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A despeito da recente preocupação com

frequência atribuída à difusão e ao

desenvolvimento de tecnologias de informação e

comunicação como decisivas para um processo

de expansão de práticas e políticas de vigilância

ao redor do globo, o vigilantismo enquanto

prática institucional e sistemática remonta ao

século XVIII [1]. Consolidou-se com a ascensão do

Estado moderno na forma, por exemplo, de

produção de dados, papiloscopia, documentação

e censos populacionais, por meio dos quais as

instituições passavam a dispor de bancos de

informação imprescindíveis para o governo de

populações, tanto do que diz respeito aos

territórios europeus quanto a seus

empreendimentos coloniais ultramarinos. 

O fio condutor que nos permite prosseguir até os

dias de hoje, compreende as especificidades da

vigilância estatal contemporânea não apenas em 

suas sinergias espúrias com o complexo militar-

tecnocientífico-industrial, como também, e

principalmente, nas intersecções entre a

segurança, a modulação e a informação

características da democracia securitária.

Seja sob o argumento da necessidade de

recognição de ameaças à subversão da ordem

interna, da importância decisiva da superioridade

informacional sobre adversários externos, a

multiplicação de políticas e dispositivos de

vigilância e coleta de informação em massa

passam a se justificar em nome da sempre tão

conveniente categoria que é a “segurança

nacional”. É em junho de 2013, com a primeira

reportagem do The Guardian sobre os documentos

vazados por Edward Snowden sobre o PRISM [2],

que a atenção do debate público se volta à colossal

dimensão da fragilidade da proteção de dados em

âmbito global e, é claro, dos riscos aos quais está-
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A neoliberalização vigilante da vida como traço das

democracias securitárias

- E o bandido na floresta da 
Birmânia, você o pegou?

- Sim.
- Como?

- Incendiamos a floresta.
 

Bruce Wayne e Alfred Pennyworth, O Cavaleiro das Trevas 
Christopher Nolan, 2008

 



vamos todos submetidos. Entre os países-alvo da

espionagem estadunidense, o Brasil estava

apenas atrás dos Estados Unidos em termos do

volume de interceptações, o que recebeu

considerável cobertura da mídia nacional diante

de evidências que demonstravam o

monitoramento das comunicações da então

presidenta Dilma Rousseff (PT). 

Às vésperas da Copa do Mundo, das Olimpíadas e

diante de um contexto de crescentes protestos

nas ruas do país, a principal reação brasileira a

este episódio se deu pela chamada CPI da

Espionagem, cujas apurações quanto à vigilância

estadunidense foram inconclusivas, exceto,

talvez, pela instauração de um clima político que

contribuiu para legitimar o desenvolvimento de

políticas públicas para a segurança

informacional e cibernética [3], muito embora, a

partir de então tenham sido postas muitas

questões sobre o objeto e os interesses dessas

políticas. Nesse contexto, ao passo em que

mobiliza-se a opinião pública em função do risco

à soberania nacional, amplia-se um robusto

aparato de vigilância do Estado brasileiro que

culmina nas recentes medidas e nos singulares

riscos que trataremos em seguida.

2020 foi um ano paradigmático para a vigilância

digital extensiva no Brasil, tendo sido

aperfeiçoada a experiência do Estado no que diz

respeito ao (ab)uso de tecnologias de informação 

e comunicação. Entre esses episódios, o decreto de

Jair Bolsonaro (sem partido), que permite o

compartilhamento de dados pessoais entre órgãos

públicos sem expressa autorização [4], o “dossiê

antifascista” do Ministério da Justiça [5] e a

autorização da Agência Nacional de

Telecomunicações (ANATEL) para a quebra de

sigilo de dados cadastrais de usuários [6]. A partir

deles, destacamos alguns momentos que sintetizam

a tendência sobre a qual o presente boletim

procura alertar.

Uma vez postergada, em abril de 2020 [7], a

aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados

(LGPD), estavam postas as condições para o decreto

10.046/2019, que criou o Cadastro Base do Cidadão

(CBC). Trata-se de uma “megabase” de dados de

proporções inéditas no Brasil que tende a crescer

com a adesão de diversas bases da administração

pública ao cadastro, representando, portanto, um

potencial ilimitado de reunião dos mais diversos

dados da população brasileira, sejam eles

biográficos ou biométricos, em evidente

contradição com os dispositivos da tardia LGPD,

vigente desde setembro de 2020. 

Vale ressaltar que “projetos” de integração de

bases de dados nacionais não são inteiramente

novos e que, por exemplo, pelo decreto 8.789/2016

de Michel Temer (MDB) estabelecia-se que uma

solicitação de acesso à base de dados de qualquer

órgão deveria acompanhar uma justificativa quan-
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to à finalidade e o interesse do acesso. Por meio

do CBC, entretanto, o compartilhamento de

dados entre bases é facilitado e ampliado entre

órgãos e entidades da administração pública. 

Até 2020, eram 28 as solicitações de acesso ao

Cadastro, incluindo da Agência Brasileira de

Inteligência (ABIN) e do Comando do Exército.

Ao mesmo tempo, o CBC veio acompanhado do

decreto 10.047/19 que instituiu o Observatório de

Previdência e Informações do Cadastro Nacional

de Informações Sociais (CNIS), em princípio

vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social

(INSS), cujas prerrogativas incluem “estimular a

governança e a utilização de dados estatísticos

do CNIS como subsídio à formulação e à

avaliação de políticas sociais” [8]. Operando de

forma complementar ao CBC, o CNIS é composto

por bases que parecem sobreexceder suas

competências, tais como o Registro Nacional de

Veículos Automotores (RENAVAM), o Programa

Universidade para Todos (ProUni), o Sistema de

Seleção Unificada (Sisu), o Financiamento

Estudantil (Fies), o Sistema Nacional de

Passaportes (Sinpa) o Sistema de

Acompanhamento da Gestante (SisPreNatal) e

outras bases de acompanhamento do Sistema

Único de Saúde (SUS). Quando questionado, o

Ministério da Economia afirmou que a

integração das bases de dado teriam por

objetivo apenas “permitir melhor

enquadramento das atividades dos segurados da 

Previdência Social como melhorar as informações

sobre seus beneficiários” [9].

Supondo que abstraímos do óbvio e ululante

problema que representa este processo na ocasião

de que essas bases integradas de dados caiam nas

mãos de sujeitos ainda mais mal intencionados do

que aqueles que hoje se encontram no governo

federal, é preocupante notar o silêncio sobre

quaisquer justificativas cabíveis para o amplo

acesso a dados que variam desde passaportes e

informações educacionais ao cadastro de

gestantes, e um recorrente argumento em prol da

necessidade de se acessar, cada vez mais, a

maior quantidade de informações possíveis,

seja lá sobre quem ou sobre o quê sejam elas. O

princípio norteador aqui remete à ideia da

informação como um ativo estratégico cuja coleta

precisa ser maior, mais sofisticada e mais eficiente.

Aliada às pretensões ilimitadas do CBC e do CNIS,

em 2020 se expandiu uma segunda iniciativa que

encontra abertura nas calculadas fragilidades e

insuficiências das agências de proteção de dados

vigentes. Conforme noticiado pelo The Intercept

Brasil, em setembro de 2020, o Ministério da Justiça

– o mesmo Ministério da Justiça do dossiê

antifascista –vem investindo na ampliação do

Sistema Córtex, cujo embrião estava nas medidas

adotadas pelo governo Dilma Roussef às vésperas

da Copa do Mundo [10]: “uma tecnologia de

inteligência artificial que usa a leitura de placas de 
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veículos por milhares de câmeras viárias (…)

para rastrear alvos móveis em tempo real” [11].

Esse sistema desfruta de acesso a uma variedade

de bancos de dados públicos e privados

integrados ao Ministério da Economia,

permitindo que em questão de segundos agentes

de inteligência ou da polícia militar identifiquem

a localização de um alvo, resultado do

cruzamento de dados de emprego, de

antecedentes criminais, de deslocamento e de

residência, entre outros.

Não é de agora que as normativas da relação

entre segurança e informação no Brasil flertam

com a vigilância digital extensiva utilizando

uma compreensão vaga de termos como

segurança cibernética [12], entendida como “o

conjunto de ações defensivas, exploratórias e

ofensivas, no contexto de um planejamento

militar, realizadas no espaço cibernético, com as

finalidades de proteger os nossos sistemas de

informação, obter dados para a produção de

conhecimento de inteligência e causar prejuízos

aos sistemas de informação do oponente” [13]. O

fato do país ter dado um passo adiante em

direção à informatização e integração dos mais

variados dados da população brasileira no

contexto de um governo marcado por denúncias

de uma “ABIN paralela” [14], por exemplo, ou

pela coleta de dados da população para fins de

desinformação pelo “Gabinete do Ódio” [15] não é

irrelevante, em especial quando atentamos para 

o processo de estruturação da agência responsável

pela supervisão das políticas de proteção de dados

conforme os dispositivos da LGPD, não por acaso,

vigente apenas a partir de agosto de 2020.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados

(ANPD), instituída pelo decreto 10.474/20 [16], cujo

desenho e competências se dão em evidente

contradição com o Comitê Central de Governança

dos Dados [17], é responsável pela regulamentação

e monitoramento das atividades de coleta e

tratamento de dados pessoais. Vinculada à Casa

Civil [18] chefiada General Braga Netto, que

comandou a Intervenção Federal no Rio de Janeiro

em 2018 – o que já é uma preocupação de

especialistas na área de proteção de dados –, a

ANPD teve definidas, em outubro do ano passado,

as indicações para seu conselho diretor: entre os

cinco indicados, três são militares (Waldemar

Gonçalves Ortunho Junior, coronel do Exército e

Diretor Presidente da ANPD, Jocil Basilio Rael,

coronel do exército, e Arthur Pereira Sabbat,

tenente coronel do exército) que, tal como seus

colegas espalhados pelo Plano Piloto, têm pouca ou

nenhuma experiência no tema agora sob sua

competência. Rapidamente sabatinados pelo

Senado, os novos diretores da ANPD evidenciam

uma oportuna confusão entre a proteção de dados

pessoais – que pressupõe o privilégio da garantia

do direito à privacidade –, e a segurança

cibernética – campo que opera para a

identificação e contenção de ameaças à segurança 
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nacional para o qual práticas e políticas de

vigilância em massa aparecem, por princípio,

como instrumento estratégico.

Se nos últimos anos temos visto se difundir o

debate sobre a mercantilização de dados

pessoais e a dataficação da vida cotidiana pelas

Big Techs do Vale do Silício, no que vem sendo

chamado de capitalismo da vigilância –

caracterizado pela acumulação, pela informação

e pela modulação do comportamento individual

em torno de práticas de consumo –, a

perspectiva de que se amplie a narrativa do

poder público – e, em particular, de militares no

poder público – em prol de igual ou maior

acesso a todo tipo de informação preocupa,não

apenas pela possibilidade de monitoramento,

regulação e modulação de condutas dataficadas

em função de distorcidos critérios em nome da

segurança nacional. O movimento na direção do

Estado Algorítmico [19] implica o encontro da

neoliberalização vigilante de todos os cantos da

vida com a burocratização vigilante de todos os

cantos da vida, profundamente coerente com a

promessa última da ciência cibernética: a

garantia da estabilidade sistêmica por meio do

aprendizado e adaptação possibilitados,

sobretudo, por ininterruptos influxos de

informação em massa. São criados os problemas

e a solução, o mapeamento do “beneficiário”

retroalimenta a própria expansão e

aprimoramentos de uma máquina de dados ili-

mitada que requer uma conduta esperada a ser

regulada ou interceptada.
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