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É possível a proteção de 
dados pessoais?

Joatan marcos carvalho1

Desembargador Jubilado do tribunal de Justiça do Paraná
      

“a única privacidade que você tem está na sua cabeça. 
talvez nem mesmo lá.”2                         

resUMo

As tecnologias de informação e comunicação  estão  cada  vez  mais  
inseridas  no  cotidiano  dos  indivíduos  sendo, muitas  vezes,  ignorado  o  
seu  potencial  ofensivo. A privacidade dos dados pessoais já não existe; a 
proteção de dados pessoais vive momentos de incerteza. 

ABstrAct

Th e information  and  communication  technologies are  increasingly  
embedded  in  daily  life,  but  their  off ensive potential  is  oft en  ignored.  Th e 
privacy of personal data no longer exists; the protection of personal data lives 
a phase of uncertainty.

1. o que são dados pessoais

Possivelmente, a grande maioria das pessoas, se indagada, diria ser 
favorável à proteção de dados pessoais; perguntada, entretanto, 
quais seriam seus dados pessoais, as respostas já não seriam tão 

uniformes.
como veremos, a questão é intrincada. Muito embora nas 

respostas possíveis certamente haveria coincidência de alguns itens, 
provavelmente em relação aos dados cadastrais, alguns dos indagados, 
mais esclarecidos, dariam respostas mais complexas.

em destaque
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no caso brasileiro, por exemplo, há uma indefinição. no art. 3º 
do Marco civil da internet não há o esclarecimento do que seriam 
dados pessoais e dados cadastrais, e o art. 7º, inciso vii, estabelece 
a obrigatoriedade do “não fornecimento a terceiros de seus dados 
pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de 
internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou 
nas hipóteses previstas em lei”3.

como se vê, os registros de conexão e de acesso são dados mais 
amplos que simples dados cadastrais, sem deixar de ser dados pessoais. 
Discute-se, ainda, o que seriam os “dados pessoais excessivos” e como 
deveriam ser tratados; estas questões estão sendo debatidas e, muito 
provavelmente, não serão resolvidas pela “lei de Proteção de Dados 
Pessoais” que segue tramitando no país.

Essa discussão, ou melhor, os argumentos que compõem esta 
conceituação foram lançados no site dadospessoais.mj.gov.br, e no art. 
5º do projeto da lei acima mencionada. Está esboçada uma tentativa 
de definição, que sugere um infindo questionamento do que estaria 
abrangido pela proteção legal.

a proteção sugerida pelo anteprojeto se estenderia aos dados 
relacionados à pessoa natural identificada ou identificável, dados 
de localização ou identificadores eletrônicos; ou seja, datas de 
aniversários, endereços, senhas, descrições de perfil pessoais seu e/
ou de terceiros.

o anteprojeto inclui a regulamentação e o tratamento (processos 
de coleta, produção, utilização, e produção, arquivamento etc.) 
desses dados entre o dono e terceiros. nesse caso, um cadastro de 
um consumidor em loja de departamento física ou virtual não pode 
ser repassado a terceiros para formação de cadastros de bom ou mau 
pagador sem consentimento do consumidor. 

o Ministério da Justiça classificou ainda dois tipos de dados 
pessoais, os “dados sensíveis” – dados que revelem a origem racial 
ou étnica, convicções religiosas, filosóficas ou morais, dados 
referentes à saúde ou à vida sexual,  bem como dados genéticos 
e os “dados anônimos” – dados relativos a um titular que não 
possa ser identificado nem pelo responsável pelo tratamento nem 
por qualquer outra pessoa, tendo em conta o conjunto de meios 
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suscetíveis de serem razoavelmente utilizados para identificar o 
referido titular.

sem qualquer pretensão de esgotar a matéria, mas apenas com o 
objetivo exemplificativo, é interessante a informação da autoridade 
de Proteção de Dados Pessoais italiana4: “Che cos’è um ‘dato personale’ 
– Il Codice privacy si applica – salvo particolari eccezioni – ogni 
qualvolta vi sai um trattamento di dati personali. E se si guarda alla 
definizione di ‘dato personale’ fornita dal Codice(*) è immediata la 
percezione di quanto esteso possa esssere l’ambito di applicazione 
della normativa privacy.” 

a questão na verdade está fundada em 
dois aspectos relevantes da problemática, 
já que aos argumentos de proteção de 
dados pessoais, como forma de proteção 
da dignidade das pessoas, opõem-se os 
argumentos de proteção das pessoas 
contra atos terroristas.

veja-se como a questão está sendo 
tratada no âmbito da União Européia5: 
“a assinatura do ‘Judicial redress act’ pelo Presidente obama, em 
fevereiro de 2016, abriu caminho à assinatura do acordo global 
entre a UE e os EUa, em 2 de junho de 2016. Em paralelo, foi 
posto em prática o ‘escudo de proteção da privacidade UE-EUa’, 
a fim de assegurar um elevado nível de proteção de dados para as 
transferências de dados comerciais. o escudo de proteção reflete 
os requisitos estabelecidos pelo tribunal de Justiça da UE na sua 
decisão de outubro de 2015, que declarou inválido o antigo quadro 
de ‘porto seguro’ (padrões voluntários de proteção de dados para 
empresas de fora da UE que transfiram dados pessoais de cidadãos 
da UE para os EUa). a comissão aprovou a decisão de execução nos 
termos da Diretiva 95/46/cE do Parlamento Europeu e do conselho 
sobre a pertinência da proteção oferecida pelo ‘escudo de proteção 
da privacidade UE-EUa’ em 12 de julho de 2016, a qual entrou em 
vigor imediatamente.” 

o que se quer acentuar com a argumentação supra é a dificuldade 
em delimitar-se a tipificação do objeto a ser protegido, já que “dado 

“Dado pessoal”
 é conceito 

complexo, variável 
de acordo com as 
circunstâncias, de 
contextualização 

imprecisa
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pessoal” é conceito complexo, variável de acordo com as circunstâncias, 
de contextualização imprecisa e, para dizer o menos, relativizado pela 
incidência de outros direitos de igual ou superior hierarquia.

2.  A ausência de proteção de dados pessoais

Desde há muito, se considerarmos a rapidez e a inovação da 
tecnologia de informação e da cibernética, não temos mais, física e 
virtualmente, a possibilidade de proteção de nossos dados pessoais.

Pode-se até teorizar, especular e lançar “considerandos” sobre a 
matéria, mas os dados pessoais são o nosso passaporte para o mundo 
da conectividade eletrônica. nossos dados pessoais constituem o 
bem que temos para permutar pela possibilidade de nosso acesso à 
conectividade. 

Dizendo de outro modo: Para acessarmos qualquer “serviço”, 
seja de mensagens, stream, compras, jogos, enfim qualquer produto 
fornecido pela rede, a primeira exigência é que nos cadastremos e 
aceitemos as condições de utilização do produto, pago ou gratuito, 
que nos seja posto à disposição.

Evidentemente, o cadastro é o fundamento basilar da nossa 
pessoalidade, é a nossa identidade formal, a nossa individualização; 
quando nos cadastramos, isto é fornecemos a nossa identidade, 
estamos automaticamente concedendo a chave de acesso aos nossos 
dados pessoais.

a partir desse momento passamos a ter registrado todos os 
nossos acessos; a saber, se o “serviço” é de cinema, passa a ser do 
conhecimento do fornecedor quais os títulos que nos interessam 
e a partir destes dados, quais os nossos interesses; por exemplo, 
se vemos um programa de viagens, os nossos dados podem ser 
disponibilizados para agências de viagens, se o nosso interesse for por 
automóveis, concessionárias de veículos poderão estar interessadas 
em saber.  

É certo que, aparentemente, o interesse é sempre por nossos 
dados cadastrais, mas, estejam certos, dados cadastrais são apenas a 
parte visível do iceberg; os demais dados, a parte massiva e “submersa”, 
é que são efetivamente os nossos dados pessoais. Dizendo de outra 
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maneira: não há o menor interesse em dados que não representem um 
potencial econômico, pois mesmo os nossos dados sociais e políticos 
se abrigam nessa matriz6.

o universo privado e globalizado se impôs de tal maneira no 
conjunto das relações sociais que é absolutamente ilusório acreditar 
e pretender que o “Estado” garanta a proteção dos nossos dados 
pessoais. na verdade, o Estado sempre foi o maior “usufrutuário” de 
nossos dados pessoais e durante muito tempo deteve, praticamente, o 
monopólio desta exploração. Entretanto, cada vez mais as companhias 
“independentes” estão dominando este segmento.

não que o Estado tenha deixado de prosseguir com o objetivo de 
amealhar o maior volume de dados pessoais dos cidadãos, como se 
verifica pela notícia de cruzamento de dados de supercomputadores 
instalados no Banco central do Brasil, publicada em 27 de agosto de 
2015, pelo Grupocentrocom7: 

as informações que envolvam o cPF ou cnPJ serão cruzadas on-
line com: cartÓrios: checar os bens imóveis – terrenos, casas, 
aptos, sítios, construções; DEtrans:  registro de propriedade 
de veículos, motos, barcos, jet-skis e etc.; Bancos:  cartões de 
crédito, débito, aplicações, movimentações, financiamentos; 
EMPrEsas EM GEral: além das operações já rastreadas (Folha 
de pagamentos, FGts, inss, irr-F, etc.), passam a ser cruzadas as 
operações de compra e venda de mercadorias e serviços em geral, 
incluídos os básicos (luz, água, telefone, saúde), bem como os 
financiamentos em geral. tudo através da nota Fiscal Eletrônica 
e nota Fiscal Digital. tUDo isso nos ÂMBitos: MUniciPal, 
EstaDUal E FEDEral, amarrando pessoa física e pessoa 
jurídica através destes cruzamentos inclusive os últimos 5 anos.

o “e-gov.br” é o projeto e o programa (pois já opera parcialmente 
– eleições e declarações tributárias) de governança eletrônica brasileiro. 
o seu sucesso está umbilicalmente ligado à inclusão digital, por isso o 
programa de inclusão e amplificação da utilização dos meios digitais 
que o país vem incrementando. 

verificamos com clareza esta política governamental a partir da 
seguinte citação:
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o e-governo tem que ser uma revolução democrática. o uso dos 
meios eletrônicos  pode fortalecer o exercício da democracia. 
no entanto, isso não acontecerá espontaneamente. a tecnologia 
não traz em seu bojo a democracia: ela pode atender a sociedades 
democráticas, mas igualmente a tiranias e ditaduras. a segunda 
condição é, então, que haja uma forte política pública de apoio à 
inclusão digital e à mobilização social em torno desse objetivo – o 
exercício da democracia.8

Por outro lado, o mundo corporativo encontra-se em atividade 
ainda mais intensa e agressiva, já que, além de obter por seus próprios 
meios, vale-se do “mercado de informações”, sempre que necessário, e 
“pesca”, isto é, apossa-se, fraudulentamente, de dados que são coletados 
por governos, companhias e todos os demais organismos e agências, 
que recolhem e detêm dados pessoais.

Em notícia de 19 de janeiro de 2017, o jornal Folha de São Paulo 
publicou reportagem  a respeito do pedido de patente solicitado pela 
Mastercard, para um sistema de armazenamento de dados de compras 
de roupas e sapatos para copilar as características físicas de seus clientes. 
Estas informações seriam utilizadas pelas companhias aéreas e outras 
empresas de transporte de passageiros9. 

o mesmo periódico publicou em 14 de janeiro de 2017 a notícia: 
“Brecha no Whatsapp permite espionar conversas, diz jornal”; e na 
mesma página - a-20, outra reportagem é ainda mais reveladora: 
“Pesquisadores copiam digitais em fotos na rede”10.

ainda no mesmo diário, mas de 16 de janeiro de 2017, página 
a-14, em artigo de ronaldo lemos, sob o título de “o mico da 
cibersegurança”, lê-se: “na semana passada, ocorreu um episódio 
revelador no país. Uma conta no twitter administrada pelo governo 
federal publicou “casualmente” na internet uma planilha contendo 
a senha de praticamente todos os canais de comunicação oficiais da 
Presidência da república na internet.”11

não fosse isso, o acontecimento  Manning, snowden e assang é 
mais que suficiente para que se estabeleça a premissa de que não existe 
segurança de dados pessoais; se os dados dos governos (Estados), que 
detêm avançados aparatos de proteção de dados, são “raqueados”, que 
dizer dos dados dos cidadãos comuns?
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se os Estados são grandes detentores e operadores de ações a partir 
dos nossos dados pessoais, há muito as corporações e empresas privadas 
igualmente vêm operando de forma avassaladora e indiscriminada 
nesta área:

Fundada em 2002, a empresa regulatory Datacorp criou um 
consistente banco de análise de dados para a investigação de 
abertura de contas bancárias das pessoas. rDc, como é conhecida, 
foi criada por muitas das maiores companhias financeiras 
do mundo.  o seu banco de análise de dados de controle de 
informações globais reúne informações de mais de 20.000 fontes 
de todo o mundo. o objetivo da rDc é ajudar as companhias 
financeiras a obter a verificação do perfil de potenciais clientes 
envolvidos em fraudes, lavagem de dinheiro, terrorismo e outras 
atividades criminais12.

E ainda:

o site, dos Estados Unidos, “Focus” alega ter detalhadas 
informações sobre 203 milhões de pessoas. Entre as mais de 
100 listas visadas estão “abastados de origem Espanhola”, “Pais 
Gastadores”, “Possuidores do Primeiro cartão de crédito”, 
“adultos mas ainda vivendo com os Pais”, “Pessoas Maduras com 
conhecimento de tecnologias avançadas”, “novos Proprietários 
de imóveis”, “compradores com status”, “Grandes Gastadores com 
compras de vitaminas” e “adeptos de regimes alimentares”13.

surpreendente é a “vagareza”, “inadequação” e “ineficácia” com 
que as políticas públicas de proteção dos dados e dados pessoais vêm 
tratando a matéria. na verdade esta é uma disputa vencida. afigura-se 
absolutamente ilusório controlar a invasão da privacidade por meio do 
acesso aos nossos dados pessoais.

a este respeito, há mais de três lustros, alertava chomsky:

a internet é uma tremenda ferramenta para informação, 
compreensão, organização e comunicação. não há dúvida 
nenhuma que o mundo dos negócios, que recebeu esse presente 
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público, pretende transformá-la em alguma outra coisa. se eles 
forem capazes de fazer isso, será um ataque muito sério contra a 
liberdade e a democracia.14

indiscutivelmente, a normatização segue a ocorrência dos fatos 
sociais. Dizendo de outro modo, com a ocorrência de novos fatos, 
busca-se a sua regulamentação; nada de novo aí. ocorre que, com 
a velocidade da tecnologia de informação, os fatos se multiplicam a 
velocidades surpreendentes.

se não é possível obter-se proteção legislativa compatível com 
a velocidade de ocorrência de novos fatos potencialmente danosos 

à proteção dos nossos dados pessoais, 
é inimaginável conceber uma eventual 
repressão à violação da nossa privacidade 
por esta via.

claramente, de maneira global, isto 
é, por todo o mundo, estamos em grande 
defasagem de regramentos em relação a 
esta matéria, quando não em face a uma 
total anomia. além disso, as violações 

aos nossos dados pessoais são de tal ordem que nenhum aparato 
judicial, nos moldes que hodiernamente se concebe, estaria habilitado 
a processá-las e julgá-las.

some-se a isto o fato de que as violações aos nossos dados pessoais 
frequentemente  se dão por agentes que não se encontram dentro de 
nossas fronteiras e não temos organismos internacionais que possam 
nos proteger. 

na verdade as políticas públicas, assim como as manifestações 
alternativas, se encaminham no sentido da publicidade de dados. 
nessa esteira, a lai – lei de acesso a informação estabelece a 
transparência das informações, especialmente da atividade pública15.

as posições alternativas sobre o acesso a informações se colocam 
de forma absolutamente clara no sentido do acesso livre de dados, 
como se vê: “Em uma variação do disposto no art. 3° da lai, assenta: 
‘Privacidade para os fracos, transparência para os poderosos’”16.

Acredito que 
não haja 
possibilidade de 
real proteção 
aos nossos 
dados pessoais
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3. Não há solução para a proteção de dados pessoais?

acredito que não haja possibilidade de real proteção aos nossos 
dados pessoais. Duas alternativas me ocorrem para que possamos 
diminuir a invasão aos nossos dados pessoais. a primeira, comumente 
sugerida por muitos estudiosos e especialistas, é que forneçamos o 
menor número de dados pessoais possível; a segunda, mais acessível 
aos mais habilidosos usuários da rede, é que produzamos um 
gigantesco volume de informações que possa confundir os aparelhos 
de captação de dados.

as duas opções sugeridas acima são inviáveis para o cidadão 
comum. Primeiro porque as redes já estão na posse dos dados pessoais 
da grande maioria das pessoas; e segundo, porque é praticamente 
impossível modificar ou retirar dados dos bancos de dados mantidos 
tanto pela iniciativa pública como pela iniciativa privada.

Difícil deslumbrar uma solução a curto e médio prazo. certamente 
será preciso modificar a abordagem. É necessário aperfeiçoar os 
mecanismos de controle, torná-los ágeis e eficientes, de modo a 
impactar as grandes agências controladoras de dados.

as empresas Google e Facebook, entre outras, já têm sido atingidas 
por políticas de controle; contudo, como se sabe elas continuam firmes 
e fortes em suas práticas de violação, já que a utilização de dados 
pessoais é a grande fonte de seus gigantescos rendimentos17.

alternativa igualmente paliativa seria a de estabelecer-se uma 
“reserva legal”, a saber, ainda que os nossos dados pessoais sejam de 
conhecimento geral, sua utilização, para fins oficiais, estaria sujeita às 
disposições legislativas e à autorização judicial.

a questão é complexa e a solução absolutamente incerta. Porém, 
é certo que não passa pela “exclusão digital”. 

Existe a possibilidade de que os grupos que mantêm os grandes 
bancos de dados se vejam forçados a uma “regulação” que viabilize 
uma pacífica ou ordenada coexistência entre eles, e passem a aceitar 
uma governança global. caso isso venha a ocorrer, este será o fórum 
em que os dados pessoais terão espaço para uma proteção que 
razoavelmente nos restitua minimamente a dignidade de uma relativa 
privacidade. 
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De qualquer modo, é preciso prosseguir procurando alternativas 
para que seja minimamente restabelecida a possibilidade de controle 
dos dados pessoais dos cidadãos18. trata-se de um processo contínuo 
de busca pela redução da exploração e ganhos de cidadania com a 
utilização da rede em benefício da racionalização do consumo e dos 
serviços privados e públicos.
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