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Introdução

A conjuntura social e tecnológica atual revela que a evolução
dessa tem caminhado para rumos facilitadores do cotidiano de seus
usuários. Objetivando inovar e apresentar originalidade em seu
conteúdo, novos dispositivos e aplicativos são disponibilizados de
forma contínua e saturada no mercado tecnológico.
Junto a esse cenário evidencia-se o uso desenfreado e
descuidado pelos usuários desses dispositivos. A ânsia de inclusão e
identificação social pelas e nas tecnologias da comunicação e
informação (TIC’s) traz peculiaridades inerentes à situação jurídica
estabelecida. Uma gama de direitos estreita-se e projeta-se nas
relações eletrônicas envolvendo, principalmente, a privacidade.
As condições gerais do contrato indispensáveis à utilização
desses produtos são elaboradas unilateralmente pelo seu
distribuidor e fornecedor. Raramente elas são lidas pelo destinatário
final. No momento em que o usuário entra em seu contato, às vezes
pela falta de tempo ou de interesse, por uma atitude displicente ou
impensada, dispensa sua leitura, confirmando-a e aceitando o que
lhe é posto.
O teor do contrato da prestação de serviços conterá os objetos
e objetivos da situação jurídica ofertada pelo fornecedor do serviço.
Às partes contraentes as disposições clausulares são conditio sine
qua non à execução contratual. Serão elas, também, o pacta sunt
servanda daquela relação. Uma vez aceitas, em regra, seu
cumprimento deverá ser integralmente realizado.
Existem determinadas cláusulas ou condições para o exercício
contratual firmadas fora do contexto visado pelo destinatário final.
Este, caso procedesse à leitura do contrato antes de sua utilização,
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poderia não o contratar. As contraprestações a serem realizadas por
ele são incompatíveis com o objeto das prestações de serviços.
Direitos indisponíveis envolvendo a privacidade, a honra e a
imagem, por exemplo, indispensavelmente serão coletados e
tratados pelo prestador do serviço. Situação essa se negada pelo
titular desses direitos depreende, consequentemente, a inutilização
do objeto de uso pretendido.
Partindo do estudo e análise desse primeiro contato do
usuário com as condições gerais de contrato do produto ofertado, o
presente trabalho analisará a conjuntura atual do direito e da
internet para com os modelos de vigilância idealizados por Jeremy
Bentham e Michael Foucault. Posteriormente, assimilá-los com as
novelas de George Orwell e Aldous Huxley sob a perspectiva do
direito da privacidade. Analisa-se, também, os desafios e efeitos
jurídicos e sociais reflexos do panóptico pós-moderno na órbita do
indivíduo e da sociedade. Ao final, pretende-se delimitar o âmbito
de incidência do contrato de política de privacidade elaborado pelo
prestador do serviço. Objetiva-se, com isso, a proteção da autonomia
privada e dos direitos da personalidade do usuário final. Para tanto,
a construção metodológica ancora-se no método dedutivo e no
método monográfico. Utiliza-se, também, a técnica de estudo de
casos e de pesquisa bibliográfica para a coleta dos dados.
No primeiro tópico faz-se a análise estrutural e funcional do
panoptismo, uma das formas de controle social proposta na obra O
Panóptico, de Jeremy Bentham, aperfeiçoada na obra Vigiar e Punir,
de Michael Foucault.
Em seguida, abordamos a conjuntura social e tecnológica nas
diretrizes da obra A vida na Sociedade da Vigilância: a privacidade
hoje, do italiano Stefano Rodotà. Pretende-se elucidar os reflexos e
as consequências do panoptismo no direito à privacidade de uma
sociedade subordinada à tecnologia.
Ao final, analisando as obras 1984, de George Orwell, e
Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, cria-se uma situação
analógica de um modelo de controle virtual com os modelos de
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controle social e organizacional propostos pelos autores até então
trabalhados. Esperamos demostrar o elo, a subordinação e os limites
existentes entre a sociedade da informação e a sociedade da
vigilância.
Esboça-se o raciocínio jurídico a ser observado nos contratos
eletrônicos de prestação de serviços e nas políticas de privacidade.
Propomos a consonância e adequação desse instituto contratual
para com as diretrizes do clássico direito civil contratual, com
principal enfoque na autonomia da vontade das partes.
Ao final, concluímos que as formas de controle social
desenvolvidas por Jeremy Bentham, Michael Foucault, George
Orwell e Aldous Huxley se adaptaram com o decurso do tempo e se
materializaram em instrumentos tecnológicos. Seus usuários,
eventualmente, tornam-se subordinados e adictos às facilidades e
praticidades dos dispositivos das TIC’s.

1
A estrutura panóptica de Jeremy Bentham
e o controle social em Michael Foucault:
disciplina e controle

O modelo de estrutura panóptica proposto por Bentham
(2000), em 1785, é uma estrutura que pode ser aplicada, sem
exceção, a todos e quaisquer estabelecimentos, em um determinado
espaço não demasiadamente grande, para que quem encontra-se
dentro possa ser controlado ou dirigido a partir de edifícios,
mantendo sob controle um determinado número de pessoas,
independentemente do seu propósito: seja o de punição ao
incorrigível, encerramento do insano, reformar o viciado,
confinação de um suspeito, ou qualquer outra situação em que
sejam aplicados os propósitos das prisões perpétuas na câmara da
morte, ou prisões de confinamento, ou casas penitenciárias, ou
hospícios, ou escolas, ou hospitais etc.
O objetivo do panóptico de Bentham (2000) é manter sob
vigilância constante as pessoas inspecionadas à vista das que devem
inspecioná-las. Alcança-se a perfeição ideal se cada pessoa estiver
nessa situação durante cada momento do tempo. Caso não seja
possível atingir a perfeita vigilância, a próxima coisa desejada pelo
modelo panóptico é que, em todo o momento, o vigiado ao ver razão
para acreditar nisso e ao não ver a possibilidade contrária, ele
deveria pensar que está nessa condição (a de vigiado).
O autor (BENTHAM, 2000) traça uma série de características
estruturais e físicas para a construção do panóptico. Todos com uma
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única finalidade: facilitar a vigia do inspetor, para que ele saiba de
tudo o que está acontecendo no panóptico e nas celas dos presos, e
dificultar o contato destes com os demais.
A figura do inspetor, explicando Foucault (2004), seria de um
ser onipresente, onipotente e onisciente, permitindo-o ver sem
parar e reconhecer imediatamente. Na mente dos presos, só de
estarem dentro de suas celas, independentemente de haver ou não
alguém no alojamento do inspetor, deveriam pensar que estariam
sendo vigiados em todas as suas atitudes. Isso os transformaria em
objeto de informação, nunca em sujeitos numa comunicação.
Induzí-los-ia, também, a um estado consciente e permanente de
visibilidade, assegurando o funcionamento automático do poder.
Dessa forma, o modelo estrutural panóptico seguiria os
princípios do visível, pelo qual o detento ele terá plena visão da torre
central de onde é espionado; e do inverificável, o qual o detento
nunca deve saber se está sendo observado de fato, mas deve ter
certeza de que sempre pode sê-lo (FOUCALT, 2004)
Em crítica ao Panóptico de Bentham, Foucault (2004) afirma
que o panóptico não é simplesmente um local de permuta entre um
mecanismo de poder e uma função, é um modo de materializar
relações de poder numa função, e uma função para essas relações de
poder. Assim, através de uma simples ideia arquitetural do
panóptico, dentre outras funcionalidades, é possível reformar a
moral, difundir a instrução, e desfazer, em vez de cortar, o nó górdio
das leis sobre os pobres.
O objetivo prima facie do panóptico de Bentham,
posteriormente repensado por Foucault, trouxe uma importante
consideração. Incialmente Bentham propôs o panóptico como uma
estrutura física em que, quanto maior o número de informações e
observações contidas e extraídas dos indivíduos sujeitos ao modelo
panóptico, maior o controle disciplinar sobre eles. Porém Foucault
(2004), não negando o proposto por Bentham, mas reinterpretando
sua estrutura, afirma que, esse poder disciplinar ou essa disciplina
não (pode) se identifica(r) com uma instituição ou algum aparelho;
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mas sim como um tipo de poder, um jeito para exercê-lo, que
contém um conjunto de instrumentos, de técnicas, de
procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos; tornando-se uma
física ou anatomia do poder, uma tecnologia.
Para existência do panoptismo, portanto, não é essencial que
haja uma estrutura física colossal como a idealizada por Bentham.
Um conjunto de instrumentos, técnicas e procedimentos que,
materializados, tendem a “proporcionar a um pequeno número, ou
mesmo a um só, a visão instantânea de uma grande multidão”
(FOUCALT, 2004, p. 177) seria suficiente para tanto.
Dessa forma, o indivíduo não é mais submetido ao
encarceramento, privado de todas as suas necessidades, isolado do
mundo social e confinado à observação continua de uma torre de
vigia. Agora ele é livre, mas sujeito aos efeitos da máquina
panóptica por meio de instrumentos tecnológicos de controle
social que o afeta de uma forma diferente da privação de forças e
corpos, confinando-o e modelando-o em um ambiente mais
propício: a mente.
O panóptico aprimorado e idealizado por Foucault, em Vigiar
e Punir, materializa-se na contemporaneidade nos aparatos
tecnológicos. O panopticon não mais corresponde à sua forma
original idealizada pelo seu criador. A evolução tecnológica e a crítica
ao ideal do poder disciplinar trazido por Foucault, somado aos
argumentos analógicos aqui deduzidos, assemelha-se aquela em um
modelo panóptico pós-moderno de vigilância social.
Essa afirmação ainda pode parecer vaga. O objetivo deste
tópico foi demonstrar a evolução dos modelos gerenciais de controle
social e da estrutura panóptica de estruturas ornamentais de grande
vulto a tipos de poder. Esses que se representam de várias formas,
inclusive na tecnologia1. A razão de ser o panopticon adjetivado
1

“A informação agora flui independente dos seus portadores; a mudança e a rearrumação dos corpos
no espaço físico é menos que nunca necessária para reordenar significados e relações. Para algumas
pessoas — para a elite móvel, a elite da mobilidade — isso significa, literalmente, a libertação em relação
ao “físico”, uma nova imponderabilidade do poder. As elites viajam no espaço e viajam mais rápido
que nunca — mas a difusão e a densidade da rede de poder que elas tecem não dependem dessa viagem.
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como pós-moderno será trabalhada, detalhada e explicitada a
seguir.

Graças à nova “incorporeidade” do poder na sua forma sobretudo financeira, os detentores do poder
tornam-se realmente extraterritoriais, ainda que corporeamente estejam “no lugar”. Seu poder está,
real e integralmente, não “fora deste mundo” — não do mundo físico no qual constroem suas casas e
escritórios supervigiados, eles próprios extraterritoriais, livres da intromissão de vizinhos importunos,
isolados do que quer que se possa chamar de uma comunidade local, inacessíveis a quem quer que
esteja (ao contrário deles) a ela confinado”. BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências
humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 24-25.

2
Stefano Rodotà
e a vida na Sociedade da Vigilância:
os reflexos do panoptismo de
Bentham e Foucault e suas consequências no
direito à privacidade de uma sociedade
subordinada à tecnologia

2.1 O conceito jurídico de privacidade na era pós-moderna
Em 1890, na cidade de Boston, dois advogados, Samuel
Dennis Warren e Louis Dembitz Brandeis (1890), escreveram um
ensaio denominado Right to Privacy e publicaram-no na Harvard
Law Review. O escrito desenvolveu a ideia de privacidade como o
direito de estar só (the right to be alone). Warrens e Brandeis
sustentavam a inviolabilidade da personalidade e proteção dos
sentimentos mais íntimos do indivíduo. Esse direito se garantiria e
construiria suas características autonomamente. Nesse cenário
surge o conceito jurídico de privacidade.
Além do trabalho de Warren e Brandeis ter gerando grande
repercussão àquela época, seu ideal protetivo de privacidade foi
incorporado, posteriormente, como direito autônomo na Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem (ORGANIZAÇÃO DOS
ESTADOS AMERICANOS, 1948), em Bogotà, difundindo-se
internacionalmente, em especial na Europa.
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Tema esse de relevância e interesse para a população
mundial. Em dezembro de 1948, o direito à privacidade já então
incorporado na carta de Bogotà teve sua importância reconhecida
pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), sendo incluído na
Declaração Universal dos Direitos do Homem em seu art. XII.
Frente a esse cenário de grande interesse e repercussão, o
direito à privacidade esteve presente em posteriores Convenções
Internacionais acerca dos Direitos Humanos e foi tutelado, também,
por constituições europeias.1 No Brasil, a proteção efetiva desse
direito somente se concretizou com a promulgação da Constituição
Federativa da República Brasileira de 1988 (art. 5°, X), sendo
reforçada posteriormente pelo Código Civil de 2002 (art. 21).
Ocorre que, a evolução tecnológica ocorrida desde a
publicação do ensaio de Warren e Brandeis, principalmente com a
intensiva expansão da internet e dos meios de comunicação social,
superou o conceito do direito de estar sozinho. Essa acepção de
privacidade na era moderna deixou de ser adequada.
Incontáveis são as tentativas e discussões para delinear e
traçar um conceito de privacidade mais próximo da exatidão. Nesse
aspecto inexiste consenso entre os juristas acerca dessa definição.
Cavalieri Filho (2014), seguindo as diretrizes trazidas por
Warren e Brandeis em 1890, conceitua privacidade como o direito
de ser deixado em paz, de ser deixado consigo mesmo para, sozinho,
decidir sobre as informações contidas na esfera de sua intimidade,
evitando, assim, que certos aspectos dessa órbita cheguem ao
conhecimento de terceiros. Essa definição seria válida para o início
do século XX mas, para a atualidade, encontra-se defasada.
Pereira (2016) discorre sobre as características do direito à
privacidade, mas não ousa formular um conceito que atenda todas
as peculiaridades apresentadas.
1

Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (1950), em seu
art. 8°; na Convenção Interamericana dos Direitos Humanos de 1969; no Pacto sobre Direitos Civis e
Políticos da ONU, aprovada em 1966, com entrada em vigor na ordem internacional em 1976, e
internalizado pelo Brasil em 1992; na Constituição Federal de Portugal (art. 26,1).
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O chamado direito à privacidade – que seguramente inclui a vida
privada – cujas ofensas crescem diuturnamente em virtude das
novidades tecnológicas, não recebe consagração explícita no
Código, embora o art. 21 assemelhe-se à cláusula geral que serve
ao juiz para impor a adoção das providências necessárias à sua
proteção, a requerimento da parte ofendida. O dispositivo exclui a
pessoa jurídica, já que quanto a esta não se pode referir à vida
privada, como aspecto que é da dignidade humana.
Ao assegurar o direito à intimidade, a norma constitucional
aproxima-o ao direito à vida privada (art. 5º, X). Este direito
oferece caráter dúplice: o direito de estar só, de não se comunicar;
e simultaneamente de não ser molestado por outrem, como
também pela autoridade pública, salvo quando um imperativo de
ordem pública venha a determiná-lo. Cada um tem o poder,
assegurado constitucionalmente, de conviver com quem queira,
como o de se recusar a qualquer aproximação. (PEREIRA, 2016, p.
214-215)

Para Canotilho e Moreira (2007), o direito à intimidade da
vida privada e familiar subdivide-se em dois direitos menores: a) o
direito de impedir o acesso de estranho a informações sobre àqueles;
e b) o direito de abstenção à divulgação de informações que tenha
sobre a vida privada e familiar de outrem. Outros direitos
relacionados à essa seara, como o direito à inviolabilidade do
domicílio e da correspondência, da proibição de tratamento
informático de dados referentes à vida privada, são instrumentos
jurídicos privilegiados que funcionam como garantia ao direito à
privacidade do indivíduo.
Venosa (2017) assume a mesma posição adotada por Pereira.
Afirma que a tutela do direito à privacidade torna-se cada vez mais
preocupante no cenário tecnológico e jurisprudencial atual, mas
falha na elaboração de seu conceito, remete-o aos ultrapassados
ideais originalmente trazidos por Warren e Brandeis.
Deve haver sempre posição firme do jurista no sentido de defender
a preservação da intimidade, tantos são os ataques que sofre
modernamente. Não se pode permitir que a tecnologia, os meios
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de comunicação e a própria atividade do Estado invadam um dos
bens mais valiosos do ser humano, que é seu direito à intimidade,
direito de estar só ou somente na companhia dos que lhe são
próximos e caros. As fotografias e imagens obtidas à socapa, de
pessoas no recôndito de seu lar, em atividades essencialmente
privadas, são exemplo claro dessa invasão de privacidade, que deve
ser coibida e pode gerar direito à indenização. Os fatos comezinhos
da vida privada de cada um não devem interessar a terceiros.
Tanto mais será danosa a atividade quanto mais renomada e
conhecida socialmente for a vítima, mas todos,
independentemente de seu nível de projeção social ou cultural,
gozam da proteção. (VENOSA, 2017, p. 178-179).

Para Silva (2008), a privacidade é o conjunto de informações
do indivíduo. Ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, ou
comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições,
sem a isso poder ser legalmente sujeito. A esfera da inviolabilidade
da privacidade é ampla. Ela abrangeria todas as relações do
indivíduo, sejam domésticas, familiares e/ou afetivas, incluindo os
fatos, hábitos, locais, pensamentos, segredos e os planos futuros do
indivíduo.
O conceito apresentado por Silva torna-se questionável por
afirmar a privacidade como “o conjunto de informações acerca do
indivíduo que ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, ou
comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem
a isso poder ser legalmente sujeito”. Analisando-o, nota-se que
existem situações que mesmo legalmente sujeita à penalidade, a
esfera da privacidade do sujeito será resguardada até decisão judicial
contrária. Ainda que seja realizada a quebra desse direito, será ele
resguardado pelo art. 5°, XXXIII da Constituição Federal de 1988,
restringindo o seu acesso apenas àqueles interessados. Ou seja, o
direito à privacidade de um indivíduo exercido sob seu controle
exclusivo, ainda que sujeito ou causa de ato ilícito, persistirá a
privacidade até decisão judicial contrária. Afinal, conforme
Friedman (1990, p. 184), a “privacidade significa algo pessoal, e não
necessariamente secreto”.
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Já nos ideais de Ferraz Júnior (1993), a vida privada é
composta por um conjunto de situações usuais informadas sem
constrangimento. Os dados que, embora privativos – como o nome,
endereço, profissão, etc. –, são condicionantes do próprio
intercambio humano em sociedade, constituindo elementos de
identificação que tornam a comunicação possível, corrente e segura.
Por isso, a proteção desses dados pelo sigilo, não faria sentido. A
inviolabilidade de dados referentes à vida privada só teria
pertinência para àqueles associados aos elementos identificadores
presentes nas relações de convivência.
Por outro lado, os elementos de identificação somente serão
protegidos quando compuserem relações de convivência privativa
(por exemplo, nas relações de clientela). Ainda sim essa proteção se
destinaria apenas às informações, e não para os elementos
indicativos. Simples cadastros de elementos identificadores (nome,
RG, filiação etc.) não serão alvos de proteção. Os cadastros que
envolvam relações de convivência privada, lado contrário, serão
objeto de tutela jurídica. O objeto do direito à privacidade – o risco
à integridade moral do sujeito –, então, não está no nome, mas na
exploração deste; não está nos elementos de identificação que
condicionam as relações privadas, mas na apropriação dessas por
terceiros a quem elas não dizem respeito.
Não se pode afirmar, portanto, a privacidade somente como o
conjunto de informações acerca do indivíduo mantida sob seu
exclusivo controle sujeitas à legalidade.
Por fim, para Chinellato (2017, p. 60) “vida privada e
intimidade não são sinônimos. Aquela tem âmbito maior, que contém
a intimidade, ou seja, vida privada e intimidade podem ser
consideradas círculos concêntricos”. Nestes há, ainda, um menor,
representando o segredo2. De Cupis (2008, p. 158),
2

“Um segredo, tal como outras categorias de propriedades pessoais, é por definição a parte do
conhecimento cujo compartilhamento com outros é recusada, proibida e/ou estritamente controlada.
O sigilo traça e assinala, por assim dizer, a fronteira da privacidade; esta é o espaço daquilo que é do
domínio da própria pessoa, o território de sua soberania total, no qual se tem o poder abrangente e
indivisível de decidir “o que e quem eu sou”, e do qual se pode lançar e relançar a campanha para ter
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O direito ao segredo constitui um aspecto particular do direito ao
resguardo. Certas manifestações da pessoa destinam-se a
conservação e completamente inacessíveis ao conhecimento de
outros, isto é, secretas; não é apenas ilícito o divulgar tais
manifestações, mas também o tomar delas conhecimento, e o
revelá-las, não importa a quantas pessoas.

As definições trazidas por Canotilho e Moreira e Ferraz Júnior,
ainda essa datada de 1993, são convenientes e compatíveis com o
sistema jurídico e tecnológico moderno, principalmente a de Ferraz
Júnior.
O ponto destaque nos conceitos trazidos é que o direito à
privacidade constitui impedimento ao acesso, à exploração, à
identificação, e também à divulgação de informações pessoais sobre
a vida privada3, por estranhos à essa, ainda que sujeitos legalmente,
sob pena de inferir danos morais resultantes de sua disseminação.
Não obstante, na V Jornada de Direito Civil foram
apresentados dois enunciados relativos ao direito à privacidade, os
quais trazem o seguinte conteúdo:
A tutela da privacidade da pessoa humana compreende os
controles espacial, contextual e temporal dos próprios dados,
sendo necessário seu expresso consentimento para tratamento de
e manter suas decisões reconhecidas e respeitadas. Mas, numa surpreendente guinada de 180 graus
em relação aos hábitos de nossos ancestrais, perdemos a coragem, a energia e, acima de tudo, a
disposição de persistir na defesa desses direitos, esses tijolos insubstituíveis da autonomia individual”.
BAUMAN, Zygmunt. LYON, David. Vigilância líquida. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro:
Zahar, 2014, p. 25-30.
Complementa-se com o pensamento de Paesani. Certas manifestações da pessoa destinam-se a
conservar-se completamente inacessíveis ao conhecimento dos outros, quer dizer, secretas; não é
apenas ilícito divulgar tais manifestações, mas também tomar delas conhecimento, e revelá-las, não
importa a quantas pessoas. Entretanto, essas mesmas informações respei- tantes à esfera íntima da
vida privada podem ser consideradas lícitas, quando justificadas por um legítimo interesse do sujeito
que as recebe; trata-se de saber se o fim a que a informação serve tem maior valor que o interesse do
sujeito ao qual se refere essa informação. PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: Liberdade de
informação, Privacidade e Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 33.
3

Nesse sentido, o termo “vida privada” deve ser entendido em sentido amplo (lato sensu), abrangendo:
relações de amizade, relações de convivência, relações familiares, exploração do nome do sujeito etc.
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informações que versem especialmente o estado de saúde, a
condição sexual, a origem racial ou étnica, as convicções religiosas,
filosóficas e políticas” (Enunciado n. 404).
As informações genéticas são parte da vida privada e não podem
ser utilizadas para fins diversos daqueles que motivaram seu
armazenamento, registro ou uso, salvo com autorização do titular”
(Enunciado n. 405).

De qualquer forma, independentemente da exatidão da
definição de privacidade, pretende-se a ampliação da tutela da esfera
privada dos sujeitos, justificada na qualidade e quantidade de
informações coletadas que lhe tenha gerado um dano.
Elucidando, Rodotà (2008) elenca características essenciais à
privacidade no panorama tecnológico. 1) sua imposição como direito
fundamental; 2) sua qualificação como direito à autodeterminação
informativa e como direito de determinar os modos de construção
da esfera privada na sua totalidade; e 3) sua apresentação como
precondição de cidadania na era eletrônica, não confiada e
incondicionada unicamente à auto-regulamentação ou às relações
contratuais. O jurista italiano a define de forma singela como “o
direito de manter o controle sobre as próprias informações”.
(RODOTÀ, 2008, p. 92)
A justificativa feita pelo autor para adjetivar a privacidade é
sua participação em novo panorama tecnológico e nas
transformações dela advinda. Elas se apresentam como um caminho
que deve ser percorrido para a plena compreensão dos efeitos sociais
resultantes das tecnologias da informação e da comunicação (TIC’s)
(RODOTÀ, 2008).
Como vivemos em um mundo onde as informações estão
divididas com uma pluralidade de sujeitos e a coleta de informações
que anteriormente era realizada através de cessões oriundas de
relações interpessoais agora ocorre por meio de transações
abstratas, passa-se de um mundo no qual o problema era o controle
do fluxo das informações que saiam de dentro da esfera privada em
direção ao exterior, para um mundo no qual o problema é o controle
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das informações que entram. A autodeterminação do direito de não
saber, pela atribuição dos indivíduos do poder de recusar
interferências em sua esfera privada, é pauta nesse cenário
(RODOTÀ, 2008).
Tomando como base as características e seguindo os aspectos
da privacidade trazidos por Rodotà, define-se em compatibilidade
com a tecnologia moderna o direito à privacidade como o direito
fundamental à autodeterminação e controle informativo, pelo qual
o indivíduo decide quais os dados informativos constroem,
adentram e saem de sua esfera privativa, apresentando-se como
precondição da cidadania na era moderna, não o sendo restrito à
lógica da auto-regulamentação ou das relações contratuais, e
justificando-se à compreensão dos efeitos sociais resultantes das
tecnologias da informação e da comunicação e de um conjunto de
condicionamentos.
Porém, como vivemos em um mundo no qual aumenta o valor
agregado das informações pessoais, onde a referência ao valor da
pessoa em si e de sua dignidade passou a ser secundário em relação
à transformação da informação em mercadoria (RODOTÀ, 2008), a
concreta aplicação e efetividade desse conceito é desafio.
Informações de todos os tipos são coletadas por meio dos
dispositivos das tecnologias da informação e comunicação. Seja no
computador ou no smartphone, o acesso à uma rede social ou a
websites é indispensavelmente precedido de uma autorização para
a coleta de dados4. O aceite do usuário será dado ao instalar um
navegador, inscrever-se em uma rede social, instalar um sistema
operacional, ou qualquer outro serviço digital oferecido que tenha
termos de serviços e política de privacidade. Frente à essa
característica prática de adesão, formula-se o questionamento:
4

Essa coleta também é realizada por cookies. “Um cookie é um pequeno texto que os sites podem
enviar aos navegadores, anexado a qualquer conexão. Nas visitas posteriores o navegador reenvia os
dados para o servidor dono do cookie. Um cookie é transmitido até que perca a validade, que é definida
pelo site. Os sites geralmente usam os cookies para distinguir usuários e memorizar preferências”.
MOZILLA.
Cookies
–
O
que
são
e
como
excluir?
Disponível
em:
<http://br.mozdev.org/firefox/cookies> Acesso em: 21. abr. 2017.
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apesar de o usuário em causa indicar que leu e que concorda com os
termos estabelecidos nas condições gerais do contrato, a mera
marcação de uma caixa de texto é suficiente para materializar esse
consentimento no contrato?
Essa discussão acerca da aceitação dos destinatários finais da
prestação de serviços será abordada ao final através de uma análise
acerca da autonomia da vontade das partes e da interpretação deste
contrato.
2.2 O Privacy Enhancing Technologies (PET) e o panóptico pósmoderno: o data mining e o comércio de dados como modelo de
disciplina, observação e capital social
O aumento da quantidade de informações pessoais coletadas
por instituições públicas e privadas utilizando apps5 em
smartphones ou no acesso em rede, de forma geral, visa, sobretudo,
conforme Rodotà (2008), dois objetivos: (I) por parte dos poderes
púbicos, a aquisição de elementos necessários à gestão de
programas de intervenção, e o desenvolvimento de estratégias
empresariais privadas; (II)conjuntamente ao controle da
conformidade da população à gestão política dominante ou aos
comportamentos prevalecente.
A caracterização da organização social como uma sociedade
com bases na acumulação e circulação das informações torna-se
clara, trazendo novas situações e tipos de poder6. Este, contudo,
problemático ao ter seu fundamento na informação.

5
6

Aplicativos (Tradução livre)

“Social structures, such as the network society, originate from the processes of the production and
appropriation of value. But what constitutes value in the network society? What moves the production
system? What motivates the appropriators of value and controllers of society? There is no change here
in relation to earlier social structures in history: value is what the dominant institutions of society
decide it is. […] Thus, value is, in fact, an expression of power: Whoever holds power (often different
from whoever is in government) decides what is valuable. In this sense, the network society does not
innovate. What is new, however, is its global reach, and its networked architecture. It means, on one
hand, that relations of domination between networks are critical. They are characterized by constant,
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Essas situações ocorrem, primeiramente, em virtude da
dificuldade de individualizar certos tipos de informação dos quais o
cidadão estaria disposto a renunciar definitivamente de seu controle
para o tratamento e do uso dado pelos sujeitos que o fazem.
Publicidade e controle não são termos contraditórios, como o são
publicidade e sigilo. Em segundo lugar, a nova situação determinada
pelo uso de computadores no tratamento das informações pessoais
torna difícil caracterizar o cidadão como simples fornecedor de
dados, sem que a ele caiba algum poder de tutela e tratamento
dessas informações (RODOTÀ, 2008).
As informações coletadas, além de capacitar as organizações
públicas e privadas para planejar e executar seus programas,
permitem o surgimento de novas concentrações de poder ou o
fortalecimento de poderes já existentes (RODOTÀ, 2008).
Todavia, atualmente ainda é insuficiente e impossível
elaborar um sistema de contenção do uso dos computadores em
relação às suas modalidades de utilização, mas é necessário analisar
as potencialidades de seu uso conjunto aos diversos significados no
conjunto do sistema político (RODOTÀ, 2008). “Mas não é possível
deixar retardar tudo para o futuro e pensar que o presente possa ser
gerido somente pela ineficiência” (RODOTÀ, 2008, p. 38).
Rodotà (2008, p. 60), então, apresenta um conjunto de seis
princípios norteadores que deduzem a proteção da privacidade
como núcleo comum na atual disciplina jurídica da proteção de
dados:
Princípio da correção na coleta de dados e no tratamento das
informações;

flexible interaction: for instance, between global financial markets, geopolitical processes, and media
strategies. On the other
hand, because the logic of value-making, as an expression of domination, is global, those instances that
have a structural impediment to exist globally are at a disadvantage vis-à-vis others whose logic is
inherently global”. CASTELLS, Manuel. Communication power. New York: Oxford University Press,
2009, p. 28.
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princípio da exatidão dos dados coletados, acompanhado pela
obrigação de sua utilização;
princípio da finalidade da coleta de dados, que deve poder ser
conhecida antes que ocorra a coleta, e que especifica na relação
entre os dados colhidos e a finalidade perseguida (princípio da
pertinência); na relação entre a finalidade da coleta e a utilização
dos dados (princípio da utilização não-abusiva); na eliminação ou
na transformação em dados anônimos das informações que não
são mais necessárias (princípio do direito ao esquecimento);
princípio da publicidade dos bancos de dados que tratam as
informações pessoais, sobre os quais deve existir um registro
público;
princípio do acesso individual, com a finalidade de conhecer quais
são as informações coletadas sobre si próprio, obter a sua cópia,
obter a correção daquelas erradas, a integração daquelas
incompletas, a eliminação daquelas coletadas ilegitimamente;
princípio da segurança física e lógica da coleta dos dados.

Desenvolvem-se, assim, as Privacy Enchancing Technologies
fundamentadas nesses princípios. São elas entendidas como
planejamento de sistemas idealizados para a criação de condições
técnicas propícias à proteção da privacidade. Enfatizam a
responsabilidade de todos os que gerenciam coletâneas de
informações pessoais. Para tanto, podem ser utilizados, como
exemplo, programas para eliminação de dados deixados em
transações comerciais, ou que preveem a anulação automática das
informações pessoais coletadas após determinado tempo ou
alcançadas a sua finalidade (direito ao esquecimento), evitando o
entrincheiramento em uma espécie de vocação natural das
tecnologias e a criação de riscos necessários para a esfera privada
(RODOTÀ, 2008).
Ainda que caminhando lentamente, a tutela jurídica da
privacidade permanece atrás dos vorazes mercados capitais das
empresas privadas. “If you are not paying for it, you’re not the
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customer; you’re the product being sold7” (LEWIS, 2010). Essa
afirmação representa evidentemente a situação contemporânea da
tecnologia.
Conforme dados divulgados (G1, 2016), empresas
multibilionárias como Facebook (US$ 300 bilhões) e Google (US$
229 bilhões), possuem um grande patrimônio sem cobrar8
diretamente de seus usuários a utilização de seus serviços. Se
questionada a origem do acúmulo patrimonial bilionário dessas
empresas, a resposta é evidente: advém de quem utiliza seus
produtos. Ou melhor, de seus produtores.
O data mining9 é realizado por essas empresas continuamente
com respaldo em suas políticas de privacidade. O usuário é obrigado
concordar com elas para que utilize o que lhe fora ofertado. Frisase: obrigado. Caso contrário, a negativa implica na impossibilidade
de acesso ao serviço oferecido.
A título demonstrativo trazemos o aplicativo de controle
financeiro, para smartphone, GuiaBolso. Nele, o usuário insere seus
dados bancários (conta e senha) e o aplicativo promete controlar
suas finanças automaticamente, demonstrando categoricamente
onde, quando e em que seu usuário tem gastado suas economias
(GUIABOLSO, 2017).
Na política de privacidade deste aplicativo, além de coletar
dados da instituição bancária, senha de acesso online, dados de
contas correntes, investimentos, contas poupança e/ou cartões de
crédito dos usuários, são coletados pelo aplicativo, específica e
individualmente: informações sobre a renda mensal do usuário;
natureza e tipo das despesas; dívidas e investimentos, podendo o
aplicativo processar os dados financeiros pessoais do usuário, de
forma automatizada e codificada, objetivando organizar as despesas
7

“Se você não está pagando pelo produto, você não é o consumidor; você é o produto” (Tradução
livre). Frase dita por Lewis na rede social Twitter.
8

A cobrança aqui referida é referente ao usuário que utiliza os serviços de busca ou interação social,
não àquele que paga por patrocínios.
9

Coleta de dados (Tradução Livre)
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e estruturação desses dados de acordo com categorias e padrões de
despesas e recebimentos monetários. Além disso, os dados
financeiros pessoais processados e estruturados poderão ser
retransmitidos com a finalidade comercial pela empresa à sua
instituição bancária. Poderá ela, também, fornecer os dados
coletados, sem informações financeiras específicas e de identidade,
para aprimorar os serviços prestados. Ao final, também poderá
comercializar esses dados gerais para a promoção, ainda que
indireta, do aplicativo (GUIABOLSO, 2016).
No mais, o aplicativo poderá utilizar os dados obtidos e
agrupá-los em categorias e critérios com a finalidade de criar um
grupo perfil de usuários e, utilizando cookies, veicular propagandas
dentro ou fora do aplicativo relacionadas ao perfil do usuário, bem
como sê-los coletados por empresas especializadas, incluindo a
Google e o Facebook.
Ora, um aplicativo que tem por finalidade o controle de
finanças acabar coletando informações dos gastos do usuário
redirecionando-o à novos produtos que poderão ser ofertados,
fundados nesses gastos, é basicamente o oposto do inicialmente
ofertado. Poderá induzir o usuário a comprá-los e ter seus gastos
aumentados em virtude da presença desses anúncios baseados em
seus gostos.
Assim, questiona-se: o animus do usuário de ter suas finanças
controladas é compatível com o tratamento e coleta desses dados e
com sua cessão a terceiros nos moldes proposto pelo fornecedor do
serviço? Será que o usuário concordaria expressamente sabendo
que essas condições são indispensáveis à utilização do produto? É
difícil de saber e afirmar após a leitura das condições gerais do
contrato dispostas desenvolvedores do aplicativo.
No mesmo sentido, mas de forma mais elaborada, a Política
de Dados do Facebook também apresenta algumas peculiaridades
em relação à privacidade de seus usuários.
O Facebook (2016) poderá coletar, basicamente, o conteúdo e
informações transmitidas pelo usuário ao utilizá-lo, incluindo o
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compartilhamento de conteúdo, o envio de mensagens e a
comunicação com outros usuários. Tal coleta poderá incluir
informações presentes no conteúdo ou a respeito dele, tais como
localização, bem como informações sobre os tipos, frequência e
duração dos conteúdos visualizados por seu usuário. Poderá,
também, dentre outras atitudes, coletar informações sobre as
pessoas e grupos com o qual o usuário conecta e interage; o
conteúdo sincronizado de dados da agenda telefônica de um
dispositivo; informações de pagamento, número de cartão de
crédito ou débito e outras informações do cartão, dados de
faturamento para as compras realizadas dentro do Facebook;
informações de ou sobre computadores, smartphones ou quaisquer
outros dispositivos tais como identificadores de dispositivo,
localizações do dispositivo, localizações geográficas específicas por
meio de GPS Bluetooth ou sinal Wi-Fi, em que o usuário instala e
utiliza os serviços fornecidos, a depender das permissões
concedidas, que normalmente não são observadas pelo usuário, etc.
A finalidade das informações coletadas também está descrita
na Política de Dados da Empresa (FACEBOOK, 2016). Poderá ela
utilizá-las e compartilhá-las de várias formas. Destaca-se disposição
abstrata da utilização de todas as informações referentes ao usuário
para melhoria dos sistemas de publicidade e medição, objetivando
mostrar anúncios que seriam considerados relevantes ao
destinatário, tanto dentro quanto fora do âmbito dos serviços
prestados.
Utilizando-se de cookies, a empresa citada poderá
(FACEBOOK, 2017), dentre outras invasões na esfera particular dos
usuários, “[...] ajudar a mostrar anúncios de negócios e outras
organizações a pessoas que possam estar interessadas em seus
produtos, serviços ou causas patrocinadas [...]”.
Em poucas linhas, o Facebook conhece melhor seu usuário
que sua própria família. A quantidade de informações coletadas é
inquantificável. Justificam-se, a priori, na melhoria e
aprimoramento de seus serviços. Todavia, está além da
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compreensão do usuário comum que o tratamento dessas
informações tem como finalidade seu comércio.
Diante essas premissas fáticas, é possível notar diferenças
entre o modelo panóptico proposto por Bentham e aprimorado por
Foucault? O usuário das TIC’s se torna seu prisioneiro. Suas
informações são coletadas e ele é vigiado durante todo o tempo. A
estrutura panóptica colossal inicialmente proposta por Bentham e
reduzida a um método de controle e poder por Foucault,
materializa-se e disponibiliza-se na contemporaneidade em
aparatos tecnológicos ao alcance de qualquer pessoa. Informações
sobre o perfil, localização, gostos, relações familiares e de amizades,
são coletadas indiscriminada e unilateralmente pelos prestadores de
serviços, fazendo com que a privacidade e esse tema se torne uma
caixa de pandora10. As inócuas legislações tutelando especificamente
o direito à privacidade no âmbito tecnológico-moderno fazem
poucos juristas se aventurem a decifrar o conteúdo desta caixa. A
insegurança os permeia.
As novas tecnologias trazem praticidade para os seus
usuários. Constituem, porém, em analogia à estrutura panóptica de
Bentham e ao sistema disciplinar de Foucault, um panóptico pósmoderno. A aquisição de informações através dessas tecnologias é
um campo onde a criação, obtenção e gerenciamento de poder11
10

Na mitologia grega, Pandora foi a primeira mulher na Terra, criada por Hefesto, Deus do Artesanato,
à mando de Zeus, Deus do Olimpo. Ao ter o fogo dos céus roubado pelo titã Prometeu, que o concedeu
à humanidade, Zeus, como vingança, antes de enviá-la à Terra para se casar com Epitemeu, irmão de
Prometeu, concedeu à Pandora um artefato que, em hipótese alguma, poderia abrí-lo, pois seu
conteúdo era baseado em desgraça para os homens. Atiçada pela curiosidade concedida à ela pelos
Deuses, Pandora abriu o artefato e, apesar de não conseguir fechá-lo a tempo, todo o seu conteúdo
havia escapado, exceto “a esperança”. Tal mito deu origem ao termo “caixa de pandora”, onde a
analogia que se faz é a que não há previsões que se possa ter e o que se possa encontrar nos estudos
realizados acerca do tema abarcado. ABRÃO, Baby Siqueira. O Essencial da Mitologia: história da
mitologia grega; deusas, deuses e heróis; deuses romanos e de outras mitologias. São Paulo: Hunter
Books, 2016.
11

Outra questão é o tipo de poder envolvido, já que a relação entre tecnologia e política é tão intensa
nos dias atuais que se torna uma tarefa arduamente delicada considerar a transformação da coleta de
informação entrelaçam em questões da esfera pública e da esfera privada e constituem um tipo de
poder do detentor dessas informações sobre os seus usuários.
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torna-se indiscutivelmente sensível. Apesar de existirem normas
(inter)nacionais12 regrando o tratamento e coleta desses dados, a
insegurança jurídica frente à transcendência fronteiriça da internet
é ainda maior.
A acepção pós-moderna, adjetiva do panóptico, até então
citada, mas não delineada pormenorizadamente, tem seu marco
histórico iniciado pelo movimento modernista, pós idade média, e
sua plena ascensão no século XX trazidos pelos ideais de Eric
Hobsbawm (2008). Para este autor (2008), o período compreendido
como modernidade iniciou em meados do século XV, ascendendo
apenas no início do século XX, em 1914, com o aparecimento nítido
do cubismo, expressionismo, abstracionismo puro na pintura,
funcionalismo e na ausência de ornamentos na arquitetura. O
abandono da tonalidade da música e o rompimento com a tradição
na literatura também foram cicatrizes da modernidade.
Foi durante esse período de conturbadas modificações e
revoluções sociais que a obra O Panóptico, de Jeremy Bentham, foi
concluída. A estrutura panóptica proposta pelo autor durante o
movimento modernista expressa crítica ao modelo estrutural
governamental e social daquela época. A expressão e os movimentos
antes, durante e pós-revolução francesa de 1789, e aqueles relativos
à independência americana, em 1776, transformaram olhares sociais
e nos direcionaram ao liberalismo. A compreensão dialética entre o
vigiar e o estar vigiado era a forma que o governo daquela época
encontrava para manter a paz e organização social. Essa época,
porém, não é o foco.
A expressão pós-moderna, aqui utilizada para adjetivação do
panoptismo, refere-se a um período posterior ao anteriormente
citado. Esse período e conceito a ele relativo não é de fácil definição
e consenso entre os sociólogos. O consenso que há entre eles é a
existência da abstração dos caracteres essenciais e constituidores do
12

Em nível nacional cita-se a Lei 12.965 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, e o Projeto
de Lei 5.276, de 2016. Internacionalmente o Regulamento 2016/679, do Conselho e do Parlamento
Europeu dispõe sobre a coleta e tratamento de dados em nível da União Europeia.

Sthéfano B. S. Divino; Lucas A. V. C. de Siqueira; Guilherme S. de S. Barreiro | 33

modernismo, principalmente a crise do individualismo,
característica presente em quase todos os autores que abordam
acerca desse tema (BAUMAN, 1998).
A posição do autor aqui adotada, a do sociólogo polonês
Zygmunt Bauman, foi pela criação de um termo denominado
Modernidade Líquida. Próprio e oriundo de seus estudos, por
questões didáticas e semânticas, Bauman qualificaria e a distinguiria
a Modernidade líquida da pós-modernidade em algumas
características. Contudo, não será ele abordado neste trabalho para
evitar confusões complexas e conceituais que o autor pretende
solucionar em um caminhar longínquo.
Para Bauman (2001), a característica marcante do movimento
pós-moderno iniciado em 1980 é a desistência de valores que antes
eram considerados essenciais à condição humana e aplicação da
ideologia na recusa a se fazer sérios julgamentos e debates de
questões relativas a modo de vida viciosos e virtuosos. É um período
particular do capitalismo em que a sociedade de produção
[abordada por Karl Marx (2008), em 1867, em O capital, escrito
durante o período moderno] é substituída por uma sociedade
destinada ao consumo. A hierarquização que antes era feita através
da quantidade produtiva, neste período delimitado pelo autor é feita
através do quantum consumido.
O pensamento da sociedade de consumo no período pósmoderno descrevido por Bauman (2001) é aquele apto a agir como
consumidor de mercadorias. Ressalta o autor os aspectos
descartáveis dos produtos, empregos, inclusive pessoas, até mesmo
nos relacionamentos. Bauman prefere o termo conexão à
relacionamento, por ter ele um significado axiológico menos denso,
propiciando e condicionando seu amálgama à facilidade e
possibilidade de descartar o que deseja.
Dessa forma, prezando o consumo, o período pós-moderno é
marcado pela crise exacerbada do individualismo (BAUMAN, 2001).
Ele adentra em todos os planos da vida do indivíduo. Desde a
pessoal, profissional, à familiar, transforma as relações sociais em
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mercadorias. Inclusive, a própria identidade é vista como modelo de
capital e de mercadoria (BAUMAN, 2001). Para esse último aspecto,
o autor (BAUMAN, 2001) ressalta a perda de seu caráter de aquisição
hierárquico e afirma sua substituição pela busca e pela procura,
condicionando-o sua satisfação às infinidades do consumo, objetivo
pelo qual nunca será atingido, pois é movido pelo querer e pelo
desejo daqueles que o visam; passageiro, descartável.
A reflexão trazida e acrescida ao modelo disciplinar panóptico
de Jeremy Bentham e Michael Foucault esboça a transmutabilidade
do conceito de panoptismo. Essas passagens são as fundamentações
para adjetivá-lo com o termo o pós-moderno.
As ferramentas utilizadas como modo de interação social
rotulam direitos juridicamente indisponíveis em meros aparatos
descartáveis de geração e consolidação de renda. O capital social se
constrói e flui pela aquiescência e conformidade do sucateamento da
condição de pessoa humana. Esta que durante séculos lutou pela sua
liberdade em sentido estrito, abstrai-se por condutas capitalistas de
mero deleite pessoal e satisfação individual e condiciona valores
conquistados durante séculos à conexões temporárias13,
substituíveis e desnecessárias ao que fora compreendido como
essencial durante muito tempo e que agora se aproxima
gradualmente da categoria de mercadoria14: a vida.
São situações quase não-violentas, de comportamentos
metódicos desejáveis, exercidas através da ciência e da tecnologia
que ensejam e autorizam uma espécie de controle social desenfreado
13
14

Parafraseando Bauman.

“O propósito crucial, talvez decisivo, do consumo na sociedade de consumidores (embora raras vezes
seja explicitado com tantas palavras e menos frequentemente ainda debatido no âmbito público) não
é a satisfação de necessidades, desejos e vontades, mas a comodificação ou recomodificação do
consumidor: elevar o status dos consumidores ao de mercadorias vendáveis [...] Permita-me repetir:
os membros da sociedade de consumidores são, eles próprios, mercadorias de consumo , e é essa
qualidade que os torna integrantes legítimos dessa sociedade. Tornar-se e continuar a ser uma
mercadoria vendável é o mais poderoso motivo de preocupações do consumidor, ainda que quase
sempre oculto e poucas vezes consciente, que dirá explicitamente declarado”. BAUMAN, Zygmunt.
LYON, David. Vigilância líquida. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p. 3233.
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(HUXLEY, 1978) e que, pouco a pouco, defasam o aspecto humano
e inalienável da pessoa e seus direitos transformando-os em
mercadoria.
Essa situação foi visualizada por George Orwell (2009), em
sua obra titulada 1984, publicada em 1949, e por Aldous Huxley
(1978), em Admirável Mundo Novo.
O primeiro autor (ORWELL, 2009) elabora sua obra distópica
baseada na projeção futurística do governo Estalinista e no passado
de ascensão Nazista. Sua história acontece em um superestado
denominado Oceania. Esse fruto da fusão da América, da Inglaterra,
da Austrália e da África do sul. Outros dois superestados estão
presentes na obra de Orwell: a Eurásia e a Lestásia. A Oceania era
governada pelo Partido, que se representava abstratamente na
figura do Grande Irmão15. Em oposição a este, encontrava-se outra
figura abstrata, considerada ex-membro do partido e inimigo do
povo, Emmanuel Goldstein.
O objetivo do Partido, na obra de Orwell (2009), é controlar
completamente a vida das pessoas através de diversas estratégias. A
mais evidente e importante para o presente trabalho era o controle
e disseminação total da privacidade das pessoas através de um
objeto denominado Teletela, uma placa metálica que recebia e
transmitia, simultaneamente, qualquer barulho mais alto que um
cochicho e, enquanto permanecesse em seu campo de visão poderia
ser visto também. Era impossível determinar a frequência e a
periodicidade da vigia sobre o cidadão, pois era concebível, mesmo,
que observasse todo mundo ao mesmo tempo.
As outras duas estratégias, não menos importantes, merecem
destaque. A repressão sexual, na tentativa de eliminar qualquer
sentimento e emoções pessoais da população; e o controle do pensar
através da substituição e redução do vocabulário do inglês pela
Novilingua, objetivando reduzir a capacidade crítica da população.
Para isso, utilizava-se a lógica dialética denominada pelo Partido de
15

Tradução literal de “Big Brother”.
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Duplipensar. Seria ela a capacidade de aceitar como verdadeiras
ambas as crenças tidas como contraditórias (ORWELL, 2009).
Ao final, contextualizando o regime criado em 1984, o autor
(ORWELL, 2009) expõe aos leitores que o modo de viver e ver a
realidade deveriam ser exatamente iguais aos idealizados pelo
Partido, exigindo daqueles que ali vivem um esforço de
autodestruição e contínuo reaprendizado.
Esse modelo de gerencial de observação trazido pelo autor é
teoricamente idêntico à estrutura panóptica proposta por Bentham.
Apenas confirma essa quase dois séculos após a sua criação, mas de
uma forma diferente: por meio da tecnologia. Inclusive, o controle
do uso da tecnologia e a descentralização das informações é uma das
características mais visíveis na posição de Orwell ao escrever sua
obra.
Castells (2003, p. 148-149) ironiza o “Big Brother” de Orwell
e diz que o aspecto mais aterrorizante é a ausência de regras
explícitas de comportamento, de previsibilidade das consequências
de nosso exposto comportamento, de acordo com os contextos de
interpretação e com os critérios usados para julgar nosso
comportamento por uma variedade de atores atrás da tela de nossa
casa de vidro.
Não é o Big Brother, mas uma multidão de irmãzinhas, agências
de vigilância e processamento de informação que registram nosso
comportamento para sempre, enquanto bancos de dados nos
rodeiam ao longo de toda nossa vida – a começar, dentro em breve,
com nosso DNA e características pessoais (nossa retina, nosso
datilograma, na forma de marcas digitalizadas). Nas condições
vigentes nos Estados autoritários, essa vigilância pode afetar
diretamente nossas vidas (e essa é de fato a situação da maioria
esmagadora da humanidade). Mas mesmo em sociedades
democráticas, em que os direitos civis são respeitados, a
transparência de nossas vidas moldará decisivamente as nossas
atitudes. Ninguém jamais foi capaz de viver numa sociedade
transparente. Se esse sistema de vigilância e controle da internet
se desenvolver plenamente, não poderemos fazer o que nos
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agrada. Talvez não tenhamos nenhuma liberdade, e nenhum lugar
onde nos esconder (CASTELLS, 2003, p. 149).

Além de Orwell, Aldous Huxley (1978), em sua obra
Admirável Mundo Novo, também distópica, faz a apresentação de
um modelo de controle ideal em que os controlados se sujeitariam a
ele com facilidade.
O autor (HUXLEY, 1978) propõe uma situação futurística do
mundo onde o controle é exercido pelo governo e executado através
de manipulações, tanto física quanto psicológicas, quase nãoviolentas, de comportamentos metódicos desejáveis. Do mesmo
modo, a situação acerca da ciência e a tecnologia, que deveriam ser
utilizadas para o homem, fez com que este tivesse de ser adaptado e
escravizado a elas, ao menos potencialmente resultando em duas
situações: o totalitarismo nacional militarizado, fundado no terror
da bomba atômica e a consequente destruição da civilização; ou um
totalitarismo supranacional suscitado pelo caos trazido pelo avanço
tecnológico, transformando, ante a necessidade de eficiência e
estabilidade, em uma tirania assistencial da Utopia.
Se coligado o panóptico de Bentham ao modelo disciplinar de
Michael Foucault, as críticas feitas em 1984 e Admirável Mundo
Novo, feitas por George Orwell e Aldous Huxley, respectivamente,
às características da pós-modernidade trazidas por Bauman, obtêmse um modelo gerencial de poder em que as pessoas, subsumidas,
são observadas, controladas psicológica, física e voluntariamente,
sem qualquer resistência ou questionamentos com a situação ali
vivida e transformadas em objetos descartáveis de geração de capital
social através de um modelo panóptico: a tecnologia.
As conexões transitórias de uma era pós-moderna ensejam a
necessidade de observação in totum (Jeremy Bentham e George
Orwell) e uma possibilidade controle social dinâmico, mas pacífico
(Michael Foucault e Aldous Huxley). Características das quais são
encontradas nos aparatos tecnológicos utilizados na conjuntura
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atual da modernidade e acentuam-se constantemente em uma
sociedade sentenciada ao consumo.
As pessoas são estimuladas à renunciarem voluntariamente
sua privacidade em troca integração social, seja por meio de
computadores ou qualquer outro dispositivo de integração que faça
o desejado.
Assim, a crise do individualismo condicionada à sua utilização
incomum (BAUMAN, 2001), face ao sucateamento das relações
sociais e da condição de pessoa humana pela procura e satisfação de
identidades pessoais taxadas, no cenário tecnológico
contemporâneo, literalmente, como mercadorias e modo de
obtenção de renda, materializa essa como capital social pela
reinterpretação do conceito de pessoa para coisa. Soma-se isso aos
modelos gerenciais comportamentais e de observação trazido pelos
autores acima citados, temos o enquadramento da conjuntura atual
do direito, internet e segurança nos moldes do panoptismo pósmoderno. Contudo essa situação carece e enseja tratamento.
A tutela da privacidade, nesse sentido, apresenta-se como
modo de legitimação das tecnologias modernas, podendo incutir a
suspeita de seu uso totalmente instrumental. À essa tendência soa
como aviso contra simplificações excessivas do problema das
informações pessoais, que é justamente o ponto localizador da
fronteira entre a sociedade da informação e a sociedade da vigilância
(HEILMAN; VITALIS; VENDAUD, 1996 apud RODOTÀ, 2008, p.
126).
O Tribunal de Justiça da União Europeia se posicionou.
Segundo a corte a obrigação dos provedores de internet de
armazenar os dados de comunicação de seus usuários tem o condão
de violar sua vida privada. Ressaltou, inclusive, que a finalidade da
vigilância online pode ser usada em situações extraordinárias e
realmente necessárias, tais como relativas à segurança nacional,
como crimes de terrorismo e organizações criminosas, mas ainda
assim, necessário é o estabelecimento de regras na legislação
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infraconstitucional discorrendo sobre o tratamento de dados e para
sua segurança e proteção.16
Dessa forma, o presente trabalho demonstrará parâmetros
identificáveis pela legislação brasileira para com a atuação do
panoptismo e da vigilância na esfera do particular. Afirmamos,
desde já, a impossibilidade de fazer cessar completamente a
vigilância panóptica. A argumentação jurídica será direcionada à
redução dessa situação a um quantum desejável, incapaz de lesar
direitos do usuário em causa.

16

[...] Further, while the effectiveness of the fight against serious crime, in particular organised crime
and terrorism, may depend to a great extent on the use of modern investigation techniques, such an
objective of general interest, however fundamental it may be, cannot in itself justify that national
legislation providing for the general and indiscriminate retention of all traffic and location data should
be considered to be necessary for thepurposes of that fight (see, by analogy, in relation to Directive
2006/24, the Digital Rights judgment, paragraph 51).[...]
[...] Such legislation does not require there to be any relationship between the data which must be
retained and a threat to public security. In particular, it is not restricted to retention in relation to (i)
data pertaining to a particular time period and/or geographical area and/or a group of persons likely
to be involved, in one way or another, in a serious crime, or (ii) persons who could, for other reasons,
contribute, through their data being retained, to fighting crime (see, by analogy, in relation to Directive
2006/24, the Digital Rights judgment, paragraph 59). [...]
[...] In order to satisfy the requirements set out in the preceding paragraph of the present judgment,
that national legislation must, first, lay down clear and precise rules governing the scope and
application of such a data retention measure and imposing minimum safeguards, so that the persons
whose data has been retained have suficiente guarantees of the effective protection of their personal
data against the risk of misuse. That legislation must, in particular, indicate in what circumstances
and under which conditions a data retention measure may, as a preventive measure, be adopted,
thereby ensuring that such a measure is limited to what is strictly necessary (see, by analogy, in
relation to Directive 2006/24, the Digital Rights judgment, paragraph 54 and the caselaw cited).
Disponível
em:
<http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&pa
rt=1&mode=req&docid=186492&occ=first&dir=&%E2%80%A6>. Acesso em: 30 abr. 2017.

3
O elo entre a sociedade da informação
e a sociedade da vigilância

Um dos parâmetros de distinção entre a sociedade da
informação e sociedade da vigilância – elencamos – é a
impossibilidade de cessão tácita de direitos e garantias
fundamentais.
Como o aceite às condições gerais do contrato de prestação de
serviços precede à utilização do produto pelo destinatário,
evidencia-se seu caráter de adesão. Conforme dispõe o art. 7°, IX, da
Lei 12.965 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, as
cláusulas que versarem sobre direitos indisponíveis deverão constar
em destaque. Prezamos por um item específico denominado “da
cessão de direitos”, ou equivalente, e não conjuntamente com as
demais cláusulas. A inobservância dessa diretriz poderá conduzir à
“violação dos direitos do usuário da internet, caso este não puder
detectar para concordar expressamente com tais cláusulas ali
aduzidas” (DIVINO; SIQUEIRA, 2017, p. 225).
Aplicando analogicamente ideia semelhante daquele que
incorre em erro essencial e incrementando o dispositivo legal
supracitado, um aviso deve gerado para o usuário do produto antes
de proferir o aceite contratual. Existe a possibilidade de ele não
querer utilizar produto caso souber das repercussões fáticas e
jurídicas advindo daquela contratação.
Caso haja disposição no contrato na forma mencionada, o
usuário em causa pode autorizar as repercussões econômicas dos
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direitos contidos no rol do art. 5°, X, da Constituição Federal de 1988
e do art. 21, do Código Civil de 2002. Ainda que esses direitos sejam
classificados
como
fundamentais
e
personalíssimos,
respectivamente, não são absolutos. Sob o prisma da autonomia
privada, portanto, são passíveis de cessão, desde que voluntária e
expressamente (DIVINO; SIQUEIRA, 2017).
Consciente das diretrizes para a utilização do serviço, caso o
usuário consinta no processamento moderado de seus dados, cederá
em parte seus direitos à privacidade, à vida privada, à honra e à
imagem. Essa cessão, porém, não significa inobservância do direito
à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
utilização em excesso, arbitrária e diversamente do contido no
inicialmente pactuado.
Para destacar o abismo jurídico existente nos contratos
eletrônicos, doutrinadores civilistas, como Diniz (2016), Tartuce
(2016), Assis Neto, Jesus e Melo (2016), Pereira (2017) dentre outros,
abordam apenas de forma superficial os elementos e a classificação
deste tipo contratual. Este último, aliás, apesar das atualizações em
sua obra, sequer discorre profundamente desse tipo contratual.
Esse cenário não é de se surpreender. Conforme o art. 425 do
Código Civil de 2002, Diniz (2016) e Tartuce (2016), os contratos
eletrônicos são classificados como atípicos. E, em razão dessa
circunstância, singularidade e novidade jurídica, o grau de
maturidade de seus estudos é precoce, mas em contínuo
desenvolvimento. Para Diniz (2016, p. 113), os contratos eletrônicos
Afastam-se dos modelos legais, pois não são disciplinados ou
regulados expressamente pelo Código Civil ou por lei
extravagante, porém são permitidos juridicamente, desde que não
contrariem a lei e os bons costumes, ante o princípio da autonomia
da vontade e a doutrina do número apertus, em que se
desenvolvem as relações contratuais.

Leal (2007, p. 78-79) ressalta:
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Os contratos eletrônicos não devem ser confundidos com contratos
derivados da informática ou informáticos. Estes se caracterizam
por possuírem “objeto contratual voltado ao ambiente digital, ” tais
como:
a) contratos de fornecimento de conteúdos a Website: têm por
objeto a produção, busca, seleção e disponibilização de
informações, dados e obras, cuja titularidade pertence a sujeito
distinto do proprietário do website onde serão veiculados;
b) contratos de desenvolvimento de Websites: têm por objeto a
“criação técnica e estética das páginas que veicularão as
informações eletronicamente disponíveis”;
c) contratos de criação e veiculação de anúncios publicitários em
Internet: são contratos nos quais as agências publicitárias se
comprometem com os anunciantes, a criar e desenvolver
campanhas publicitárias na Internet e que serão veiculadas pelo
proprietário do Website;
d) contratos de hot-sites: aqueles que se destinam ao
desenvolvimento de websites temporários para o lançamento de
novas marcas, produtos e promoções;
e) contratos de compra e venda de domínios de Internet: são
aqueles que têm por objeto a comercialização dos nomes de
domínio na Internet. Domínio é o termo empregado, em
português, derivado da expressão inglesa domain,que representa
o registro de um endereço eletrônico na Web. Após o registro do
domínio, o registrante torna-se “dono” de uma área dentro da teia
mundial (Web), de modo que, analogicamente ao que ocorre com
as ligações telefônicas, quando o usuário da Internet procurar por
uma página (site), sua chamada será́ direcionada pelo órgão que
fez o registro para aquele domínio (endereço eletrônico)".

Para Filkenstein (2004, p. 187-188), “o contrato eletrônico,
por sua vez, é o negócio jurídico bilateral que resulta do encontro de
duas declarações de vontade e é celebrado por meio da transmissão
eletrônica de dados. Ele geralmente é formado pela aceitação de uma
oferta pública disponibilizada na Internet ou de uma proposta
enviada ao destinatário certo, via correio eletrônico, contendo, no
mínimo a descrição do bem e/ou produto ofertado, preço e condições
de pagamento”.
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Para Oliver Iteanu (1996, p. 27) o contrato eletrônico “é o
encontro de uma oferta de bens ou serviços que se exprime de modo
audiovisual através de uma rede internacional de telecomunicações
e de uma aceitação suscetível de manifestar-se por meio da
interatividade”.
Na visão de Semy Glanz (1998, 72) “contrato eletrônico é
aquele celebrado por meio de programas de computador ou de
aparelhos com tais programas. Dispensam assinatura ou exigem
assinatura codificada ou senha”.
A ausência de norma expressa a regular de forma autônoma
um determinado tipo de contrato, contudo, não exime as partes
contratantes da observância dos regulamentos gerais. Pelo
contrário, é em virtude de sua atipificação legislativa que os
contratantes deverão observá-las quando lhes forem aplicáveis.
Complementa Diniz (2016, p. 114)
Embora não contenha capítulo específico sobre os contratos
inominados, indiretamente, nos arts. 421 e 422, estabelece-lhes
princípios, pois afirma que a liberdade contratual será exercida em
razão e nos limites da função social do contrato, e que os
contratantes deverão guardar, na conclusão e na execução do
contrato, os princípios de probidade e boa-fé.

Tartuce (2016), reconhece que a nova modalidade contratual
estipulada de forma eletrônica é tema de novidade e discussão no
âmbito jurídico por ainda estar em vias de formação e abordar sobre
a concepção de um novo conceito de privacidade, conforme já dito
anteriormente.
Para o autor (TARTUCE, 2016) a ausência de normas legais
regulando os contratos eletrônicos não impede a aplicação das
regras do Código Civil ou mesmo do Código de Defesa do
Consumidor. Posição acertada, especialmente relativa a essa última,
já que na maioria das vezes os usuários contratantes dos serviços
oferecidos encontram-se em uma posição de desvantagem, de
hipossuficiência em relação à outra parte.
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No mesmo sentido, Gagliano e Pamplona Filho (2016, p. 138)
afirmam que
Não havendo normas específicas que tratem da formação dos
contratos eletrônicos, concluímos que deverão ser aplicadas, por
analogia, as regras constantes no próprio Código Civil, respeitada
sempre a principiologia constitucional de proteção e defesa do
consumidor.

Ou seja, o reconhecimento da aplicabilidade analógica do
Código de Defesa do Consumidor subsidiariamente ao Código Civil
traduz-se no posicionamento de parte da doutrina. Traçam-se
parâmetros e limites normativos a serem observados para com as
políticas de privacidade no momento de sua elaboração. Tal
conclusão põe em destaque, principalmente, o art. 54, §4° do CDC.
Frisa-se que não se exclui de maneira alguma os demais normativos
que regulam sobre o assunto, como o art. 5°, IX, da Constituição
Federal e o art. 7°, IX, da Lei 12.965 de 2014.
Não basta que haja disposição legal e ou contratual
autorizando a cessão de direitos personalíssimos fundamentais e
inerentes à pessoa humana. Tais direitos devem resguardar uma
ligação intrínseca entre o animus das partes e o objeto prestado
contratualmente.
Tal relação será abordada a seguir.
3.1 A relação entre o direito objeto de cessão e processamento à
intenção dos contratantes
Não faria sentido que o usuário de um aplicativo de gerência
de finanças tivesse seus dados bancários processados e divulgados a
terceiros de forma unilateral e indiscriminada pela prestadora dos
serviços.
Faria sentido se a própria empresa, dentro de seus bancos de
dados, sem cedê-los a estranhos à relação contratual, cruzasse
informações diárias, mensais ou anuais, do próprio cliente, ou até
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mesmo com outros clientes, desde que autorizado expressamente
por estes, com seus gastos, objetivando a construção gráfica de seus
consumos e economias realizadas no aplicativo.
Ora, também não faria sentido uma empresa prestadora de
serviços de redes sociais coletar e processar dados de localização
geográfica de seus usuários, visto que, tais dados, na maioria das
vezes, são inacessíveis inclusive por ordem judicial caso a prestadora
de serviços tenha com seus provedores localizados no exterior,
aquém da jurisdição brasileira.
Além disso, não faria sentido se essas empresas
disponibilizassem anúncios em que a própria pode, ao seu ver,
considerar relevantes aos seus usuários, tanto dentro quanto fora do
âmbito da prestação contratual de seus serviços.
Para a empresa, como se não bastasse vincular o usuário ao
contrato de prestação de serviços, ainda invade e excede o animus
incialmente pactuado. O motivo de um negócio jurídico, conforme
Tartuce (2017, p. 409), é “a razão pessoal de sua celebração, estando
no seu plano subjetivo, e diferencia-se da causa do negócio, que está
no plano objetivo”. Neste, “sustenta que a investigação da causa
nada tem que ver com a motivação subjetiva do ato, mas vai confinar
com o fim econômico e social do negócio jurídico” (PEREIRA, 2016.
p. 423)
Assis Neto, Jesus e Melo (2016, p. 334) trazem um exemplo
interessante para demonstrar a causa como elemento integrante do
negócio jurídico:
Atine-se com o exemplo da aquisição de um bilhete aéreo: na data
em que eu precisava viajar para Belo Horizonte, só havia passagens
disponíveis para São Paulo, no entanto, foi-me dito que um dos
voos faria escala na capital mineira, razão pela qual adquiri o
respectivo bilhete. Entretanto, a aeronave se dirigiu diretamente
para a terra da garoa. Nessas condições, podemos dizer que a causa
que me levou a contratar era falsa, pois eu tinha a noção de que
seria feita a escala em Belo Horizonte. Sendo assim, assistir-me-ia
direito ao reconhecimento de vício no negócio, com a respectiva
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indenização, somente se essa causa (depois revelada falsa) fosse
expressa no contrato como razão determinante da minha compra.

Segundo os autores (ASSIS NETO, JESUS E MELO, 2016), a
causa seria a junção das razões individuais de cada parte para a
ocorrência do negócio jurídico; o motivo determinante e comum a
ambos os contratantes, e sendo ilícito esse motivo, o próprio negócio
será considerado nulo, nos termos do art. 166, III, do Código Civil
(BRASIL).
Dessa forma, a ausência dos critérios estabelecidos
anteriormente e demonstrados na legislação infraconstitucional
para a cessão de direitos personalíssimos gerará a ilicitude do
contrato de coleta e tratamento de dados.
Como a manifestação de vontade expressa pelo usuário é de
utilização dos serviços de interação social e não o consentimento
para coleta e tratamento de dados, e a do fornecedor é essa, coligada
com a prestação de serviços, não há como interligar esses contratos
caso não seja explicitamente evidenciada essa situação. Se ausentes
os elementos essenciais propostos no tópico anterior, inexiste
receptividade da manifestação de vontade do fornecedor para com
o usuário. Na concepção do usuário, o serviço ali prestado
compreenderá apenas o fornecimento dos serviços de interações
sociais, e não a coleta e tratamento de dados pessoais.
Porém, se previstos e estipulados nas formas legais e
contratuais demonstradas, não poderia alegar inexistência da
manifestação de vontade, sob pena do usuário incorrer em venire
contra factum proprium.
Se os parâmetros não forem observados no momento da
contratação, subsistirá a intenção da declaração de vontade da parte
hipossuficiente na relação contratual, interpretando-as de maneira
mais favorável a essa, nos termos do art. 112 do Código Civil c/c art.
47, do Código Consumerista (BRASIL). Ou seja, apenas a vontade
relativa ao fornecimento dos serviços declarados expressamente por
seu prestador, e não o processamento de dados.
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São nesses mínimos e exacerbados aspectos que a sociedade
da informação se transforma na sociedade da vigilância. Direitos e
garantias
fundamentais
são
violados
constante
e
discricionariamente pela parte hipersuficiente no contrato, pelo qual
acaba transformando o processamento final destes direitos em
capital e renda para seu patrimônio.
Nesse aspecto, o princípio da pacta sunt servanda nunca foi
tão forte e atuante desde sua criação no direito romano. A cláusula
rebus sic stantibus torna-se uma opção viável para a parte
extremamente onerada e violada em sua esfera de direitos. Caberá
a ela busca do judiciário para a concessão da correta tutela inibitória.
Dessa forma, o direito que for cedido no contrato de prestação
de serviços deve estar estritamente ligado à intenção da parte
contratante. A ausência dessa observância violará os direitos do
cedente. A órbita de atuação da empresa prestadora dos serviços
poderá transformar essa relação contratual em uma relação de
império, em que o súdito é o particular beneficiário do serviço, e o
império será de quem o presta.
3.2 A função social do contrato e a boa-fé objetiva como
princípios de eficácia horizontal
Ainda que o contrato advenha da vontade das partes, não
poderá existir prestações desproporcionais entre os contratantes ou
conferir a um deles direitos que destoem das finalidades econômicas
e sociais estabelecidas nos contratos em geral. É vedado, também,
valer-se de um objeto que, embora seja lícito, traga consequências
sociais ilícitas ou danosas, já que a criação de uma obrigação
contratual visa a satisfação dos contratantes, e não o enriquecimento
de um às custas do sofrimento da outra (ASSIS NETO; JESUS;
MELO, 2016).
Extrai-se dessa leitura de uma reflexão da função social do
contrato como ferramenta limitadora da autonomia da vontade no

Sthéfano B. S. Divino; Lucas A. V. C. de Siqueira; Guilherme S. de S. Barreiro | 49

âmbito de estipulação das cláusulas estipuladas e obrigações a serem
cumpridas.
Para Pereira (2017) a função social do contrato objetiva à
limitação da autonomia da vontade frente ao interesse social, sendo
àquela limitada por este, dada repercussão da relação contratual
sobre interesses extracontratuais socialmente relevantes, ainda que
tal limitação possa atingir a própria liberdade de contratar.
Tartuce (2016, p. 53) faz uma reflexão hermenêutica para com
a constitucionalização do direito civil, posicionando-se pela adoção
de princípios fundamentais na relação entre particulares.
Destaque-se que atualmente está em voga falar em
horizontalização dos direitos fundamentais, que nada mais é do
que o reconhecimento da existência e aplicação desses direitos e
princípios constitucionais nas relações entre particulares. Nesse
sentido, pode-se dizer que as normas constitucionais que
protegem tais direitos têm aplicação imediata.
[...]
Filia-se integralmente a essa visão, que tem plena aplicação aos
contratos, mormente diante da realidade brasileira.
Por certo é que essa eficácia horizontal traz uma visualização
diversificada da matéria, eis que as normas de proteção da pessoa
previstas na Constituição Federal eram tidas como dirigidas ao
legislador e ao Estado (normas programáticas). Essa concepção
anterior não mais prevalece, o que faz com que a eficácia
horizontal seja interessante à prática, a tornar mais evidente e
concreta a valorização da dignidade da pessoa humana nas
relações interprivadas, entre os particulares.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
também reconhecem e enfatizam a eficácia horizontal dos direitos
fundamentais.
“A Turma, concluindo julgamento, negou provimento a recurso
extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que mantivera decisão que reintegrara
associado excluído do quadro da sociedade civil União Brasileira de
Compositores – UBC, sob o entendimento de que fora violado o
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seu direito de defesa, em virtude de o mesmo não ter tido a
oportunidade de refutar o ato que resultara na sua punição –
v. Informativos 351, 370 e 385. Entendeu-se ser, na espécie,
hipótese de aplicação direta dos direitos fundamentais às
relações privadas. Ressaltou-se que, em razão de a UBC integrar
a estrutura do ECAD – Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição, entidade de relevante papel no âmbito do sistema
brasileiro de proteção aos direitos autorais, seria incontroverso
que, no caso, ao restringir as possibilidades de defesa do recorrido,
a recorrente assumira posição privilegiada para determinar,
preponderantemente, a extensão do gozo e da fruição dos direitos
autorais de seu associado. Concluiu-se que as penalidades
impostas pela recorrente ao recorrido extrapolaram a
liberdade do direito de associação e, em especial, o de defesa,
sendo imperiosa a observância, em face das peculiaridades do
caso, das garantias constitucionais do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa. Vencidos a Min. Ellen
Gracie, relatora, e o Min. Carlos Velloso, que davam provimento ao
recurso, por entender que a retirada de um sócio de entidade
privada é solucionada a partir das regras do estatuto social e da
legislação civil em vigor, sendo incabível a invocação do princípio
constitucional da ampla defesa” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
RE 201.819/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar
Mendes, 11.10.2005. RE-201.819). (sem o grifo original)
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE
COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL. ATO ANTISSOCIAL
(ART. 1.337, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL). FALTA DE
PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONDÔMINO PUNIDO.
DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. EFICÁCIA HORIZONTAL
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. PENALIDADE ANULADA.
1. O art. 1.337 do Código Civil estabeleceu sancionamento para o
condômino que reiteradamente venha a violar seus deveres para
com o condomínio, além de instituir, em seu parágrafo único,
punição extrema àquele que reitera comportamento antissocial,
verbis: "O condômino ou possuidor que, por seu reiterado
comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de
convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá
ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do
valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até
ulterior deliberação da assembleia".
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2. Por se tratar de punição imputada por conduta contrária ao
direito, na esteira da visão civil-constitucional do sistema,
deve-se reconhecer a aplicação imediata dos princípios que
protegem a pessoa humana nas relações entre particulares, a
reconhecida eficácia horizontal dos direitos fundamentais que,
também, deve incidir nas relações condominiais, para assegurar,
na medida do possível, a ampla defesa e o contraditório. Com
efeito, buscando concretizar a dignidade da pessoa humana nas
relações privadas, a Constituição Federal, como vértice axiológico
de todo o ordenamento, irradiou a incidência dos direitos
fundamentais também nas relações particulares, emprestando
máximo efeito aos valores constitucionais.
Precedentes do STF.
3. Também foi a conclusão tirada das Jornadas de Direito Civil do
CJF: En. 92: Art. 1.337: As sanções do art. 1.337 do novo Código
Civil não podem ser aplicadas sem que se garanta direito de defesa
ao condômino nocivo.
4. Na hipótese, a assembleia extraordinária, com quórum
qualificado, apenou o recorrido pelo seu comportamento nocivo,
sem, no entanto, notificá-lo para fins de apresentação de defesa.
Ocorre que a gravidade da punição do condômino antissocial, sem
nenhuma garantia de defesa, acaba por onerar consideravelmente
o suposto infrator, o qual fica impossibilitado de demonstrar, por
qualquer motivo, que seu comportamento não era antijurídico
nem afetou a harmonia, a qualidade de vida e o bem-estar geral,
sob pena de restringir o seu próprio direito de propriedade.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1365279/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
25/08/2015, DJe 29/09/2015). (sem o grifo original).

Ainda que consagrada de forma infraconstitucional no art. 421
do Código Civil de 2002, portanto, a função social do contrato opera
como princípio horizontal de equivalência material extraído do art.
5°, caput, da Constituição Federal de 1988, objetivando, no âmbito
da autonomia da vontade, a redução de assimetria na relação
contratual.
Também prezando a igualdade substancial das partes, como
ramificação do princípio da função social do contrato, está a boa-fé
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objetiva, consagrada no art. 422, do Código Civil de 2002. Gagliano
e Pamplona (2008, p. 77-81) apud Assis Neto, Jesus e Melo (2016, p.
911), lecionam que a boa-fé não se limita às fases de conclusão e
execução contratual, mas também sobre as fases pré e póscontratual, obrigando as partes ao cumprimento de deveres
acessórios de lealdade e probidade durante todos os efeitos
principais e reflexos do objeto contratual.
A função social do contrato, portanto, incidirá
horizontalmente e operará coativamente com o princípio da
igualdade material estabelecido no art. 5° da Constituição Federal de
1988 (BRASIL). Ela delineará, também, os limites contratuais da
autonomia da vontade, impedindo que uma das partes se
sobreponha à outra. Ao passo que a boa-fé objetiva será a aplicação
substantiva desse plano horizontal contratual em que será
observada a igualdade substancial entre os contratantes, respeitada
suas diferenças e os equiparará para evitar discrepâncias no
momento da execução do contrato. Esses dois princípios são de
obrigatória observância em qualquer contrato.
Não seria diferente nos contratos eletrônicos de prestação de
serviços e em suas respectivas políticas de privacidade. Quando
esses se desvincularem de sua função social e da boa-fé objetiva,
poderão ser objetos de revisão pelas partes caso haja excessiva
desproporcionalidade na convenção de prestações a um dos
contratantes, conforme dispõe o art. 6°, V do Código de Defesa do
Consumidor.

4
A possibilidade de remoção dos dados de
forma imediata quando requerido ou for
finalizada a relação contratual

Conforme Divino e Siqueira (2017), a Lei 12.965 de 2014, em
seu art. 7°, incisos I, II, III, VII, VIII em suas alíneas a, b, e c, e IX,
regula a inviolabilidade da intimidade e da vida privada do indivíduo
no âmbito digital, possibilitando a reparação por danos morais ou
patrimoniais decorrentes de seu exercício abusivo. Da mesma
forma, afirmam os autores que a proteção da inviolabilidade recairá
inclusive nas informações, ainda que não sejam de caráter
exclusivamente privado (DIVINO; SIQUEIRA, 2017).
Além disso, sublinhando o direito ao esquecimento, o art. 7°,
X, da Lei 12.965 (BRASIL) determina a exclusão definitiva dos dados
pessoais que tiver fornecido à determinada aplicação de internet, a
seu requerimento ou ao término da relação contratual (DIVINO;
SIQUEIRA, 2017).
Ou seja, após o término da relação contratual inexistem
motivos para a empresa continuar retendo e processando os dados
relativos ao seu titular. Deverá o fornecedor de serviços, por força
do normativo supracitado excluí-los imediatamente, podendo essa
ação ser requerida pela parte que evadiu da relação contratual. Sua
inobservância ensejará a violação do direito ao esquecimento do
requerente em causa (DIVINO; SIQUEIRA, 2017).
Ocorre que, a internet é um mecanismo de comunicação
internacional que extrapola os limites da soberania dos países. O
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normativo acima citado, por se tratar de legislação nacional, seria
aplicável, em tese, somente no âmbito da jurisdição brasileira, o que
dificultaria sua extensão ao fornecedor de serviços que tivesse seu
domicílio e domínio virtual em outro(s) país(es).
A legislação francesa, em seu decreto legislativo de 30 de
junho de 2003, aborda sobre a matéria de tratamento de dados
pessoais e autoriza, em seu art. 9°, a possibilidade de delegação para
o exercício dos direitos relativo ao acesso de dados pessoais,
inclusive ao tratamento destes para envio de material publicitário
ou de venda direta para a realização de pesquisas de mercado ou
comunicação social (RODOTÀ, 2008).
Além disso, o título III do mesmo diploma francês traz regras
gerais para o tratamento de dados, devendo-o ser: lícito e com
correção; colhidos e demonstrados suas finalidades específicas,
explícitas e legítimas, bem como pautados pela exatidão,
pertinência, completude e conservado de forma a permitir a
identificação do interessado por um determinado período de tempo
não superior ao necessário aos escopos para os quais foram colhidos
ou tratados (RODOTÀ, 2008).
Não obstante, ainda demonstrada como referência, o decreto
francês traz em seu artigo 4° as definições para vários termos
utilizados nas relações contratuais eletrônicas, objetivando delimitar
o âmbito de abrangência daquela relação e à concessão de uma
proteção mais segura e eficiente para ambos os contratantes
(RODOTÀ, 2008).
Entre os itens ali compreendidos, dentre outros destacam-se:
[...] a) “tratamento”, qualquer operação ou conjunto de operações
efetuadas com ou sem auxilio de instrumentos eletrônicos, que
digam respeito à coleta, registro, organização, conservação,
comparação, utilização, interconexão, bloqueio, comunicação,
difusão, eliminação e distribuição de dados, mesmo se não estejam
armazenados em banco de dados; b) “dado pessoal”, qualquer
informação relativa à pessoa física, pessoa jurídica, ente ou
associação, identificados ou identificáveis, mesmo que
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indiretamente, mediante referência a qualquer outra informação,
incluindo um número de identificação pessoal; [...]. (RODOTÀ,
2008, p. 349).

Dessa forma, ainda que os juristas e magistrados brasileiros
não encontrem respaldo legal para a proteção de dados, poderão
recorrer à doutrina e ao direito estrangeiro. Nesse cenário
encontrarão conceitos específicos já suficientemente maturados
para o aperfeiçoamento da tutela jurídica inibitória. Inclusive, por
meio de tratados internacionais, os países tenderão a delimitar o
âmbito de abrangência das relações sociais entre os países
envolvidos na lide, objetivando à cooperação para aplicação das
sanções proferidas na legislação de um deles.
Assim, seguidas tais determinações basilares, os termos e
condições e as políticas de privacidade elaborados pelas empresas
prestadoras de serviços eletrônicos estarão em consonância com a
autonomia da vontade do contratante e com a legislação vigente. Sua
observância ameniza as consequências panópticas, mas não as
elimina. O usuário continuará sendo vigiado, mas conscientemente.

Conclusão

Inicialmente desenvolvemos o conceito de Panóptico nos
ideais de Bentham. À época da confecção de sua obra, o autor
idealizou o modelo panóptico como uma estrutura física, grande,
com uma torre central contendo um observador em que esse
poderia e deveria observar todos aqueles que encontravam ao seu
redor. O autor frisa que tal estrutura não precisaria ser exatamente
uma prisão (como deve ser a primeira imagem a vir na cabeça do
leitor em sua vista à obra), mas poderia sê-la qualquer outra forma,
ter qualquer outra função, como um hospital.
Posteriormente, Michael Foucault. Foucault, em Vigiar e
Punir, não negando o trabalho de Bentham, mas o evoluindo,
descreve o Panóptico não como uma estrutura, mas um modelo
gerencial de poder. Essa ideia crítica é construtiva e necessária ao
desenvolvimento do presente trabalho. Ela transforma o que era
físico e material, talvez colossal, como idealizado por Bentham, em
algo imaterial. Evidenciamos, então, os modelos de vigilância e
controle social propostos por esses autores se tornarem
analogicamente um risco materializado nos aparatos tecnológicos.
Em seguida discorre-se o conceito jurídico de privacidade e
breve sua evolução do século XIX à contemporaneidade, analisandoo sob o atual prisma civil e formulando uma definição pertinente
desse direito para com a conjuntura atual da internet. Partindo dos
aspectos apresentados por Rodotà, e baseado em seus ideais, definese privacidade como o direito fundamental à autodeterminação e
controle informativo, pelo qual o indivíduo decide, em sua
totalidade, os dados informativos que constroem, adentram e saem
da esfera privativa, apresentando-se como precondição da cidadania

58 | O Panóptico Pós-Moderno

na era moderna, não o sendo restrito à lógica da autoregulamentação ou das relações contratuais, justificando-se à
compreensão dos efeitos sociais resultantes das tecnologias da
informação e da comunicação e de um conjunto de
condicionamentos.
Os conceitos de modernismo e pós-modernismo são
apresentados logo depois. Sua relação com a expressão
“panoptismo pós-moderno”, utilizada em grande parte do
presente trabalho, foi evidenciada. Pretende-se, com isso, uma
reflexão crítica do leitor. Direitos fundamentais, como a
privacidade, são desnudados e acorrentados inconscientemente
em valores capitais. São eles, também, entregues – quiçá
descartados – a um terceiro para comercializá-los como
mercadorias. Nessa perspectiva, a pessoa e seus direitos
personalíssimos são “capitalizados”, monetizados.
A construção desse raciocínio foi ancorada nas obras de
George Orwell, 1984, e de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo.
Analogicamente trouxemos a situação acima já descrita e prevista
pelos autores em meados do século passado. E que, apesar disso, é
vivida mas ignorada pela sociedade contemporânea, por sê-las parte
de literaturas fantásicas e distópicas.
Todos os aspectos apresentados, desde o detalhamento do
panoptismo de Bentham ao controle social de Foucault, em conjunto
com as novelas de Orwell e Huxley, foram base para a construção
do raciocínio de as novas tecnologias, além de fornecer praticidade
e conforto, têm sido utilizadas como aparatos de incessante
vigilância, transformando seus usuários em confinados e
prisioneiros deste modelo de panóptico pós-moderno.
O que antes era uma grande prisão idealizada por Bentham,
agora é uma pequena ferramenta capaz de ser transportada apenas
em uma mão. O controle que Foucault e Orwell propuseram,
fundamentado na violência e opressão, já não é mais eficiente.
Atualmente, a conjuntura e parâmetros idealizados por
Huxley é mais propícia. Manipulações psicológicas não-violentas, de
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comportamentos metódicos desejáveis fizeram com que a tecnologia
se adaptasse ao comportamento do homem e subordinasse-o a ela,
transformando-o, por conseguinte, em seu escravo.
Com intuito de amenizar a situação, principalmente face às
questões contratuais eletrônicas, apresentamos diretrizes, em
especial a boa-fé e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
para contrabalancear a situação de hipossuficiência existentes
naqueles contratos.
Ao final, elencam-se as possibilidades e condições necessárias
aos contratos eletrônicos, para esquivar de superveniente
interpelação judicial e eventuais danos aos usuários. Quais sejam: a
estrita relação entre o direito objeto de cessão e processamento à
intenção dos contratantes; a possibilidade de remoção dos dados de
forma imediata quando requerido ou for finalizada a relação
contratual e a observância da função social do contrato e a boa-fé
objetiva
A demonstração de parâmetros contentores do pacta sunt
servanda e a delimitação da esfera de atuação entre a vigilância e
informação, visando a tutela do direito à privacidade objeto do
contrato, bem como evitar sua violação, pode ser efetivada se
seguida as diretrizes acima. Deve-se levar em conta que tais
requisitos não são taxativos. Pelo contrário, são títulos
exemplificativos essenciais que não excluem quaisquer outros
modos de tutela e proteção dos direitos da personalidade nos
contratos eletrônicos.
O objetivo do presente trabalho, portanto, satisfaz-se.
Demonstramos criticamente que as criações e evoluções
tecnológicas, apesar de conferirem facilidades na vida de seus
usuários, têm efeitos negativos expressivos em sua utilização
indiscriminada. Elas se tornam objeto prima facie instituidor de uma
sociedade da vigilância. Disso resulta um complexo de situações
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jurídicas onde o prejudicado, evidentemente, é o usuário desses
serviços.1

1

Em uma última observação, trato sobre o grau de maturidade deste trabalho. Esse foi resultado da
pesquisa monográfica de um dos autores. De maneira alguma pretendemos exaurir as premissas
panópticas nesse escrito. A ideia proposta é evidenciar as situações de vigilância e enquadrá-las nas
obras literárias aqui trabalhadas, para que o leitor possa conhecer e criticar a atual conjuntura social,
jurídica e tecnológica. Para não desvirtuar a essência do escrito original, pretendemos mantê-lo dessa
forma. Ao mesmo tempo, porém, indicamos outros escritos que podem auxiliar a compreensão do
mecanismo disciplinar de Bentham e Foucault: GUNDALINI, Bruno; TOMIZAWA, Guilherme.
Mecanismo Dsiciplinar de Foucault e o Panóptico de Bentham na Era da Informação. ANIMA: Revista
Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba PR - Brasil. Ano IV, nº 9, jan/jun
2013; MATHIESEN, Thomas. A sociedade espectadora: o “panóptico” de Michel Foucault revisitado.
Margem, São Paulo, n. 8, p.81, dez. 1998; CAPEL, José Sáez. Informatica y Delito. Proa XXI Editores.
2ª. Ed. Buenos Aires, 2001; GARIBALDI, Gustavo E. L. Las modernas tecnologias de control y de
investigación Del delito. Su incidência em el derecho penal y los princípios constitucionales. Ad-hoc.
1ª. Ed. Buenos Aires, 2010.
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