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Por Jacqueline de Souza Abreu
Nesta entrevista, o Professor Hans-Jörg Albrecht do Instituto Max-Planck de Direito Penal Internacional,
se posiciona no debate acerca da chamada “retenção de dados”. Esta discussão se refere a obrigações,
estabelecidas em lei, de guarda de metadados gerados na utilização de meios de telecomunicação, para fins
investigativos. É aí que se inserem, por exemplo, as obrigações de guarda de registros de conexão à Internet
e de acesso a aplicações dos arts. 13 e 15 do Marco Civil da Internet, com o objetivo de garantir a eficácia da
responsabilização de usuários da Internet que cometam ilícitos pela rede e a disponibilidade desses dados como
meios investigatórios ou probatórios para casos penais e cíveis, mesmo fora da rede. Na Europa, estas discussões
ultrapassam o campo da Internet: a preocupação também gira em torno da guarda obrigatória de números de
chamada discados e recebidos e também dados de localização.
Tais medidas geram, como o Prof. Albrecht salienta nesta entrevista, controvérsias. No âmbito do discurso
político, as preocupações giram em torno da expansão da vigilância do Estado sobre os cidadãos. No âmbito
jurídico, dúvidas são levantadas sobre a constitucionalidade dessas medidas. Isso porque a análise de metadados
é capaz de oferecer retratos sobre personalidade, hábitos, interesses, círculo social e localização do usuário, que
estão diretamente relacionados à sua privacidade e afetam o sigilo das comunicações. Principal agravante é
o fato de que a guarda de registros ocorre preventivamente, sem estar conectada a um perigo concreto ou a
uma suspeita individual, o que estaria em desacordo com o princípio da presunção de inocência. É este, aliás,
o ponto central da crítica de Albrecht a essas medidas. Como ele explica, para a própria execução do serviço,
metadados são naturalmente gerados e muitos deles são importantes para fins de cobrança do cliente, o que faz
com que empresas já usualmente os guardem por certo período. O ponto crítico da retenção é, entretanto, o
fato de que se obriga empresas a guardarem tais informações preventivamente estritamente para potencial uso
em investigações.
Neste contexto, o Prof. Albrecht comenta o interesse do Estado sobre metadados, a ideia de que a retenção
significa tratar usuários como suspeitos, como se potenciais criminosos fossem, e a relevância do fato de que
esses dados são guardados por empresas, não diretamente pelo Estado. Além disso, comenta os resultados de
sua pesquisa empírica sobre o papel de metadados em investigações criminais e a efetiva necessidade de guarda;
a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2014 que invalidou a Diretiva Europeia de retenção de
dados, sob o fundamento de que a restrição a direitos fundamentais levada a cabo nos termos da Diretiva seria
desproporcional; e a reintrodução da retenção de dados na Alemanha, no final de 2015.
Retenção de dados é generalizada no Brasil: está presente não só no Marco Civil, mas em regulamentações da
ANATEL e na Lei das Organizações Criminosas. Em face disso, a evolução e os termos desse debate na Europa
tem muito a contribuir à análise crítica do panorama legislativo brasileiro.
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By Jacqueline de Souza Abreu
In this interview, Professor Hans-Jörg Albrecht of the Max-Planck Institute for International Criminal Law,
takes a position in the debate about the so-called “data retention”. This discussion refers to legal obligations to
retain metadata - generated in the provision of telecommunications services - for law enforcement purposes.
That is precisely the case of the obligations to retain Internet connection records and access to applications
logs as established in arts. 13 and 15 of the Marco Civil da Internet, for example. They aim to ensure the
traceability of those Internet users who have committed a criminal offence on the Internet, and the availability
of such data as investigative or evidentiary material to criminal and civil cases, even offline. In Europe, these
discussions go beyond the Internet: they also concern the mandatory retention of dialed and received call
numbers and location data.
Such measures generate controversies, as stressed by prof. Albrecht in this interview. In the political discourse,
the concerns revolve around the expansion of government surveillance on citizens. In the legal context,
questions are raised about the constitutionality of such measures. This is because the analysis of metadata is
able to offer portraits of personality, habits, interests, social circle and location of the user, which are directly
related to their privacy and affect the secrecy of communications. The main aggravating factor is the fact
that the retention occurs preventively, without any connection to a real and concrete danger or an individual
suspicion at the time when it is retained, what would be at odds with the principle of the presumption of
innocence. This is, indeed, the main point of Albrecht’s criticism to these measures. As he explains, for the mere
provision of the service, metadata are necessarily generated and many are important for billing purposes. That
makes companies usually retain them for a while. The critical point of “data retention” is, however, the fact
that companies are obligated to preventively keep these data, for potential and occasional use in investigations.
In this context, Prof. Albrecht comments on the interest of governments on metadata, the idea that the
retention amounts to treating users as suspects, as if they were potential criminals, and the relevance of the
fact that the data is held by private companies and not directly by the State. Furthermore, he comments on the
findings of his empirical research on the role of metadata in criminal investigations and the actual necessity of
retention; the decision of the European Court of Justice, which invalidated the European Directive on Data
Retention, under the argument that the Directive disproportionately restricts fundamental human rights; and
the reintroduction of data retention in Germany at the end of 2015.
Data retention in widespread in Brazil: it is found not only in the Marco Civil, but also in ANATEL regulations
and the Criminal Organizations Act. Given this scenario, the evolution and the terms of this debate in Europe
have much to contribute to the critical analysis of the Brazilian legislative landscape.
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InternetLab: Professor Albrecht, metadados
produzidos no uso de serviços de telecomunicação
e internet podem ajudar o Estado na investigação
e persecução de crimes. No entanto, eles podem
dizer muito a respeito das pessoas e, por isso, podem
ser muito sensíveis à privacidade dos usuários.
Como o senhor vê o interesse do Estado em reter
metadados? O senhor considera que existe alguma
diferença, se o crime for cometido usando serviços
de telecomunicação ou internet ou não?

InternetLab: Professor Albrecht, metadata
produced in the use of telecommunication services
and internet applications can help the State to
investigate crimes and in law enforcement. However,
it can tell a lot about people, so it can be very
sensitive to the privacy of users. How do you see the
interest in the States in the retention of metadata?
And do you think there is any difference when the
crime committed is made using telecommunication
services or the internet in comparison to when it is
not?

Prof. Albrecht: Eu acho que, primeiro de tudo,
não há dúvidas de que as autoridades de law
enforcement e agências de segurança podem fazer
uso efetivo de dados de tráfego, ou seja, de dados de
tráfego de telecomunicações, dados de localização e
tudo isso. Contudo, nós precisamos diferenciar o uso
de dados de tráfego, que são disponibilizados com a
operação pelos provedores de telecomunicação, e a
retenção de dados de telecomunicação.

Prof. Albrecht: I think first of all there’s no
question that law enforcement and security agencies
can make effective use of traffic data, that means
telecommunication traffic data, location data and all
that. However, we have to make a difference between
the use of traffic data, which are available when
it comes to the operation of telecommunication
providers, and the retention of telecommunication
data.

Eu acho que não há nenhuma objeção quanto ao
uso de dados de tráfego de telecomunicações, que
são disponibilizados como uma consequência da
operação da telecomunicação para a companhia.
Agências de segurança, polícias, procuradorias
podem, obedecendo algumas garantias fornecidas
pelo direito processual penal e outras leis, fazer
uso desses dados. No entanto, quando falamos da
retenção de dados de telecomunicação, há algo de
diferente porque nesse caso não se trata apenas
de dados individuais que são transferidos dos
provedores a uma agência de segurança ou à polícia,
mas é antes de tudo uma retenção de todos os dados
de tráfego relacionados a celulares ou à internet e
assim por diante sem qualquer causa. Não há causa.
É a simples retenção de dados, sem que, no entanto,
haja qualquer justificativa para isso. Porque esses
dados não são necessários a algum propósito
comercial e também inexiste qualquer suspeita que
pudesse justificar a retenção de dados de usuários
individuais. É por isso que essa diferenciação deve
ser feita.

I think there’s no objection against the use
of telecommunication traffic data, which are
available as a consequence of the operation of
telecommunication for the company. Security
agencies, police, prosecution services may, under
certain safeguards provided by procedure criminal
law or other laws, make use of this data. However,
when it comes to retention of telecommunication
data, there is something different, because in
that case it is not only individual data, which are
transferred from telecommunication providers to
a security [agency] or the police, but it’s first of all
retention of all traffic data related to mobile phones
or internet traffic and so on without any cause.
There is no cause. It’s just retaining data, although
there’s no justification for that. Because there’s
no need of this data for commercial purposes
and there’s also no suspicion which could justify
retaining data of the individual users. So this kind
of differentiation has to be made.
What we are discussing is not the use of traffic
data in general – that, I think, is something police
forces and prosecution services should be able to do,

O que nós estamos discutindo aqui não é o uso
de dados de tráfego em geral – que é algo que eu
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“Retenção de dados de telecomunicação é algo diferente
porque afeta quase todo mundo e porque interferências com
o direito de privacidade e de proteção de dados pessoais
precisam ser justificadas.”

considero que as forças policiais e o Ministério
Público devem poder fazer, pois esse uso pode ser
comparado ao de impressões digitais ou escutas
telefônicas. Retenção de dados de telecomunicação
é algo diferente porque afeta quase todo mundo e
porque interferências com o direito de privacidade
e de proteção de dados pessoais precisam ser
justificadas. Assim, quando se trata do uso de
dados de tráfego em um caso criminal, onde
haja a suspeita do cometimento de um crime, há
justificativa. Há justificativa porque há suspeita e, se
as outras garantias forem cumpridas, eu, em geral,
não tenho objeções ao uso dos dados de tráfego,
sejam eles relacionados a conversas telefônicas ou
uso de internet ou o que for. Porém, quando se trata
de reter dados de tráfego e de localização para todos
aqueles indivíduos ou empresas que têm um celular,
é preciso que uma boa razão seja fornecida para
o Estado poder reter esses dados e possivelmente
utilizá-los em algum momento futuro.

because it can be compared to the use of fingerprints
or the use of wiretaps, listening to conversations
between suspects. Retention of telecommunication
data is different. Because with retention of
telecommunication data almost everybody is
affected and an interference with privacy right
and the right to protection of personal data has to
be justified. So when it comes to the use of traffic
data in a criminal case, where there is a suspicion
of a criminal offence, there’s justification. It’s
justified because there’s suspicion and, if the other
safeguards are complied with, then I, in general,
have no objection to the use traffic data, whether it’s
related to cellphone conversations or to internet use
and so on. However, when it comes to retaining the
traffic data, location data, for all those individuals or
companies who own a cellphone, then there has to
be a good cause provided why should the State be
able to retain these data and to make possibly use of
these data at some point later in time.
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InternetLab: Por falar em retenção de dados,
um dos argumentos mais frequentemente usados
contra a retenção obrigatória de dados é que os
direitos de privacidade e proteção dos dados de
telecomunicação dos usuários são violados com a
finalidade de segurança preventiva e sem qualquer
suspeita contra eles, no momento em que esses
dados são salvos. Então fica a pergunta: o Estado
olha todos os cidadãos como potenciais criminosos
quando impõe uma retenção obrigatória de dados?
Estão todos sob suspeita?

InternetLab: Speaking on data retention, one
of the most frequent arguments used against
mandatory data retentions is that rights to privacy
and protection of users’ telecommunications data
are violated for preventive security purposes and
without any suspicion against them, at the time
they are saved. So does the State treat all citizens as
potential criminals, when imposing mandatory data
retention? Are they all under suspicion?
Prof. Albrecht: In a way, they are not under
suspicion. Because of course a general data
retention cannot be grounded on suspicion and
there’s no way that the State may regard all people,
all members of society, all citizens as suspicious.
That is not possible. Everybody knows that. And
that is what I said it’s a problem: it’s a legal problem,
it’s a political problem and it’s, in particular, also a
problem as regards the organization of the State
and the relationship between State and citizens.
Because when retaining all traffic data, there’s no
legitimate ground to it.

Prof. Albrecht: Em certo sentido, eles não estão
sob suspeita. Porque é claro que uma retenção geral
de dados não pode ser embasada em suspeita e não
há qualquer possibilidade de o Estado tratar a todos
os membros da sociedade como suspeitos. Isso não
é possível. Todos sabemos disso. E é por isso que eu
falei que é um problema: é um problema jurídico,
político e, particularmente, também um problema
com relação a organização do Estado e sua relação
com os cidadãos. Afinal, não há fundamento
legítimo para quando se retém todos os dados de
tráfego.

You said the State treats all citizens perhaps as
suspicious, but the State doesn’t do that. The State
knows, police know, we all know these 200 million
Brazilian citizens are not suspicious. They are
not. Nobody suspects that they have committed a
crime, nevertheless their rights are interfered with.
If there was a suspicion, then of course that could
be a legitimate ground, but there’s no suspicion!
Everybody knows that!

Você disse que o Estado trata todos os cidadãos
talvez como suspeitos, mas na verdade o Estado
não faz isso. O Estado sabe, a polícia sabe, todos
nós sabemos que esses 200 milhões de brasileiros
não são suspeitos. Ninguém suspeita de que eles
tenham cometido um crime; não obstante, seus
direitos estão sofrendo interferência. Caso houvesse
de fato suspeita, é claro que haveria um fundamento
legítimo, mas não há! Todos sabem disso!

And that was for example something the European
Court of Justice has discussed in a very important
decision, one and a half years ago. The Luxembourg
Court of Justice said that general data retention, as
provided in the directive of the European Union
2006, is infringing on the European Union’s Chart
of Fundamental Rights and in particular on the
right to privacy and on the right of protection of
personal data. And it’s interesting to look at the
arguments of the Court; the Court said when it
comes to considering on the one hand the interest of
the State in effectively implementing criminal law,
in rewarding for security on the one hand, and the

E isso foi, por exemplo, discutido pela Corte Europeia
de Justiça em uma decisão muito importante de um
ano e meio atrás, na qual a Corte de Luxemburgo
disse que retenção geral de dados, conforme
prescrito pela diretiva europeia de 2006, interfere
com a Carta de Direitos e Garantias Fundamentais
da União Europeia e, em particular, com os direitos
de privacidade de proteção de dados pessoais. E
é interessante notar os argumentos trazidos pela
Corte: ela afirmou que, considerando de um lado o
interesse do Estado de efetivamente implementar o
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direito penal e os ganhos em segurança e do outro o
interesse dos cidadãos em manter a sua privacidade,
deve haver ponderação. É claro que é importante
encontrar um equilíbrio entre privacidade de um
lado e segurança e persecução efetiva do outro.
Há, é claro, um interesse em fazer valer a lei e um
interesse legítimo em segurança, mas há também
um interesse legítimo em privacidade e proteção de
dados. Assim, é necessária ponderação.

interest of citizens in privacy, in maintaining their
privacy, then there must be some balancing. Of
course that it is important balancing privacy on the
one hand and security or effective law enforcement
on the other hand. There is of course interest in
effective law enforcement, there is a legitimate
interest in security, there’s also legitimate interest
in privacy and a legitimate interest in protection of
personal data. So balancing is necessary.

Porém, olhando para a retenção geral de dados,
o que acontece ali? Não há ponderação porque
não se pondera nem um pouco. Há apenas
uma abordagem geral, que diz que em prol da
segurança, todos os dados serão retidos. Não há
nada sendo ponderado. Há apenas uma simples
interferência e a Corte Europeia disse que isso não é
possível. Então, é claro que nós temos um interesse
legítimo em segurança, mas nós temos que resolver
quais condições precisam ser satisfeitas para servir
de ponderação, nos termos desses interesses em
privacidade e proteção de dados.

However, when looking at general data retention…
what happens there? There’s no balancing, because
there’s no balancing at all! Just a general approach,
which says, in the interest of security all data will
be retained. Nothing such as a balance. There’s
just a plain interference and the European Court
said that is not possible. So we have of course a
legitimate interest in security, but we then have to
sort out what kind of conditions must be present
and what kind of conditions serve as a balance in
terms of this interest in privacy and this interest in
data protection.

E aqui a Corte disse que é claro que essa retenção
de dados não pode ser justificada por uma suspeita
concreta. Se houvesse uma suspeita concreta, não
haveria um problema porque é claro que eu posso
reter dados para esse ou aquele caso individual,
por esse ou aquele celular ou um certo número de
celulares identificados. Mas no caso da retenção
geral, eu preciso pelo menos de um fundamento
legítimo, que me permita dizer que em determinado
caso, ela possa ser justificada. Pode ser que seja o
caso de uma agência de segurança dizer que há
um risco de um ataque terrorista; assim, talvez
para uma região limitada e um número limitado
de pessoas, dados possam ser retidos por um
tempo limitado. Mas não um regime de retenção
de dados que dispensa suspeita e também dispensa
proporcionalidade.

And here the Court said of course data retention
cannot be justified with a concrete suspicion. If
there was a concrete suspicion, there would be no
problem because, then, of course I can retain data
for this individual case, for this individual phone or
a certain number of identified cellphones. But in
case of general retention I need as a minimum some
legitimate ground, which says that in a certain case
general retention can be justified. That might be the
case for example if there’s, say, if security agencies
say that there’s a risk of terrorist violence. Then,
perhaps for a limited region, for a limited number
of persons, data might be retained for a limited
period of time. But not a general data retention
regime that would waive a suspicion and would
waive balancing.
It’s also interesting because the Federal
Constitutional Court of Germany in an old decision
of the 1980s in a way also focuses on this point,
but with another line of arguments. The Federal
Constitutional Court of Germany back then said
the State should never be allowed to just retain data
without knowing for what concrete purpose these
data are necessary.

Isso também é interessante porque o Tribunal
Constitucional Federal da Alemanha em uma
decisão antiga da década de 1980 de certa
forma focou nesse ponto, só que com uma linha
argumentativa diferente. Ele disse na época que o
Estado nunca deveria ser autorizado a reter dados sem
saber o para que concretamente eles são necessários.
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Há, é claro, um interesse em fazer valer a lei e um
interesse legítimo em segurança, mas há também um
interesse legítimo em privacidade e proteção de dados.

É interessante porque os Estados, e não apenas as
forças policiais, sempre estão interessados em dados.
Não é ruim para eles ter dados, são informações
sobre seus cidadãos etc. Se não precisam delas
agora, eles pensam que talvez precisarão ano que
vem, ou daqui dois ou cinco anos... então por que
não coletar tudo? Mas o Tribunal disse que este não
é um regime que possa prevalecer face aos interesses
em privacidade e proteção de dados porque isso
autorizaria o Estado a coletar tudo, de modo que
o direito à privacidade perderia totalmente o seu
valor. Não haveria ponderação, se o Estado pudesse
de fato argumentar que poderia possivelmente
precisar desses dados em dois, cinco ou sete anos.

It’s interesting because States, of course, not only
the police forces, are always interested in data. It’s
not bad for them to have data, it’s information about
their citizens and so on. If they don’t need them,
they think perhaps they will need them next year or
in two years or in five years… So why not collect
everything? But the Federal Constitutional Court of
Germany said that is not a regime, which could hold
in face of the interest in privacy and the interest of
data protection because that would allow the State
to collect everything and of course the privacy right
would have no value anymore. There would be no
weighting anymore, if the State could in fact argue
“we could possibly need this data in two years, in
five years, in seven years”.

E o mesmo se aplica para dados de telecomunicação
e de tráfego; e é claro também para as informações
advindas de uma transação feita com o cartão de
crédito, transações bancárias, do aparelho de tv a
cabo – que também produz muitos dados –, para os
dados de consumo de energia elétrica que permitem
que alguém diga se você está em casa, ou se já foi
dormir, pela variação das taxas de consumo etc.

And the same applies to telecommunication data,
traffic data; to the data, which come with credit
card transactions; with bank transactions; with your
television set at home – which also produces a lot of
data –; with the electricity data, which consumptions
rates would allow people to say whether or not
somebody is at home, or is going to bed etc. If it
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Se unirmos tudo isso, isso é big data [megadados].
Se isso fosse possível, não haveria proteção alguma
e então nós poderíamos abrir mão do direito de
privacidade e direito de proteção de dados pessoais.

all comes together, that’s big data. If that would be
possible, there would be no protection at all, then
we could do a waive with privacy right and the right
of protection of personal data.

A Corte Europeia de Justiça diz então que a
retenção como uma abordagem geral para coletar
e reter dados não é possível; é preciso que haja
algum fundamento, que diga que em determinado
caso a retenção de dados é justificada, por causa
de suspeita ou porque há um risco de que crimes
graves estejam sendo cometidos etc. Deve haver
algo. Nada de retenção geral de dados.

That’s the approach of the European Court of
Justice, which says retention as a general approach
to collecting and retaining data is not possible.
There must always some ground, which says that
in this certain case retention is justified, because
of suspicion, because of a risk that serious crimes
are being committed and so on. But there must be
something. No general data retention.

Em alemão temos o termo “Vorratsdatenspeicherung”,
“Vorratsdaten” foi que foi o que o Tribunal
Constitucional Federal então afirmou ser no mínimo

In German it’s called “Vorratsdatenspeicherung”.
That was what the Federal Constitutional Court
back then said is at least critical, and which the

criticável, e que a Corte Europeia de Justiça rechaçou
como instrumento1. O termo significa que se coletam
dados apenas para tê-los e talvez fazer uso deles
sempre que necessário no futuro.

European Court of Justice said it’s something that
cannot be used as an instrument. By “Vorratsdaten”
I mean, you collect data in order to have them and
perhaps make use of them whenever you will need
it in the future.

Nota do InternetLab: O termo em alemão “auf Vorrat” se refere a ter algo em estoque, em reserva. “Vorratsdaten”, portanto, significa
“dados em reserva”.a
1
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4. DADOS GUARDADOS
POR EMPRESAS E NÃO PELO
ESTADO: FAZ DIFERENÇA?
4. DATA STORED BY COMPANIES
INSTEAD OF THE STATE: DOES IT
MAKE A DIFFERENCE?
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InternetLab: Um argumento frequente daqueles
que defendem a retenção obrigatória de dados
é que não há retenção direta e sistemática feita
pelo Estado em si, mas somente por companhias
privadas, e o acesso a esses dados é feito apenas com
autorização da autoridade competente. Como o
senhor vê esse argumento??

InternetLab: A frequent argument made by
the advocates of mandatory data retention is that
there’s no direct or systematic retention made by
the State, rather the retentions made by private
companies, and access to them is only made upon
authorization of the competent authority. How do
you see this argument?

Prof. Albrecht: Eu vejo como um não-argumento.
Só é um argumento porque quando olhamos para
o desenvolvimento da relação entre o setor privado
e o público, vemos que mais e mais coleta de dados
sendo feita pelo setor privado, mais e mais questões
de segurança são enfrentadas no setor privado.
E olhando por exemplo para a Europa e para a
Alemanha, nós temos que nos anos 1980 houve o
início de um processo de privatização que afetou
em particular companhias de telecomunicação.
Telecomunicação antes dos anos de 1980 era
pública. Quando era operada pelo Estado, era o
Estado que coletava todos os dados, agora é o setor
privado. Não obstante, o Estado requer, por meio

Prof. Albrecht: That is not an argument. It’s
just an argument because when looking at the
development of the relationship between the
private sector and the public sector, you see that
more and more data collection takes place in the
private sector, more and more security relevant
issues are dealt with in the private sector. And when
looking for example at Europe and Germany we
saw that there was a privatization process going on
starting in the 1980s and that affected in particular
telecommunication companies. Telecommunication
before the 1980s was public. When the State ran it,
the State collected all the data and now it’s private
sector. However, the State, in the form of data

“[O Estado] é responsável pela interferência no direito de
privacidade e direito à proteção de dados que ocorre quando
uma empresa privada retém dados.”
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de leis de retenção de dados, que as companhias
de telecomunicação retenham esses dados. É uma
retenção obrigatória de dados e esses provedores de
telecomunicações estão sujeitos a sanções penais e
administrativas caso não obedeçam. Nesse caso,
as ações das companhias de telecomunicação são
de certo modo ações do próprio Estado. Já que o
Estado ordena a retenção, a retenção que ocorre
em uma companhia privada deve ser imputada ao
Estado.

retention laws, requests from telecommunication
companies to retain this data. It’s a mandatory
data retention, so telecommunication providers
face penal or administrative sanctions if they do
not comply with this data retention. In this case,
the actions of the telecommunication companies
are in a way actions of the State. The State orders
data retention. That means that the data retention,
which occurs in a private company is to be imputed
on the State.

É como no seguinte exemplo: o Estado, ou a
polícia, no caso, às vezes se utiliza de informantes
privados, de pessoas sem o status de policiais para
interrogar pessoas. Se fosse, então, possível que o
Estado derrogasse sua responsabilidade ao deslocar
esses atos de interrogatório – coleta de dados – a
uma empresa privada, o Estado estaria livre de
responsabilidade. Então, nesse caso particular,
no caso de retenção obrigatória de dados, o
Estado é responsável pela retenção de dados de
telecomunicação. E assim, também é responsável
pela interferência no direito de privacidade e
direito à proteção de dados que ocorre quando uma
empresa privada retém dados.

It’s like... I’ll tell some examples: The State, or
police, sometimes make use of private informants,
of people not having the status of police officers
when it comes to interrogations. If it would be
possible that the State derogates responsibility by
dislocating these acts of interrogation – collecting
data – to some private company, then the State
would be free from responsibility. So in this case,
in particular, in case of mandatory data retention,
data retention, telecommunication data retention is
something, for which the State is responsible. And
that is why the interference of privacy right and the
right to data protection, which of course takes place
also if a private company retains data, is something,
for which the State is responsible.

Já que, conforme explicado simplificadamente,
os provedores de telecomunicações, ao menos
na Alemanha, não têm interesse em reter dados.
Pode até ser que o Google ou outras companhias
grandes tenham, de fato, um interesse privado em
reter a maior quantidade de dados possível, mas
em princípio, não há interesse comercial nisso. São
apenas interesses do Estado que são perseguidos por
essa política e legislação, portanto, essa interferência
deve ser justificada pelo Estado.

Because, as easily explained, telecommunication
providers, at least in Germany, have no interest
in retaining the data. There is no commercial
interest. It might be that Google and other big
companies have, in fact, private interest in retaining
as many data as possible, but in principle, there’s
no commercial interest in that. It’s only the State’s
interests, which are pursuit by that policy and that
legislation, so the interference has to be justified by
the State.

E é por essa razão que separar a imposição de uma
obrigação por meio de lei da coleta de dados por
uma empresa privada não faz diferença.

And that’s why separating the imposition of an
obligation through law on the one hand and the
collection of data through a private company on the
other hand doesn’t make a difference.
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USUÁRIOS DE INTERNET NO
BRASIL
5. ACCESS TO DATA OF
BRAZILIAN INTERNET USERS
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InternetLab: Falemos um pouco sobre quais são os
direitos dos usuários quando esses dados são retidos.
No Brasil, muitas decisões judiciais desconsideram o
valor da privacidade, quando autorizam o acesso a
dados armazenados pelas empresas e não é pacífico
qual o nível de proteção que a nossa constituição
garante a dados eletrônicos. O senhor acha que a
retenção de dados se torna mais problemática neste
contexto?

InternetLab: Let’s talk a little bit about what are
the rights of users when this data is retained. In
Brazil many judicial decisions disregard the value
of privacy, when warranting access to data stored
by the companies and it’s not well established what
level of protection our Constitution affords to
electronic data. Do you think that data retention
become more problematic in this context?
Prof. Albrecht: It’s this kind of data: the general
retention of telecommunication and social media
and internet connections [that] becomes very
problematic. And in fact, I think, people sometimes
misunderstand the risks, which are inherent in such
data collection and retention policy, because we have
to consider what kind of data are collected. At first,
of course, very general data and telecommunication
and other things, which, in fact, when available
for a certain period of time, say one, two, three
weeks for an individual, which makes it possible to
establish a profile. A profile of who you are, which
your interests are, what you intend to do and with
one week with a couple of days of your personal
data, of the traffic data of your cellphone, I can say
where you’ll be tomorrow at a certain point of time
and I can predict that quite well.

Prof. Albrecht: É esse tipo de dado: a retenção
geral de [dados de] telecomunicações, de redes
sociais e conexões de internet que se torna muito
problemática. E, na verdade, eu acho que as pessoas
às vezes compreendem mal os riscos inerentes
dessa política de coleta e retenção de dados,
pois é preciso considerar que tipo de dados são
coletados. Em princípio, é claro, dados muito gerais
e telecomunicações e outras coisas que, de fato,
quando disponíveis por um certo período de tempo,
digamos, uma, duas ou três semanas para um
indivíduo tornam possível a construção de um perfil.
Um perfil de quem você é, quais são seus interesses,
o que você pretende fazer e, particularmente, em
uma semana, com os seus dados particulares de
dois dias, dos dados de tráfego do seu celular, eu
sou capaz de dizer onde você estará amanhã em
um determinado momento e posso prever isso
relativamente bem.

This kind of potential of looking into people, not
only a few, a group and certain communities, but
into everybody is something, of course, this big data
approaches in a way are using in a commercialized
way. But there, I think, must be effective data
protection statutes and, in particular, effective data
protection practices, which prevent that this can
be, in fact, implemented, that this potential can be
established and that these possibilities to look what
people are doing in a way that can all be justified
by ‘good intentions’, [with discourses such as] “we
want to help you”; “we want to provide you some
services” and “we want to protect you if you go in
some risky areas or if you approach persons, who
could present a danger”.

Este potencial de examinar as pessoas, não apenas
algumas, um grupo ou determinadas comunidades,
mas todas é algo que está sendo utilizando de
modo comercial por essas abordagens de big data
[megadados]. Mas eu acho que deve haver leis de
proteção efetiva e, particularmente, práticas efetivas
de proteção de dados, que previnam que isso possa,
de fato, ser implementado, que este potencial possa
ser estabelecido e que essas possibilidades de se
olhar o que as pessoas estão fazendo possam de
certo modo ser todas justificadas por boas intenções,
com discursos como: “nós queremos ajudá-lo”;
“nós queremos prover alguns serviços a você” e
“nós queremos protegê-lo, pois pode ser que você
vá a algumas localidades de risco ou que você se
aproxime de pessoas que possam apresentar um

But I think, at least in Europe, there has been a
strong, also political intent to protect personal data,
not to allow that these big data can be collected
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perigo”. Então, tudo isso pode, com certeza, vir
com boas intenções.

and be used for anything. And that is something I
think we should really consider, whether we want
a society, in which at least big telecommunication
companies or the State and security agencies are
able to use that.

Mas eu acho que, pelo menos na Europa, houve uma
tentativa forte, também por parte dos políticos, de
proteger dados pessoais, de não permitir que esses
megadados sejam usados para qualquer coisa. E
isso é algo que eu acho que nós devemos realmente
considerar: nós queremos uma sociedade na qual
pelo menos companhias de telecomunicação ou o
Estado sejam capazes de usar esses dados?

At least in Europe I think there was a fundamental
decision made 15 or 20 years ago to prevent that
something like that happens and to restrict, not
only data collection, but to restrict the amount of
data, which is available in societies and the amount
of personal data on individuals. But [for] that, of
course, rules on deleting data, on fixed dates and
mandatory deletion rules are absolutely necessary.
If there are not normative rules, which contain it
very, very effectively this kind of data collection,
there’s big data, in particular because these masses
of data can be stored at low costs today. We had in
Europe a couple of Constitutional Court decisions,
where these problems have been discussed and
many Constitutional Courts in Europe followed,
in fact, the decision of the European Court of
Justice and ruled out the possibility of general data
retention as a basic condition of protecting personal
data and, in particular, privacy.

Ao menos na Europa eu acho que houve uma
decisão fundamental proferida 15 ou 20 anos atrás
para evitar que algo assim aconteça e para restringir
não apenas a coleção de dados, mas também a
quantidade de dados disponíveis na sociedade e a
quantidade de dados pessoais sobre indivíduos.
Mas para isso regras sobre a deleção de dados;
regras de datas fixas e de deleções obrigatórias são
absolutamente necessárias. Se não houver normas
que contenham isso muito eficazmente, esse
tipo de coleção de dados, esses megadados serão
armazenados – em particular porque armazenar
essas quantidades enormes de dados não custa mais
tão caro. Nós tivemos na Europa algumas decisões
de Cortes Constitucionais, nas quais estes problemas
foram discutidos e muitas dessas Cortes seguiram,
de fato, a decisão da Corte Europeia de Justiça e
descartaram a possibilidade de retenção geral de
dados como uma condição básica de proteção de
dados pessoais e, em particular, de privacidade.
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6. WHAT DO EMPIRICAL FINDINGS
SHOW US ABOUT THE NECESSITY
OF DATA RETENTION?
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InternetLab: O senhor conduziu uma pesquisa
empírica a respeito da real necessidade da retenção
de dados para prevenção, investigação e persecução
criminal. O senhor poderia nos contar sobre as
suas principais conclusões? O senhor acha que isso
se se restringe à Alemanha, ou também poderia se
aplicar a outros países, como o Brasil?

InternetLab: You have conducted an empirical
research about the real necessity of data retention
for law enforcement and criminal prevention2. Can
you tell us about the main findings of this research?
And do you think that this is strictly related to
Germany or it could also apply to other countries,
like Brazil?

Prof. Albrecht: Também nesse ponto é preciso
diferenciar dados de tráfego ou localização,
que são gerados no processo das operações de
telecomunicação, e dados retidos. É claro que
eu acho que todos os sistemas de justiça criminal
e todos os serviços de inteligência nesse mundo
fazem uso ou são autorizadas a fazer uso de
dados de tráfego, que são gerados por meio das
operações de companhias de telecomunicação.
Há, é claro, uma ponderação porque no caso da
justiça criminal, é necessário que haja uma suspeita
e gravidade de uma ofensa criminal, a qual tenha
sido alegadamente cometida; no caso de agências
de segurança, serviços de inteligência, que haja um
risco de certa gravidade, como terrorismo etc.

Prof. Albrecht: There again we have to make
a difference between traffic data or location
data, as they become available in the process of
telecommunication operations, and retained data.
Of course, I think all the criminal justice systems
and all intelligence services in this group make
use or are authorized to make use of traffic data,
which are made available through the operations of
telecommunication companies. There’s, of course, a
balancing, because in case of criminal justice, there
must be a suspicion and seriousness of a criminal
offence, which allegedly have been committed and
in case of security agencies, intelligence services,
there must be a seriousness of risk – terrorism and
so on.

O que vemos a partir do uso de dados de tráfego
de telecomunicações, como são disponibilizadas
por meio da operação – não são os dados retidos,
mas aquilo que o seu celular está produzindo agora,
que é, é claro, armazenado e está disponível, mas
não está ainda retido; dados retidos consistem em
dados que não são mais usados comercialmente,
mas que são disponibilizados para futuras ações de
persecução penal e ações relativas à segurança.

What we see from the use of telecommunication
traffic data, as they are made available by operations
is not retained data, but this what your cellphone
is now producing, that is, of course, stored, that
is available, but is not yet retained; retained data
means data, which are not commercially used
anymore, but only made available for future law
enforcement and security related actions.
So when looking at the use of traffic data and law
enforcement activities, we will see that sometimes
traffic data can be useful, but in most cases from
which traffic data are retrieved, they don’t say
anything. At the end also in those cases where traffic
data can be introduced in criminal investigations,
traffic data, in general, do not serve as evidence.

Então, quando olhamos para o uso de dados de
tráfego e atividades de persecução penal, vemos que
às vezes eles podem ser úteis, mas na maior parte
das vezes, esses dados não dizem nada. No fim –
também naqueles casos, em que os dados de tráfego
podem ser introduzidos em investigações criminais

ALBRECHT, Hans-Jörg; GRAFE, Adina; KILCHLING, Michael. Rechtswirklichkeit der Auskunftserteilung über
Telekommunikationsverbindungsdaten nach §§ 100g, 100h StPO. Duncker & Humblot, 2008. Available at: http://cryptome.org/2012/04/
MPI-Forschungsbericht_2007-09.pdf
2

ALBRECHT, Hans-Jörg et al. Schutzlücken durch Wegfall der Vorratsdatenspeicherung. Eine Untersuchung zu Problemen der
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung bei Fehlen gespeicherter Telekommunikationsverkehrsdaten, v. 2, 2011. Available at https://www.
mpg.de/5000721/vorratsdatenspeicherung.pdf
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– dados de tráfego não servem como elementos de
informação, salvo em casos extremamente raros.
Contudo, eles servem na maioria dos casos para se
obter algum conhecimento sobre quem conversou
com quem ou se haveria um terceiro suspeito e isso
pode, então, iniciar outras investigações.

Only in extremely rare cases. However, in most
cases they serve to get some knowledge about who
has communicated with whom, whether there is a
possible third suspect and that then might initiate
other investigations.
When it comes to data retention and the use
of retained data, we can use Germany as an
example. Germany now has again data retention
and telecommunication retention statutes. For
five years there was nothing, because the Federal
Constitutional Court had revoked the former
telecommunication retention statute. In case of
Germany we know that per year approximately a
couple of thousand retained data are used. A couple
of thousand cases. Now, imagine: How many data
are retained? Approximately we have currently in
Germany 120 million active cellphones, we have at
least the same number of computers, which can be
connected to the internet, we have smartphones and
so on. So it’s only a very very very tiny part, which
is used. However, there’s terabytes of data available
and that of course must result in balancing, because
you put at risk millions of people in order to be able
to solve perhaps a couple of cases, a small number
of cases.

Quando tratamos de retenção de dados e uso de
dados retidos, podemos usar a Alemanha como
um exemplo. A Alemanha voltou a ter atualmente
uma legislação sobre retenção de dados e
telecomunicação. Durante cinco anos, não houve
nada porque o Tribunal Constitucional Federal
tinha revogado a antiga legislação de retenção
de telecomunicações. No caso da Alemanha, nós
sabemos que por ano são usados aproximadamente
uns dois mil dados retidos. Dois mil casos. Agora,
imagine: qual a quantidade de dados que são
retidos? Aproximadamente nós temos hoje na
Alemanha 120 milhões de celulares ativos, pelo
menos o mesmo número de computadores com
conexão à internet, smartphones etc. Então é só uma
parcela muito muito muito pequena que é usada.
Não obstante, há terabytes de dados disponíveis e
isso deve, é claro, resultar em ponderação, porque
se colocam em risco milhões de pessoas só para se
poder solucionar, talvez, alguns casos, um número
pequeno de caso.

And then we have to look at what cases are
those. I mean, the introduction of mandatory
telecommunication retention is justified with serious
crimes, organized crime, transnational crime,
terrorism, but when looking to the cases where it’s
been used, we can probably imagine, it’s average
crime. Here a robbery, there a theft of a cellphone,
which can be located because of this location data
available; child pornography… I mean, for every
video, we have these people who download it
and then you have a case with two hundred, two
thousand suspects. But in Germany the possession
of child pornography or downloading it is not
considered to be very serious, so the case will either
be dismissed or there will be a small fine. And there’s
nothing like serious cases.

Além disso, precisamos ver que tipo de casos
eles são. Quero dizer, a introdução de retenção
obrigatória de telecomunicações é justificada
com crimes graves – crime organizado, crime
transnacional, terrorismo – e quando olhamos
os casos em que estes dados têm sido utilizados,
nós podemos provavelmente imaginar, tratamse de crimes comuns. Um roubo aqui, um celular
roubado que é encontrado por causa de dados
de localização disponíveis; pornografia infantil...
Digo, para cada vídeo, temos pessoas que baixam,
então você tem esses casos com duzentos, dois mil
suspeitos. Mas na Alemanha a posse ou download
de pornografia infantil não é considerado um crime
grave, então a consequência disso seria que ou o
caso seria rejeitado ou haveria uma pequena multa.
Não há nada como casos sérios.

We had a certain conflict two years ago. The
“Bundeskriminalamt” – Federal Criminal Police
Office – tried to collect cases, serious cases, murder
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“Quando olhamos para o uso de dados de tráfego e atividades de
persecução penal, vemos que às vezes eles podem ser úteis, mas na
maior parte das vezes, esses dados não dizem nada.”

Nós tivemos um certo conflito dois anos atrás. O
Bundeskriminalamt – Departamento de Polícia
Criminal Federal – tentou coletar casos sérios, casos
de assassinato, para cuja resolução eles afirmavam
que dados retidos teriam sido necessários para
solucionar o caso e levar os suspeitos à justiça.
Então eles apresentaram sete casos de assassinatos
para toda a Alemanha – isso não parece muito, mas
para a Alemanha é – e investigaram cada um deles.
Em todos esses casos, foi possível levar o suspeito
à justiça em menos de um ano, sem fazer uso de
dados de telecomunicação. Eu não tenho certeza do
porquê da escolha desses casos, mas ficou evidente
que os dados de tráfego de telecomunicações não
desempenharam um papel.

cases, for which they argued retained data had
been necessary to resolve the case and to bring
offender suspects to justice. So they presented seven
murder cases for the whole Germany – that doesn’t
sound like many, but for Germany it’s a lot – and
investigated each case. In all of these cases, it was
possible to bring the suspect to justice, within less
than one year, without the use of telecommunication
data. I’m not sure why the Federal Criminal Police
Office chose these cases, but it was evident that
telecommunication traffic data did not play a role.
There was one case, a high profile case, it was a
police officer murdered close to his place of living
and, two or three hours after the murder, the police
called all telecommunication companies in the area
and requested the retention of all the data. That
is possible. That doesn’t have to do with general
retention. What came out of it? What was the result
of that? Nothing. Ultimately they saw there were
two people, possibly suspects, who had been in the
area and they had other evidence, which connected
these people to the murder, but an investigating

Em um desses casos, um caso de grande notoriedade
em que um policial fora assassinato próximo de sua
residência e, duas ou três horas depois, a polícia
ligou para todas as companhias de telecomunicação
na área e requereu a retenção de todos os dados.
Isso é possível, não se trata de retenção geral. Em
que isso deu? Em nada. Finalmente eles viram que
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havia duas pessoas, possíveis suspeitos, que haviam
estado na área e eles tinham outras evidências que
conectavam essas duas pessoas ao assassinato, mas
um juiz de investigação decidiu que não havia
evidências suficientes, então não era possível levar
o caso adiante. Então, mesmo nesse pequeno
número de casos criminais muito graves, os dados
de telecomunicação não tiveram valor prático.

judge decided there was not enough evidence, so the
case could not go on. So even in this small number
of very serious criminal cases, there was no real
practical value of the telecommunication data.
There’s still other problem we should not forget:
police sometimes are seduced into relying too
heavily on technological aspects of policing,
although we know that these kinds of technologies,
of using surveillance techniques and data mining
– which is retained data – might result in serious
problems. And of course we have not only cases
which have been resolved by using retained data
or traffic data in general, but we have also cases
and quite some cases, where retained data, traffic
data resulted in investigating and prosecuting the
wrong people, because they had been close to the
place where the offence had been committed. That
sometimes might lead in the wrong direction.

Há ainda outro problema que não devemos
esquecer: a polícia às vezes é seduzida a confiar
muito nos aspectos tecnológicos do policiamento,
embora nós saibamos que esses tipos de tecnologias,
de uso de técnicas de vigilância e obtenção de
dados – que são os dados retidos – podem causar
sérios problemas. Além disso, é claro, nós não
temos apenas casos que tenham sido solucionados
com o uso de dados retidos ou dados de tráfego em
geral, mas também casos, e não são poucos, em
que os dados retidos e dados de tráfego resultaram
na investigação e persecução das pessoas erradas
porque estiveram perto do local da ofensa. Isso às
vezes pode nos levar na direção errada.

There’s of course then something I’m not sure of
it’s a discussion in Brazil, it has been discussed in
Germany. With telecommunication traffic data, you
get usually location data and location geographical
data. So you can see in a certain area, this and this
cellphones are active and with that you can identify
who was in a certain area. Now, that might also
result in meaningful data, because if, for example, a
series of robberies have been committed in a certain
location, in a certain time, police can identify who
was in the facility.

Há é claro algo que eu não sei se é uma discussão
no Brasil, mas foi discutido na Alemanha. Com
os dados de tráfego de telecomunicação, temse geralmente dados de localização e dados de
localização geográfica. Então é possível ver em
uma determinada área que este e aquele celulares
estão ativos e com isso você pode identificar quem
esteve em uma determinada área. Agora, isso
pode também resultar em dados significativos
porque se, por exemplo, uma série de roubos foram
cometidos em uma determinada localização em um
determinado horário, a polícia é capaz de identificar
quem estava na área.

Because most criminal offenders are like you and me
and they use cellphones, that is kind of a strategy, if
police forces don’t have a clear information on who
could be a suspect, then they look who was in the
area. And that might result in, for example, a couple
of hundred people are suddenly under a suspicion
of being linked to that robbery, or to a murder. It’s
also a question, which has to be decided, because
it’s not nice to be visited by police and police asks
you “look, we know you’ve been in this location,
what did you do there? have you possibly been to
this shop?”.

Como a maior parte dos criminosos são como você
e eu e usam celulares, isso é como uma estratégia
dos policiais se eles não têm uma informação
clara sobre quem poderia ser um suspeito: eles
olham quem esteve na área. Isso pode resultar
em, por exemplo, 200 pessoas ficarem de repente
sob suspeita de estarem ligados àquele roubo ou
assassinato. É também uma questão que deve ser
decidida porque não é legal receber uma visita da

So it’s a hundred people or in a certain location it
might be a thousand of people or two thousand,
and there must be also balancing and weighing

29

DIREITO À PRIVACIDADE E A GUARDA OBRIGATÓRIA
DE DADOS PARA INVESTIGAÇÕES
Entrevista com Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrecht

polícia e ser perguntado “Olha, nós sabemos que
você esteve nessa localização, o que você fez por lá?
Por acaso você esteve nessa loja?”.

[to determine whether] should that be in fact an
investigation strategy, which affects many people,
but ultimately results perhaps in clearing up a
robbery or assault or whatever?

Então é uma centena de pessoas ou, em alguns
lugares, pode ser mil ou dois mil, e deve haver
também ponderação: deve ser de fato uma estratégia
investigativa, que afeta muitas pessoas, mas no final
resulta na resolução de um roubo ou agressão ou o
que for?
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7. O QUE A ALEMANHA PODE
ENSINAR AO BRASIL?
7. WHAT CAN GERMANY
TEACH BRAZIL?
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InternetLab:
Nos aproximando da última
questão, eu gostaria de aprofundar essa relação
entre o contexto brasileiro e o contexto alemão. No
Brasil, nós aprovamos recentemente o Marco Civil
da Internet, que é conhecido como a Declaração
brasileira de Direitos na Internet e estabelece a
retenção obrigatória dos logs de conexão e aplicação
– logs de conexão por um ano e logs de aplicação
por seis meses. Ainda assim, representantes das
autoridades de segurança pública têm defendido
publicamente a necessidade de aumentar ainda
mais sua capacidade investigativa e acessar mais
informações sobre usuários de internet. Na
Alemanha há uma nova lei concernente à retenção
de dados, que tem por objetivo atingir os requisitos
estabelecidos pelo Tribunal Constitucional alemão.
Então, quais lições podem ser trazidas da discussão
na Alemanha para um contexto mais amplo de
debates sobre os limites da retenção de dados?

InternetLab: Reaching the last question, I would
like to maybe deepen a little bit this relation
between the German context and the Brazilian
context. In Brazil we recently approved the “Marco
Civil da Internet”, which is also known as the
Brazilian Internet Bill of Rights, and it establishes
the mandatory retention of connection logs and
application logs - connection logs for one year
and application logs for 6 months. Even though,
law enforcement authorities’ representatives
have publicly defended the need to increase even
more its investigative capacity and access more
information about internet users. In Germany
there’s a new law regarding data retention, which
aims to reach the requirements provided by the
German Constitutional Court. So, what lessons
can be brought from the discussion in Germany to
a broader context of debates on the limits of data
retention?

Prof. Albrecht: Eu acho que lições podem ser
tiradas da experiência alemã, mas eu acho que lições
também podem ser tiradas da experiência europeia.
A experiência alemã, a decisão política alemã com
relação à retenção de dados não se baseia em uma
firme convicção de introduzir ou reintroduzir de
fato um regime de retenção geral de dados, pois
depois que o Tribunal Constitucional Federal
afirmou em 2011 que a lei de retenção de dados
de então era inconstitucional, ministros da Justiça
tinham argumentado que não iriam reabrir essa
questão e introduzir outra lei até que a Comissão
da União Europeia apresentasse sua própria visão
de proteção de dados e, nesse contexto, também de

Prof. Albrecht: I think that lessons can be drawn
from the German experience, but also lessons can
be drawn from the European experience. German
experience, German policy-making with respect
to data retention is not based on firm conviction
of in fact introducing or reintroducing a general
data retention regime, because after the Federal
Constitutional Court had held in 2011 that the
then statute on data retention was unconstitutional,
Federal Ministries of Justice had argued they
would not reopen that question, by reintroducing
a bill, until the European Union Commission had
presented their own vision of data protection and,
in this context, also retention of telecommunication

retenção de dados de telecomunicação. Essa posição
de não se mover e não introduzir mais retenção
de dados reforçou a posição da Corte Europeia de
Justiça, a qual sustentara que a Diretiva Europeia
de Retenção de Dados era inconstitucional e violava
direitos de privacidade e de proteção de dados.

data. That position of not moving and not
introducing data retention anymore was in a way
strengthening to the position of the European
Court of Justice, which held the European Union
Directive on Data Retention unconstitutional and in
violation of privacy and data protection rights.

No entanto, houve há cerca de dois anos um
movimento político no Partido Social Democrata
porque o Ministro da Justiça Federal, que é membro
do Partido Social Democrata era explicitamente
contra a introdução de alguma coisa, mas, há um

However, there was one and a half, two years ago
a political move in the Social Democratic Party,
because the Federal Minister of Justice, who is
a member of the Social Democratic Party, was
explicitly against introducing something. However,
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ano e meio, o chefe do partido disse “olha, nós temos
que lutar contra crimes internacionais, pornografia
infantil e nós temos que proteger nossos cidadãos e,
para isso, nós precisamos introduzir a retenção de
dados. Assim, o Ministro da Justiça Federal, que não
é muito forte, mudou de posição da noite para o dia
e disse “não, nós vamos tentar encontrar algo que
respeita a Constituição de um lado e a decisão da
Corte Europeia de Justiça de outro. ”

the chief of the Social Democratic Party one and a
half years ago said, “look, we have to fight against
transnational crimes, child pornography and we
have to protect our citizens and in order to do so, we
have to introduce data retention”. And the Federal
Minister of Justice, who’s not very strong, overnight
changed positions and said, “no, we will try to
find something, which complies with the German
Federal Constitutional [Court’s] decision on the one
hand and the European Court of Justice’s decision
on the other hand.”

Então, o que surgiu foi um compromisso: de um
lado o projeto tinha tentado ao máximo reduzir o
impacto sobre a privacidade, reduzindo o período de
retenção para um período que a polícia e o serviço
secreto dizem que é um lixo porque não podem fazer
nada com esses dados; nós precisamos de, eu acho
que as agências de segurança pública brasileiras
diriam, “pelo menos um ano, melhor dois”. Mas
provavelmente as pessoas argumentariam “cinco
anos, mas dez seriam melhor”. E esse foi então
o resultado, um máximo de proteção de dados,
um mínimo de tempo de retenção. Então foi um
compromisso que tentou de um modo se reconciliar
com a proporcionalidade e ponderação.

So what came out was a compromise: on the one
hand, the Draft had attempted to reduce as much
as possible the impact on privacy through reducing
the period of retention to a period the police and
the secret services say it’s crap, because we cannot
do anything with that. We need, I think Brazilian
security and police law enforcement agencies will
say “we need at least one year, better two years”,
most people argue “five years, ten years would be
best”. And that was then the outcome: a maximum
of data protection, a maximum reduction of the
retention period. So it was a compromise, which
tried to, in a way, come to terms with proportionality
and with balancing.

Contudo, como eu havia dito anteriormente, isso
ainda não é, em princípio, ponderação porque
há uma retenção geral, ainda que só por um
período de tempo. Então não há uma diferença
fundamental. O que nós temos agora é de fato algo
que é um compromisso, mas que obviamente não
está alinhado com a decisão da Corte Europeia de
Justiça e em particular também não com as decisões
de algumas outras cortes constitucionais na Europa.

However, as I have said before, this is, in principle,
still no balancing, because there’s a general
retention, although only for a short period of time,
but still general data retention. It doesn’t make
a principal difference. So what we have now, in
fact, is something, which is a compromise, [but]
which is obviously not in line with the decision of
the European Court of Justice and in particular
not in line with the decisions of a couple of other
constitutional courts in Europe.

É interessante ver as consequências da decisão da
Corte Europeia sobre retenção de dados. Primeiro
foi o Tribunal Constitucional austríaco que após
algumas semanas afirmou de modo muito breve que
não havia qualquer possibilidade que a retenção
geral de dados fosse introduzida novamente na
Áustria porque isso violaria proporcionalidade
e, com isso, também privacidade e proteção de
dados. Então foi a vez do Tribunal Constitucional
esloveno, do Tribunal Constitucional eslovaco,
do Tribunal Constitucional búlgaro, do Tribunal
Constitucional romeno, na Escandinávia não

It’s interesting to see the consequences of the
European Court’s decision in data retention. It
was first the Austrian Constitutional Court, which
after a couple of weeks said very shortly that there
was no way that in Austria a general data retention
could be introduced anymore, because that would
infringe on proportionality and with that on privacy
and data protection. It was then the Slovenian
Constitutional Court, the Slovakian Constitutional
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há Cortes Constitucionais, mas lá e na Holanda
houve decisões de Tribunais inferiores favoráveis
a companhias de telecomunicação, que não
queriam continuar retendo dados após a decisão
da Corte Europeia de Justiça. Então o que nós
temos atualmente na Europa é uma bagunça, pois
temos países onde há um comprometimento firme
de não introduzir retenção e países, como França
e Inglaterra, que são firmemente comprometidos
a continuar com ela. Então é uma divisão real na
Europa, entre a União Europeia e a Europa. Eu
tenho a impressão que na Alemanha e na Europa
não apenas o discurso, mas também os conflitos
irão continuar e eu não vejo uma solução, ao
menos para a União Europeia. A União Europeia
tentou introduzir harmonização com a Diretiva

Court, Bulgarian Constitutional Court, Romanian
Constitutional Court, in Scandinavia there’s no
Constitutional Courts, but, [there] and in the
Netherlands there have been lower courts deciding
in favor of telecommunication companies, which
didn’t want to continue with retaining after the
decision of the European Court’s decision. So, what
we have now in Europe is just a mess, because we
have countries, where there’s a firm commitment
not to introduce retention and there’s countries like
France and England, which are firmly committed
to continuing. So it’s a real split through Europe through European Union and Europe. I have the
impression that in Germany and in Europe, not
only the discourse, but the conflicts will continue
and I don’t see any solution, at least for European

de Retenção de Dados de 2006. Agora não há
harmonização, há as maiores diferenças possíveis na
Europa.

Union. And European Union tried to introduce
harmonization with the Data Retention Directive
of 2006. Now there’s no harmonization, there’s the
biggest differences as possible in Europe.

Eu tenho a impressão que, de fato, nós deveríamos
tentar pensar em uma forma de usar os dados
de telecomunicação, que é claro devem ser

I have the impression that, in fact, we should try
to sort out a way to use telecommunication data,

“Nós deveríamos tentar pensar em uma forma de usar os dados de telecomunicação,
que é claro devem ser disponibilizados sob certas condições com propósitos de
persecução criminal e questões de segurança, mas também tentar introduzir um
máximo de proteção de dados e um máximo de proteção de privacidade.”
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disponibilizados sob certas condições com
propósitos de persecução criminal e questões de
segurança, mas também tentar introduzir um
máximo de proteção de dados e um máximo de
proteção de privacidade. Eu continuo achando
que a solução obtida na Convenção de Crimes
Cibernéticos do Conselho da Europa muito tempo
atrás, que sugerira uma técnica de congelamento
a curto prazo de dados, caso houvesse suspeita ou
algum risco, seria uma solução que estaria alinhada
com as decisões das cortes constitucionais que
nós temos atualmente na Europa, inclusive com a
decisão da Corte Europeia, e também que estaria de
acordo com um compromisso com a privacidade e a
proteção de dados pessoais.

which of course should under certain conditions be
made available for law enforcement purposes and
security issues, but we should also try to introduce
a maximum of data protection and a maximum of
protection of privacy. I still think that the solution,
which was provided in the Cybercrime Convention
of the Council of Europe a long time ago, which
suggested a technique of short time freezing of
data, if there’s suspicion or a certain risk, would
be a solution, which would be in line with the
Constitution Courts’ decisions we have now in
Europe, including the European Court’s decision,
and which would be in line with a commitment to
privacy and protection of personal data.
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