sugestões à questão da vigilância estatal em massa: premissas 

 

 É preciso, antes de mais nada, estabelecer algumas premissas que servirão como guia às 

sugestões que aqui serão elencadas. 

 A primeira dela é a questão de não prevalência de uma pretensão sobre outra de maneira 

absoluta em todos os casos. É certo que posições extremadas não devem servir como norte de 

uma argumentação. Desta forma, é imperioso ressaltar que não se pode adotar o polo que 

defende possibilitar que a vigilância em massa se operacionalize de maneira irrestrita, bem 

como não se mostra crível, em um conflito de pretensões, entender que a privacidade e a 

liberdade, ou seja os direitos de índole individual, possam se sobrepor de tal maneira com que 

o Estado se veja refém de seus próprios habitantes, pondo-se em um paradoxo de estar em busca 

de uma melhor solução para tratar de problemas de segurança sem valer-se dos avanços 

tecnológicos que a sociedade traz.  

 A segunda premissa é que as soluções que se pretendam implementar não podem ser 

erigidas apenas em ditames advindos da área do Direito. A multidisciplinariedade é questão 

extremamente importante na análise da ciência jurídica na atualidade, não se podendo analisar 

questões que são formadas pelos mais diversos campos do conhecimento com resposta que 

somente são retiradas do Direito, pois este é uma ciência reativa, ou seja, ela não procura inovar 

no mundo fenomênico, mas sim procura regulamentar situações novas que, por uma razão ou 

por outra, se mostram propícias a desencadear pontos de estresse social. 

 A terceira premissa é que as soluções não somente dependem de uma 

multidisciplinariedade, mas também, como consequência do presente estudo realizado com 

ênfase na área internacional, são aptas a uma relação interna e externa, ou seja, defende-se por 

um lado que medidas de cunho doméstico podem afetar práticas internacionais, como também 

se observa ser recomendável utilizar ideias e padrões internacionais já comprovadamente 

testados para buscar soluções em âmbito nacional. 

 Saliente-se, ainda, que as soluções aqui propostas de maneira alguma procuram esgotar 

o tema, ou procurar trazer uma solução derradeira para a questão da operacionalização da 

vigilância em massa, já que o tema não somente é moderno, nos seus atuais moldes, mas 

também extremamente dinâmico; ou seja, a constante evolução e atualização dele impedem 

com um trabalho que possui por sua própria natureza a condição de ser estático no tempo possa 

lhe conceder as respostas necessárias à resolução dos entraves de ordem jurídica e social que 

decorrem de sua operacionalização. 
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 Ressalte-se, por derradeiro, que as soluções aqui propostas terão como destinatário o 

sistema brasileiro, procurando-se realizar uma análise de todo o estudo feito a fim de trazer à 

baila soluções que efetivamente possam ser aplicadas em território nacional, o qual, por suas 

dimensões e complexidades, merece ser o destino para a expedição de sugestões deste trabalho. 

 

5.2.1 Implementação e efetivação de legislação e melhores mecanismos de controle: o Estado 

deve ser controlado 

 

 A primeira medida que procurou-se utilizar para tratar da questão do conflito de 

pretensões entre o público e o privado é extraída do senso comum no campo do Direito, ou seja, 

a edição de legislação e normativas que procurem melhor regulamentar o tema da vigilância 

em massa. 

 No âmbito brasileiro, como visto no capítulo 4.3.3, não existe, de fato, qualquer espécie 

de diploma legal que venha a tratar de maneira específica da questão da vigilância em massa 

operacionalizada pelo Estado. 

 É certo que as novas legislações do campo da informática, como o Marco Civil da 

Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, trouxeram diversos temas relacionadas à tecnologia 

à baila, retirando-se a população de um anterior estado de inércia no qual os avanços pouco 

republicanos de mecanismos de vigilância se espraiaram. 

 Entretanto, é necessário destacar que não existe em âmbito nacional nenhum veículo 

legislativo que, por exemplo, venha a tratar da questão da vigilância em massa. As previsões 

legislativas são genéricas e, com pouca ginástica interpretativa, podem ser flexibilizadas a fim 

de conceder ao Estado os caminhos necessários para continuar a explorar de maneira 

desenfreada a liberdade e privacidade dos cidadãos. 

 Assim, o conflito de pretensões entre o público e o privado muitas vezes é relegado a 

um embate genérico principiológico no qual adota-se, em sua larga maioria, a escola da 

ponderação dos direitos fundamentais, fazendo com que direitos de escala fundamental na 

Constituição Federal e previstos em tratados internacionais sejam relegados ou pulverizados a 

fim de ver-se atendido, em determinado caso, interesses que determinado órgão julgador venha 

a entender mais relevante sob a sua própria óptica. 

 De fato, conforme apontam as notícias, existe vontade, ainda que de órgãos técnicos, de 

que seja expedida legislação que venha não somente a garantir os direitos dos individuais, mas 

também que venha a delimitar de maneira clara quais são os limites da atividade estatal, o que 
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por corolário intensifica a busca por uma atividade administrativa respeitadora dos direitos 

fundamentais (HAJE, 2019). 

 Advindo de uma herança do direito romano-germânico155, mostra-se de notória 

obviedade a expedição de legislação que venha a regulamentar o tema vigilância estatal, e não 

somente aquela realizada de maneira física, no mundo externo, mas também aquela realizada 

no mundo virtual, onde a coleta indiscriminada de dados vem se tornando uma medida tão 

eficaz quanto a instalação de câmeras de vigilância. 

 Não se está de maneira alguma procurando defender que venha a se voltar a um antigo 

panorama kelsiniano em que ao juízo somente caberia aplicar o Direito de maneira pura, ou 

ainda, de maneira mais ceifadora de atividade intelectual, que somente caberia ao juízo ser la 

bouche de la loi (a boca da lei). 

 Contudo, o que se pretende pontuar é que não é possível em um sistema democrático 

que a Função Judiciária não tenha restrições à sua atividade, função esta que é delimitada pela 

edição de legislação que servirão como base de futuros julgamentos onde confortar-se-ão atos 

e fatos com os ditames da letra da lei. 

 Sem a expedição de legislação competente para tanto, cabe ao juízo prolatar decisões 

que muitas vezes serão ou impossíveis de serem cumpridas em razão de obstáculos técnicos ou 

então teratológicas sob o prisma de outras áreas do conhecimento. 

 Com efeito, não cabe ao juízo ser o detentor de todo o conhecimento técnico e específico 

de todas as áreas do saber, cabendo ao legislador trazer através dos veículos legislativos 

maneiras de se traduzirem termos técnicos e especificidades das mais diversas áreas a fim de 

que, em tese, qualquer um da população e em especial os operadores do Direito possam realizar 

o preenchimento de lacunas técnicas com vocabulário mais palatável. 

 A prolação de legislação, pois, não teria como objetivo somente regulamentar o tema da 

vigilância em massa sob a óptica da tratar friamente o assunto, editando uma série de 

conhecimentos em forma lei; não, a legislação que propõe-se seja expedida deverá ter nítido 

caráter didático e pedagógico, para que não somente os profissionais da área de tecnologia e 

segurança tenham completo entendimento acerca dos limites de suas atividades, mas também 

que qualquer um possa acessar a tal produto legislativo e entender quais são os limites da 

                                                           
155 Não se olvide, contudo, que mais modernamente o Direito brasileiro vem sofrendo uma enorme influência da 

corrente anglo-saxônica, a qual prevê, em síntese, um maior apego à cultura dos precedentes judiciais (e 

administrativos), garantindo não somente segurança jurídica ao jurisdicionais, mas também uma constante 

evolução do estudo do tema, o qual se realiza de maneira mais orgânica com os julgamentos realizados pela 

Função Judiciária do que com a expedição de legislação decorrente do moroso processo legislativo nacional. 
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atividade estatal, o que pode e não pode o Estado buscar ao devassar a liberdade e a privacidade 

a fim de garantir o direito à segurança pública, por exemplo. 

 O que pretende-se sugerir é que a legislação seja não somente tecnicamente completa, 

a fim de não restarem dúvidas desta estirpe, mas que esta também possa ser traduzida para o 

ser humano médio, ou seja, pretendesse que a expedição de legislação traga consigo não 

somente a esperada previsibilidade que é almejada pelo Estado, mas também que busque ser 

didática a ponto de que não somente os operadores do Direito especializados em determinada 

área possam manejá-la, mas também qualquer cidadão seja apto a se guarnecer e precaver dos 

avanços Estados. 

 Todavia, a expedição de legislação de tal quilate não se mostrar possível, salvo melhor 

juízo, somente com o trabalho dos legisladores e de seu corpo técnico-jurídico. É necessário 

que profissionais de outras áreas, em especial da tecnologia, sejam ouvidos continuamente 

durante o processo legislativo, e não somente como órgão consultivo no início de tal processo. 

Isto, pois é de notório saber que uma legislação em território nacional sofre diversas 

modificações durante o curso do processo legislativo, sendo seguidamente emendada e alterada 

até o momento de sua aprovação pela Função Legislativa e sanção pela Função Administrativa. 

Desta maneira, não se mostra crível que os órgãos técnicos de outras áreas do saber sejam 

ouvidos tão-somente no início do processo legislativo, momento em que o esqueleto do diploma 

legal é idealizado; faz-se necessária à sua oitiva durante todo o trâmite legislativo a fim de que 

não resulte a legislação inicialmente proposta em um corpo vazio, sem qualquer efetividade ou 

ainda que contenha em seu próprio bojo incongruência e contrariedades que afetem a sua 

aplicação no mundo fenomênico. 

 E aqui se encontra outro importante ponto no que tange ao campo das legislações: é 

necessário não somente que haja edição delas, mas que também haja a construção de 

organismos e elementos que se mostrem aptos a possibilitar com que a aplicação da legislação 

se dê de em sua inteireza. 

 Um exemplo negativo neste sentido, como apontado no capítulo 5.3.3 deste estudo, deu-

se com a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ainda que tecnicamente seja 

interessante a sua constituição vê-se que, na verdade, o arcabouço construído impossibilita com 

que haja uma real fiscalização nas atividades relacionadas à Lei de Proteção de Dados, haja 

vista que esta não ostenta natureza jurídica que lhe possibilite agir com a devida autonomia 

(estando ainda vinculada à Presidência da República), bem como encontra-se aparelhada com 

servidores que não foram contratados ou sequer treinados para tal função técnica, haja vista ter-

se sobreposto a necessidade econômico-financeira sobre as demais. 
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 A criação de órgãos de controle, os quais por sua vez possuem em sua composição 

membros da sociedade civil, membros de corpos técnicos e representantes do governo, se 

alinharia com uma perspectiva de maior governança, haja vista a inserção de vários setores 

sociais no processo decisório, em uma verdadeira aplicação do conceito de governança 

global156. 

 A eleição periódica de membros de órgãos de controle, como nos parece ter sido 

pretendido inicialmente com a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, faria 

aplicar o princípio democrático também nestes órgãos, o que possibilitaria por um lado a 

constante renovação de ideias, como também o desapego ao cargo eletivo, impedindo-se, pois, 

a criação de vícios e predisposições que viessem a afetar o bom andamento dos trabalhos de 

órgão encarregado de tal responsabilidade. 

 Ainda neste ponto, a fim de que não reste a proposta desacompanhada de técnica, faz-

se necessário que os componentes de tais órgãos aplicadores da legislação sobre a vigilância 

em massa sejam reconhecidamente detentores de conhecimento na área, ainda que não sejam 

tecnicamente experts. Esta sugestão possibilitaria, então, com que não houve o indevido 

aparelhamento de tal órgão tal como ocorre, por exemplo, em diversos órgãos ambientais 

nacionais, onde interesses outros que não aqueles do meio ambiente acabam servindo como 

base para a nomeação de membros. 

 Perpassada a questão legislativa, necessário se faz expedir proposta advinda do campo 

internacional aplicável em território brasileiro ao melhor tratamento da questão da vigilância 

em massa. 

 

5.2.2 Soluções internacionais: adaptação do modelo exógeno para problemas domésticos 

 

Quando se elenca como possíveis componentes da solução do conflito de pretensões 

entre os direitos individuais e os direitos coletivos as soluções internacionais é necessário ter-

se parcimônia com a dosagem utilizada. 

Como é cediço, a utilização de modelos advindos de sistemas jurídicos diversos não 

somente é tormentosa no que tange à sua própria adaptação ao sistema (haja vista que muitas 

vezes os modelos que procuram se imitar foram idealizados para sistemas jurídicos com forte 

                                                           
156 Com efeito governança global é “um sistema de ordenação que depende de sentidos intersubjetivos, mas 

também de constituições e estatutos formalmente instituídos” (ROSNEAU, CZEMPIEL, 2000, p. 16). E 

prosseguem os autores ao afirmarem que “a governança é um sistema que só funciona se for aceito pela 

maioria (ou pelo menos pelos atores mais poderosos do seu universo), enquanto os governos podem 

funcionar mesmo em face de ampla oposição à sua política” (ROSENAU, CZEMPIEL, 2000, p. 16) 
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influência anglo-saxônica), mas também se mostra de trabalhosa implementação em razão das 

mais diversas peculiaridades sociais, históricas, culturais e geográficas que perfazem o tecido 

social de cada Estado. 

Desta maneira, a fim de procurar evadir-se desta parábola, entende-se que melhor serve 

ao propósito deste estudo a apresentação de soluções internacionais que tenham sido 

implementadas de maneira multilateral, pois desta maneira conseguir-se-ia, pelo menos 

prefacialmente, evitar com que a aplicação de modelos alienígenas sofra este teste de adaptação, 

maximizando a possibilidade de êxito. Isto, pois a aplicação de modelos internacionais 

pressupõe a existência de um acordo de vontades entre os mais diferentes sistemas e culturas, 

criando-se ao fim uma estrutura organizacional a qual tem como resultado a discussão de ideias 

e consenso entre propostas. Valer-se, então, deste modelo já amplamente testado mostra-se de 

bom alvitre para o tema. 

Diante deste axioma enverede-se para a aplicação de modelos construídos para o 

funcionamento de mecanismos internacionais, os quais poderão ser utilizados como 

pressupostos para melhor tratar do tema. 

Saliente-se, inclusive, que este tema não é novidade no campo do estudo do Direito, 

citando-se relevante contribuição para a criação de um Tribunal para Internet realizada pelo 

autor Daniel Freire e Almeida (FREIRE E ALMEIDA, 2015b). As ideias propostas pelo citado 

autor também foram construídas sob a égide de que modelos nacionais para a resolução de 

problemas (in casu aqueles relacionados à internet) não estariam aptos a trazer soluções para 

problemas que possuem intrinsecamente componentes internacionalizados, como é o caso da 

internet (FREIRE E ALMEIDA, 2015b, p. 227).  

Entende-se, desta forma, que a mesma metodologia pode também ser aplicada à 

vigilância em massa, a qual por sua vez também se vale de ferramentas eletrônicas, em especial 

àquelas que foram construídas sob a égide da internet, para poder melhor se operacionalizar. 

Em recente artigo publicado na revista norte-americana Foreign Affairs, os articulistas 

Richard A. Clarke e Rob Knake apresentaram propostas para tentar diminuir, ou quiçá erradicar, 

os ataques autoritários perpetrados pela internet (CLARKE, KNAKE, 2019). Ainda que o 

citado artigo tenha tido por principal tema tratar sobre maneiras com que Estados autoritários 

se vejam pressionados, de uma maneira ou de outra, a cumprir com requisitos básicos que 

garantam a liberdade na internet, entende-se que algumas das ideias ali lançadas podem ser 

utilizadas na presente dissertação157. 

                                                           
157 Não obstante, observa-se que mesmo recentemente publicado, o artigo em questão já sofreu diversas críticas 

de autores que entendem que suas propostas são de difícil implementação (BEJTLICH, 2019). 
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De fato, o ponto inicial que se propõe é a criação de um organismo internacional que 

teria como escopo servir fiscal de eventuais irregularidades e abusos perpetrados. Este 

organismo internacional, diferentemente daqueles classicamente constituídos, não se formaria 

com a organização de um tratado, pois avalia-se que no atual panorama mundial a constituição 

de novas pessoas jurídicas de direito internacional mostra-se cada vez mais complexa, ante o 

movimento pendular que hoje reflete um mundo ao mesmo tempo mais globalizado, porém 

mais centralizado em interesses pessoais, razão pela qual cada vez mais se observa a destituição 

de acordos multilaterais extensos colocando-se em seu lugar ajustes bilaterais e organizações 

não constituídas da mesma formalidade que antes se observava, como é o caso do Grupo de 

Ação Financeira Internacional (GAFI), que será melhor analisado a seguir. 

Não se visa menosprezar as diversas qualidades que possuem os Tratados; contudo, é 

certo que estes dispõe de inúmeras características que podem ser compreendidas como 

negativas, tais como: a) somente obrigam as partes contratantes (não havendo, em regra, como 

se exigir o cumprimento de obrigações daqueles que nele não se comprometeram); b) são 

extremamente difíceis de serem alterados, ou renegociados (por tratarem de interesses 

nacionais, a alteração de um Tratado envolve, sobretudo, a reanálise de questões sensíveis que 

foram debatidas ao longo de vários anos e que, muitas vezes, não dispõe das mesmas 

circunstâncias para uma renegociação, verbi gratia, em razão da troca de um governo) (AUST, 

2000, p. 144). 

Neste viés mais moderno, é importante destacar, entretanto, que as irregularidades e 

abusos não devem ser encarados somente como aqueles a serem cometidos pelo Estado. É certo 

que, a priori, o estudo do tema vigilância estatal em massa indica que é o Estado, em sua avidez 

por manter a segurança e o controle de sua população, que acaba por cometer os abusos que 

tanto vislumbra-se. Não obstante, é necessário apontar que fechar os olhos para o cometimento 

de abusos e irregularidades por parte dos indivíduos não se mostra academicamente viável, pois 

estar-se-ia de antemão e sem qualquer tipo de prova eliminando-se hipótese sem que houvesse 

a devida refutação. 

A criação de um organismo internacional seria então moldada não modelo já defasado 

da Organização das Nações Unidas, mas sim em um modelo mais aberto e fundado em pesos e 

contrapesos. 

Procura-se afastar do modelo da ONU, pois observa-se que este já se encontra 

ultrapassado diante dos avanços decorrentes da evolução da relação entre os Estados e os novos 

atores globais, em especial impulsionada pelas constantes revoluções tecnológicas. Neste 

ponto, é interessante observar que várias são as críticas ao modelo atual da ONU, citando-se, 
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por exemplo: i) engessamento da estrutura de decisões de alta relevância, diante da existência 

de membros permanentes com eterno poder de veto no Conselho de Segurança; ii) não inclusão 

de atores não-estatais nas discussões, sendo meramente ouvidos, quando muito, como 

especialistas em painéis não vinculativos (CASELLA, 2010, p. 206-210; COMPARATO, 2010, 

p. 135-139). 

Diante desta já superada estrutura internacional vale-se de sugestão expedida no referido 

artigo da Foreign Affairs e acolhe-se a ideia de que a criação de um organismo internacional 

funcionaria de maneira mais fluída acaso não houvesse um comitê central responsável por 

decidir, em última instância, todos os assuntos relativos à vigilância estatal em massa. 

Isto, pois tal organismo internacional atuaria como o Grupo de Ação Financeira 

Internacional (GAFI ou FATF, no acrônimo em inglês). Tal grupo emprega “um sistema pelo 

qual cada membro analisa os esforços de outro em uma base rotativa e faz recomendações. 

Países que não conseguem cumprir as políticas exigidas são colocadas na chamada lista cinza 

do FATF, desencadeando um exame mais minucioso”158 (nossa tradução) (CLARKE, KNAKE, 

2019). E continuam os articulistas explicando que “os [países] reincidentes podem ser 

colocados em sua "lista negra", obrigando os bancos a iniciar exames detalhados que pode 

diminuir a velocidade ou até parar muitas transações”159 (tradução do autor) (CLARKE, 

KNAKE, 2019). 

De fato, o GAFI é um organismo internacional que não está lastreada num ajuste formal, 

tal como um tratado internacional, mas sim foi estabelecido através de um ajuste 

intergovernamental com o fito de impedir a lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo 

e outras formas de ameaça ao sistema financeiro internacional (FATF, 2019). Assim como o 

GAFI foi ajustado para tratar de um problema em específico e extremamente fluído, sem a 

necessidade de instituir-se um tratado, entendemos que seria possível que este organismo 

internacional multilateral, aqui de alcunha deste Grupo pela Vigilância Democrática, reunisse 

os seus membros de maneira com que houvesse uma fiscalização entre estes de maneira 

contínua, forçando, pois, com que as atividades desempenhadas pelos mais diversos Estados se 

homogeneizassem, garantindo um padrão ao respeito pelos direitos individuais por um lado, e 

por melhores técnicas de segurança por outro. 

                                                           
158 Texto original: “a system by which each member reviews the efforts of another on a rotating basis and makes 

recommendations. Countries that fail to meet required policies are placed on the FATF’s so-called gray list, 

triggering closer scrutiny”. 
159 Texto original: “Repeat offenders can be put on its “blacklist,” obliging banks to start detailed examinations 

that can slow down or even stop many transactions”. 
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Acaso houvesse desrespeito aos padrões elegidos, o Grupo pela Vigilância Democrática 

poderia então, através de um fundo criado, criar uma instituição nos mesmos parâmetros que a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (CLARKE, KNAKE, 2019). Tal instituição, assim 

como o próprio Grupo, seria formada não somente por representantes de cada Estado (os quais 

por certo devem ter capacitação para manifestarem-se sobre o tema), mas também por 

representantes de atores não estatais, tais como a academia e organizações não-governamentais 

de cada Estado, possibilitando, desta forma, com que o diálogo multidisciplinar e capacitado 

auxiliasse a reger as posições de cada um de seus membros. 

Esta instituição agiria nos moldes da OMS, então, em duas frentes distintas: i) 

coordenaria ações internacionais para melhorar os padrões dos sistemas de vigilância, 

melhorando com isso a segurança pública (essa coordenação, por exemplo, não seria somente 

no campo tecnológico, mas também no campo informativo, capacitando os agentes estatais em 

como melhor proceder na elaboração de legislação ; ii) coordenaria ações internacionais a fim 

de procurar e ativar pontos de pressão em Estados que não estivessem se comportando de 

maneira democrática, podendo se valer de uma série de ações para tanto, tal como utilização de 

elementos de soft power, como imposição de embargos econômicos aos Estados não 

democráticos ou então negando acesso à tecnologias de vigilância, as quais foram a própria 

causa dos problemas encontrados160. 

É interessante ressaltar, neste ponto, que em que pese os instrumentos utilizados pelo 

GAFI não detenham o mesmo peso que possuem aqueles mecanismos que são 

institucionalizados em tratados internacionais, é certo que quando um Estado é colocado na 

lista cinza ou na lista negra deste organismo a pressão internacional decorrente de tal atribuição 

negativa é bastante para que este Estado se veja disposto a modificar as suas práticas financeiras 

(HAYES, 2012). 

Esta mesma estrutura também encontraria eco no proposto Grupo pela Vigilância 

Democrática, o qual também não disporia dos mesmos instrumentos cristalizados em um 

tratado internacional (os quais trazem a norma cogendi consigo), porém valer-se-iam de 

instrumentos de soft power, os quais por sua vez vem se mostrando como aptos a funcionar 

como pontos de pressão internacional161. 

                                                           
160 É certo que em um mundo atualizado e totalmente dependente de serviços online as ferramentas utilizadas 

para realizar a vigilância em massa dependem de peças de reposição e constantes atualizações (insumos), os 

quais se proibida ou suspensa a compra diminuem o poder estatal de vigilância não democrática. 
161 Neste sentido ressalte-se que esta mesma ideia, de utilização de instrumentos de soft power, também já foi 

explorada em outros campos, tal como servir de obstáculo a instituicionalização do Sistema de Crédito Social 

na China (HOFFMAN, 2018). 
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É certo que o modelo aqui proposto encontra diversas limitações, sejam elas de ordem 

operacional, sejam elas decorrentes da indisposição dos próprios Estados negociarem a criação 

de mecanismos que poderão, em último caso, estabelecer limitações à sua soberania, expressão 

que vem sendo largamente utilizada para voltar a defender posicionamentos que indicam uma 

guinada a posições e ações antidemocráticas. 

Entretanto, é imperioso salientar que as medidas adotadas pelo Grupo pela Vigilância 

Democrática não seriam aplicáveis, por certo, apenas aos seus membros, já que a não filiação 

seria utilizada como a escusa de não ser fiscalizado pelo corpo técnico do órgão.  

As ações do Grupo também teriam como alvo aqueles Estados não membros que se 

valessem de condutas não democráticas, aplicando-se as ferramentas já citadas de soft power, 

porém sem a benesse originária dos membros de ter um maior acesso aos mecanismos de defesa 

administrativa (tal como a existência da “lista cinza”). Assim, mostrar-se-ia como incentivo à 

filiação de tal Grupo a possibilidade não somente de ser ouvido, mas também de defender-se 

com mais amplos instrumentos. 

 A eleição destes mecanismos funcionaria, desta forma, como a materialização de 

medidas de soft power que poderiam, em último caso, possibilitar a convivência harmônica 

entre ambas as legítimas pretensões. 

 Não obstante, acredita-se que formação de um órgão internacional para tratar do tema 

vigilância em massa seria, em última instância, o mais desejável para melhor tratar do problema 

com a propriedade que este merece, assim como restou devidamente delineado no exemplo 

anteriormente citado para a criação de Tribunal para Internet, no qual se observou a criação 

fundamentada e delimitada de órgãos e funções para tal organismo, lastreando-se no corpo de 

um tratado internacional (FREIRE E ALMEIDA, 2015b). 

Contudo, entendemos que a proposta que ora se realiza não tem como intuito trazer uma 

solução final ao tema, mas sim tentar, de maneira mais pragmática, encontrar soluções, ainda 

que temporárias, que ajudem a limitar a expansão desenfreada de tal mecanismo, o qual, como 

repetidamente visto no curso deste estudo, acaba por macular diversos direitos individuais no 

curso de sua operacionalização, os quais por sua vez constituem o lastro de uma sociedade 

democrática. 
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CONCLUSÕES 

 

Conforme se verificou no decorrer do presente estudo, a questão da vigilância estatal é 

extremamente importante para o estudo do Direito Internacional e das bases da sociedade 

democrática. 

 Por conseguinte, a presente dissertação buscou realizar um estudo compreensivo sobre 

o fenômeno da vigilância estatal na atualidade. Para tanto, procurou-se não somente embrenhar-

se por caminhos jurídicos, mas também realizar uma abordagem que viesse a unir o estudo de 

outras ciências, tais como filosofia, sociologia e política. 

 A supracitada abordagem multidisciplinar teve como principal escopo espraiar o estudo 

do tema, combinando elementos das referidas ciências a fim de que esta dissertação não ficasse 

contida hermeticamente no campo do direito, o que, ao que parece, retiraria riqueza da 

discussão. 

 As pesquisas realizadas indicam o seguinte panorama: a realização da vigilância estatal 

de maneira maciça, através de suas agências de inteligência, seja direta ou indiretamente, é uma 

situação real, presente e crescente.  

Real, pois não se mantém mais no campo das meras presunções a realização de 

espionagem interna, uma vez que os mais diversos estudos e notícias foram aptos a trazer à 

baila este cenário que antes era relegado às dúvidas, pois não existiam elementos cabais que 

dessem conta da operacionalização do aparato estatal. 

Presente, pois através desses mesmos estudos e notícias também restou comprovado que 

a implementação de tal ferramenta está presente nos mais diversos Estados, pouco importando 

o posicionamento ideológico do governo que atualmente ocupa o poder. De fato, o espectro de 

utilização da vigilância estatal abrange países mais e menos desenvolvidos, do hemisfério norte 

ou sul, demonstrando-se, pois, que este não é um fenômeno contido ou restrito a apenas uma 

parcela da população mundial. 

Crescente, já que o avanço tecnológico possibilitou com que a coleta e interceptação de 

dados e comunicações mostre-se uma atividade cada vez mais fácil e menos custosa. O que 

antes era realizado através de vigilância humana, por meio da atividade de agentes públicos ou 

privados in loco, passou a ser automatizada e a depender cada vez menos da interferência 

humana, reduzindo-se os custos e aumentando-se a capacidade de o Estado manter-se onisciente 

sobre as atividades de sua população. 

Com a constatação de que a vigilância estatal é um assunto em voga e de caráter global, 

procurou-se compreender de que modo os Estados apontados como democráticos e cumpridores 
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das mais diversas normas garantidoras de direitos humanos (Estados Unidos, Grã-Bretanha e 

União Europeia) são capazes de manobrar por regulamentos e normativas a fim de manterem-

se a desrespeitar os direitos fundamentais individuais. O que se notou, em especial da análise 

realizada no capítulo 3, é que tanto a legislação desses países como a sua Função Judiciária 

encontram maneiras para que a Função Executiva continue a violar a privacidade e liberdade 

individuais com base em conceitos a que propositadamente se atribui características genéricas, 

tais como segurança nacional. 

Neste ponto, é importante ressaltar que as conclusões mais surpreendentes são 

provenientes do estudo acerca da União Europeia, a qual, como regra, se mostra uma das 

maiores defensoras de direitos fundamentais no mundo. Todavia, tanto o exame da legislação 

europeia vigente como dos mais recentes julgamentos realizados pela Corte Europeia de 

Direitos Humanos apontam uma tendência mais leniente no que tange à devassa da vida 

particular diante da necessidade de proteção coletiva. Opina-se aqui que esta mudança de 

posicionamento do citado órgão julgador demonstra claramente como não é possível analisar-

se de maneira fria o Direito, ou seja, apartado das demais variáveis que perfazem a realidade 

social de determinado momento da história. 

É certo que a União Europeia possui grande poder de persuasão no mundo, conforme 

foi analisado obiter dicta na questão do chamado Efeito Bruxelas (item 3.3 desta dissertação). 

Por esta razão, quando um dos maiores blocos defensores das liberdades individuais passa a se 

posicionar de maneira a garantir uma atuação mais desembaraçada do Estado, entende-se que 

o momento histórico aponta para o posicionamento do pêndulo social mais voltado a interesses 

coletivos. 

Da mesma maneira, mostrou-se revelador que Estados Unidos e Grã-Bretanha (em 

associação com os demais países componentes do grupo Five Eyes) realizam uma miríade de 

movimentos para verem-se livres a continuar captando dados e informações de qualquer pessoa 

do mundo. Se o Judiciário de um destes Estados se opõe à devassa de determinado nacional, 

simplesmente contorna-se a situação valendo-se de acordos estratégicos, nos quais este 

primeiro Estado permite que seus cidadãos sejam vigiados por um Estado aliado, e tais 

informações sejam então repassadas a ele. 

Não se olvide que, atualmente, as ameaças aos Estados não mais decorrem, em regra, 

de ataques clássicos, em que um Estado avança sobre o território de outro. A multiplicação de 

células terroristas pulverizadas ao redor do globo é, sim, um fator que afeta como o Direito se 

comporta na defesa das pretensões, sejam elas individuais ou coletivas. Não é crível então 

afirmar que o respeito absoluto aos direitos fundamentais deve ser obstáculo intransponível em 
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todos os ordenamentos jurídicos no mundo, pois a garantia a estes direitos somente é possível 

com a defesa a interesses coletivos, tal como a já referida segurança nacional. 

No entanto, o que o presente estudo indicou é que houve um destemperamento na 

utilização da ferramenta da vigilância estatal: esta não mais serve apenas aos propósitos de 

garantir a segurança da coletividade, mas também vem servindo a fins mais escusos, tais como 

projetos de manutenção de poder de determinados grupos governantes, como ocorre, verbi 

gratia, na China e na Venezuela. É o que se pôde constatar com o estudo dos chilling effects 

(item 3.3.1), decorrência de uma atuação onisciente estatal que obstaculiza as engrenagens da 

inventividade humana, gerando temor àqueles que pensam e agem diferentemente do esperado 

pelo Estado. 

Da mesma maneira, o presente estudo apontou que as consequências à individualidade 

humana podem ainda ser mais intrusivas com a implementação de determinados modelos de 

vigilância estatal, como é o caso da China, maculando-se, então, as raízes do pensamento do 

Estado de Direito com a imposição de limitações de toda espécie aos indivíduos. 

Em específico, a China tem demonstrando que o tema da vigilância estatal não é 

utilizado somente para defesa nacional, mas também serve como instrumento de controle 

populacional, havendo um condicionamento daquela população às regras e comportamentos 

que são desejados pelo Estado chinês. 

É certo, porém, que as raízes históricas e sociais de cada Estado são diferentes, não 

havendo como afirmar peremptoriamente que o estágio atual de vigilância estatal aplicado na 

China também ocorre ou ocorrerá em outros países ocidentais, tal como o Brasil.  

Contudo, entende-se que o alerta deve permanecer sobre como os efeitos colaterais da 

tecnologia podem levar a humanidade a encontrar-se em uma verdadeira gaiola de ouro, já que, 

sob o argumento de melhor garantir os direitos coletivos, tal como a segurança pública, acaba-

se, como consequência, reduzindo a dimensão dos direitos fundamentais individuais, 

infligindo-se, assim, severo golpe ao império das leis. 

Nesta senda, analisou-se em capítulo próprio que os países componentes do Cone Sul 

também se utilizam de tecnologias e ferramentas de vigilância em massa em seus territórios, o 

que mais uma vez comprova que o tema da vigilância em massa não se encontra restrito àqueles 

Estados que possuem maior poderio econômico e tecnológico.  

Nesta perspectiva, o alerta antes erguido se robusteceu: existem claras evidências que 

apontam que a utilização de mecanismos de vigilância em massa vem sendo utilizada para 

outros fins menos justos do que a garantia à segurança pública, tal como o controle 
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populacional, mantendo-se no poder grupos que muitas vezes seriam cambiados através de 

processos democráticos, tal como as eleições. 

Ainda nesse capítulo, denotou-se que o Brasil vem tentando se utilizar de tais 

tecnologias de vigilância de maneira cada vez mais ubíqua, sem, contudo, manter em seu 

arcabouço jurídico-legal (ou até mesmo administrativo) medidas que permitam que as 

aplicações de tais ferramentas se deem de maneira justa e equitativa, respeitando-se, ao mesmo 

tempo, os direitos individuais e os clamores populares coletivos relacionados à segurança 

pública, questão extremamente sensível nas últimas décadas em território brasileiro.  

Diversas legislações foram aprovadas, mas percebe-se que, em seu núcleo duro, estas 

não são capazes de delimitar claramente como a vigilância em massa deve ser operacionalizada, 

havendo, por consequência, diversas áreas cinzentas nas quais a máquina estatal pode se 

aproveitar de interpretações mais favoráveis para proceder à busca por interesses imediatos 

(como a manutenção de poder de determinados grupos), maculando direitos humanos 

fundamentais individuais nesta busca e o próprio regime democrático. 

Desta forma, entendeu-se que a falta de elementos que possibilitem o consciente manejo 

dos instrumentos de segurança pública situa a população na condição de vítima ideal, pois não 

existem organismos aos quais se possa recorrer no caso de abusos estatais. 

Diante deste panorama procurou-se, no derradeiro capítulo, apresentar sugestões para a 

resolução de tal problemática, utilizando-se como maquete para propostas o Brasil, fazendo-se 

assim correlação entre a esfera internacional e a doméstica. 

Assim, foram sugeridas duas linhas para o tratamento do problema: a primeira, no 

âmbito doméstico, visando melhorar a legislação e a capacitação daqueles que serão os 

formuladores e aplicadores das leis e políticas públicas sobre o tema.  

A segunda, propondo a criação de um organismo internacional técnico e multilateral de 

alcunha Grupo pela Vigilância Democrática, construído nos moldes do Grupo de Ação 

Financeira (GAFI). Tal organismo teria como objetivos não somente realizar fiscalização de 

maneira cruzada entre os membros de tal grupo, mas também funcionar como ombudsman, 

recebendo denúncias de abusos cometidos por Estados não-membros e aplicando, através de 

instrumentos de soft power, medidas que pressionem esses infratores a se conformarem com o 

padrão internacional estabelecido. 

Sem embargos à criação de tal organismo, é importante observar que será eleito um 

padrão internacional para tratar do tema da vigilância em massa, o qual não necessariamente se 

refletirá em um padrão ocidentalizado ou de países do hemisfério norte, haja vista a pluralidade 

de participantes que se espera componham o citado grupo. Observe-se, outrossim, que essa 
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função de foro de discussões também poderá ser realizada pelo Grupo pela Vigilância 

Democrática, dado seu intrínseco caráter de reunidor de ideias, tanto dos Estados como também 

de players não-estatais, fortalecendo assim o seu papel de governança global. 

 Entretanto, cumpre concluir que a pedra basilar para a solução ou, ao menos, 

amenização dos efeitos negativos da vigilância em massa reside no quesito educação e 

capacitação. 

 De fato, de nada servirão os esforços estatais e internacionais se os agentes encarregados 

de aplicarem a legislação e as ferramentas não estiverem a par de todas as nuances e 

consequências de cada um de seus atos. Da mesma maneira, é inviável falar em uma real 

proteção aos direitos fundamentais se aqueles que clamam a sua proteção não conseguem 

vislumbrar a real profundida de cada ato executado pelo Estado. 

 O investimento em educação não somente se mostra como base para a construção de um 

diálogo mais bem abalizado entre as partes que ostentam as pretensões conflitantes, mas 

também serve como instrumento de melhoria social como um todo. 

 É interessante rememorar, conforme visto no subcapítulo 1.3, que, na obra distópica de 

George Orwell, um dos principais fatores que possibilitava que a população como todo fosse 

facilmente controlada pelo Estado vigilante era a de falta instrução desta, a qual, em grau maior 

ou menor, apenas consumia a informação que lhe era fornecida pelo próprio Estado. Fica claro 

então que a melhor instrução e capacitação de todos é elemento sine qua non quando se trata 

de combater os abusos decorrentes da vigilância em massa do século XXI, remontando-se aqui 

novamente à passagem adaptada do pensamento de Hobbes de que o conhecimento é poder. 

 O tema da vigilância em massa é dinâmico e, conforme se procurou demonstrar, 

extremamente aderente às novas tecnologias, em especial àquelas ligadas à informação. A 

expedição de sugestões não pode ser simplesmente lançada ao vento, em movimento quase que 

emblemático do panorama brasileiro, em que a publicação de inúmeros veículos legislativos é 

vista como panaceia para todos os males. 

 A estruturação de bases para que a sociedade consiga reconhecer os problemas deve ser 

elemento vital para que a vigilância em massa, elemento existente e presente na vida dos 

cidadãos dos mais diversos Estados seja utilizada de maneira a cumprir seu efetivo papel de 

política pública de segurança, ao mesmo tempo em que se mantém o respeito aos direitos 

fundamentais individuais, efetivando-se como real garantidora de uma sociedade justa e 

evoluída. 

 Observa-se, então, que apesar de ter-se expedido sugestões tanto no âmbito doméstico 

como no âmbito internacional, não é possível que estas sejam corretamente efetivadas sem que 
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haja o investimento na base da sociedade, a fim de que não se torne a distopia orwelliana em 

verdade consumada. 

Por todos os títulos estudados, sintetiza-se:  

i) o problema apresentado, conflito entre pretensões entre o individual e coletivo foi sim 

afetado e exacerbado através da implementação de novas tecnologias; 

ii) como corolário a tal constatação, as perguntas realizadas sobre o tema (bases 

históricas, filosóficas e sociais; bases técnicas; e tratamento no tema no âmbito internacional e 

nacional) foram devidamente respondidas, fazendo emergir daí um panorama que dá conta de 

que, em regra, os Estados têm se posicionado de maneira a garantir uma maior incursão na vida 

privada e nas liberdade individuais, as quais tem como objetivo mediato a realização de controle 

populacional com a mácula ao regime do governo de Direito; 

iii) averiguou-se, ainda, que o problema da vigilância em massa não está restrito a um 

grupo de Estados, sendo, portanto, de eminente caráter internacional e globalizado;  

iv) diante deste quadro, procurou-se trazer sugestões para a resolução deste problema, 

tomando como tela o Brasil, buscando então aplicar os estudos comparados em âmbito 

internacional com a situação existente em território nacional, propondo-se duas linhas para sua 

resolução: uma de índole doméstica e outra internacional. 

Entretanto, conforme já se referiu nesta Conclusão, talvez o elemento mais basilar que 

o estudo da presente dissertação trouxe à tona é de que a necessidade de informação e formação 

é essencial para a defesa das pretensões individuais, tanto por parte dos legisladores e 

aplicadores da lei, como também por parte daqueles que serão o alvo de todas as ações estatais, 

isto é, a população. 

As sugestões aqui lançadas, por certo, são passíveis de crítica e devem ser revisitadas, a 

fim de que sejam verificadas a sua viabilidade diante de assunto tão complexo.  

Não obstante, buscou-se, através das melhores técnicas jurídicas, propor iniciativas que 

possuem em seu condão a capacidade de serem o primeiro passo à construção de um padrão 

internacional que garanta a convivência pacífica entre ambas as importantes pretensões ora 

discutidas, trazendo como consequência amarras, a fim de que o Estado não se torne um leviatã 

onisciente manejado para atingir objetivos menos nobres por seus governantes. 

Conclui-se, neste diapasão: 

1) que a celeuma em questão se apresenta quando a utilização dos mecanismos de 

vigilância em massa não visa garantir direitos coletivos ou individuais, mas sim passam a ser 

utilizados como subterfúgio para garantir que outros objetivos sejam atingidos de maneira mais 

desembaraçada, como é o caso do emprego dos instrumentos de vigilância em massa para 
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garantir que um determinado grupo político, econômico ou social se mantenha na condução do 

Estado; 

2) que o manejo de tecnologias e aparelhagens estatais destituídas de sua função 

primordial, que é a garantia da convivência pacífica e democrática, acaba, por conseguinte, 

enfraquecendo a própria existência das instituições que compõe o Estado, pois estas acabam 

servindo como mecanismos de manutenção indevida do poder; in casu, auxiliando o controle 

populacional e impedindo o exercício de direitos fundamentais tal como a liberdade (lato sensu) 

e a privacidade; 

3) que o investimento em educação e a implementação das sugestões aqui aventadas tem 

como escopo, desta forma, garantir com que o Estado venha a manter o seu funcionamento 

regular, garantindo a coexistência entre as mais diversas pretensões sociais, sejam elas de 

caráter individual ou coletivo; 

4) que o sistema de vigilância estatal em massa, realidade da qual não se pode escapar, 

dever funcionar, pois, em função do Estado, o qual, por sua vez, deverá servir a sociedade, não 

podendo haver deturpação na relação entre quem serve e quem é servido, sob pena de garantir 

apenas a vontade estatal, a qual muitas vezes se confunde com a governamental, e não a popular, 

objetivo de toda organização estatal justa. 
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