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RESUMO

O presente estudo possui como área de concentração o Direito,
Democracia e Sustentabilidade, e faz parte do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Direito da Faculdade Meridional – Mestrado Acadêmico em Direito
(PPGD/IMED), tendo como linha de pesquisa a efetividade do Direito, da Democracia
e da Sustentabilidade. A pesquisa tem aderência e está vinculada ao projeto de
pesquisa Latin America Privacy Hub. Busca-se analisar o direito à privacidade do
indivíduo, previsto no artigo 5, inciso X da Constituição Federal, bem como reconhecer
a importância da regulamentação existente para a utilização dos drones, a fim de
impor limites legais através das legislações existentes, para que tais equipamentos
não se tornem instrumentos de violação à privacidade das pessoas. Partir-se-á do
estudo da privacidade como direito fundamental, a questão da inviolabilidade da vida
privada, da dignidade da pessoa humana e o rompimento da privacidade pelo uso de
drones. Buscar-se-á também tratar da evolução das aeronaves não tripuladas no
Brasil, que ora apresentar-se-ão como drones, ora como VANTS (Veículos Aéreos
não Tripulados) e ora como RPAs (Aeronaves Remotamente Pilotadas). Analisar-seá o uso de drones na segurança pública e a vigilância em massa realizada pelo poder
estatal, bem como a sua utilização para fins recreativos e a responsabilização pelo
uso indevido. Por fim, tratar-se-á da competência das agências reguladoras, estudarse-á parte da legislação existente utilizada como forma de garantir o direito à
privacidade e, por consequência, o conflito existente entre a vigilância em massa e o
direito à privacidade, em que será abordado que as novas tecnologias de inteligência
artificial trazem novos desafios para a (in)violabilidade do direito à privacidade. Para
tanto, utilizar-se-á o método de pesquisa hipotético dedutivo, por meio da técnica de
pesquisa bibliográfica e legislativa.

Palavras-chave: direito à privacidade. Dignidade da pessoa humana. Inviolabilidade.
Drones. Vigilância em massa.

ABSTRACT

The present study has as its main area the Law, Democracy and Sustainability
and it is part of the Faculdade Meridional Post-Graduation Program Stricto Sensu in
Law - Master of Science in Law (PPGD/IMED), having as research line the
effectiveness of Law, Democracy and Sustainability. The research has adherence and
is linked to the Research Project "Latin America Privacy Hub". It seeks to analyze the
individual's right to privacy, provided for in article 5, item X of the Federal Constitution,
as well as to recognize the importance of existing regulations for the use of drones in
order to impose legal limits through existing legislation, so that such equipment does
not become an instrument of violation of the privacy of people. It starts from the study
of privacy as a fundamental right, the question of the inviolability of privacy, the dignity
of the human person and the breaking of privacy by the use of drones. It seeks to deal
with the evolution of unmanned aircraft in Brazil, which are or presented as drones, as
VANTS (from the Portuguese "unmanned aerial vehicles") or as RPAs (remotely
piloted aircraft). Also, the use of drones in public safety and mass surveillance by state
power, as well as their use for recreational purposes and accountability for misuse are
examined. Finally, it is examined the responsibility of the regulatory agencies, it is
studied the part of the existing legislation used as a way to guarantee the right to
privacy and consequently, the conflict between mass surveillance and the right to
privacy, where it is approached that the new technologies of artificial intelligence bring
new challenges for (in) violability of the right to privacy. For that, the deductive
hypothetical method of research is used, through the technique of bibliographical and
law research.
Keywords: Right to privacy. Dignity of human person. Inviolability. Drones. Mass
surveillance.
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INTRODUÇÃO
A vigilância em massa é possível a partir do uso de drones pelo poder
estatal e, de igual forma, a sua utilização para fins recreativos. Entretanto, as
tecnologias de inteligência artificial trazem novos desafios para o Direito,
principalmente pela violação do direito fundamental à privacidade no qual a falta de
fiscalização supera os limites e sanções elencados pela Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC) e demais legislações existentes. Com isso deixa-se de inibir a violação
de

direitos

fundamentais,

justificando-se,

assim,

a

necessidade

de

interdisciplinaridade entre os sistemas jurídicos e demais legislações referentes à
regulamentação dos drones e a garantia da inviolabilidade do direito à privacidade,
seja pela análise da evolução dos instrumentos normativos ou pela criação de novos
direitos face à regulamentação de uso dos equipamentos.
Também a invasão de privacidade é outra situação provocada pela
utilização danosa dos drones. Se antes esse tipo de invasão ocorria por meio de
espionagem com binóculos, câmeras escondidas, entre outros, agora existe um
aparelho com maior poder de alcance. Assim, como a maioria dos instrumentos
disponíveis está à mercê da vontade e índole do usuário, com essas aeronaves não
é diferente, pois podem ser utilizadas com finalidade lícita ou ilícita. Muitos países,
entre os quais o Brasil, enfrentam problemas com os drones privados em razão da
colisão e invasão de privacidade.
Considerando a dimensão de vigilância em massa possível a partir do
uso de drones pelo poder estatal e, também, para fins recreativos, questiona-se: os
desafios trazidos pelas tecnologias de inteligência artificial para a violação do direito
à privacidade, a regulação e a regulamentação do uso de drones no Brasil e as demais
legislações existentes são adequadas à garantia do direito fundamental à privacidade,
prevista no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal?
A pesquisa sobre o tema proposto justifica-se na abordagem da
regulação e regulamentação dos drones no Brasil, uma vez que estes podem ser
facilmente utilizados e, em alguns casos, podem violar a privacidade das pessoas. O
presente estudo possui como área de concentração o Direito, Democracia e
Sustentabilidade e faz parte do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito
da Faculdade Meridional – Mestrado Acadêmico em Direito (PPGD/IMED), tendo

11
como linha de pesquisa a efetividade do Direito, da Democracia e da Sustentabilidade.
A pesquisa tem aderência e está vinculada ao projeto de pesquisa Latin America
Privacy Hub. Os veículos aéreos não tripulados apresentar-se-ão no presente trabalho
ora como VANTS (Veículos Aéreos não Tripulados), ora como drones, ora como RPAs
(Aeronaves Remotamente Pilotadas). Porém, o último é utilizado para fins que não
sejam recreativos e necessitam de autorização para o uso, uma vez que são
controlados remotamente.
A partir do arcabouço teórico será possível analisar o direito à
privacidade do indivíduo, previsto no artigo 5, inciso X da Constituição Federal, bem
como reconhecer a importância da regulamentação existente para a utilização dos
drones a fim de impor limites legais para que tais equipamentos não se tornem
instrumentos de violação à privacidade das pessoas.
Na parte inicial do trabalho busca-se conceituar a privacidade como
direito fundamental. Tal garantia busca proteger o indivíduo, tendo como finalidade
básica o respeito à dignidade da pessoa humana, que se encontra em posição de
superioridade e hierarquicamente acima dos demais direitos, uma vez que inerente
ao ser humano. Em seguimento, tratar-se-á da inviolabilidade da vida privada
garantida pela Constituição Federal, abordado como direito irrenunciável e
personalíssimo, o qual sua violação gera a chamada responsabilidade civil. De igual
forma, abordar-se-á a dignidade da pessoa humana como garantia e finalidade
principal de proteção do Estado e o rompimento da privacidade pelo uso de drones
devido ao seu uso inconsequente.
O segundo capítulo tratará da evolução das aeronaves não tripuladas no
Brasil, as suas conceituações e a responsabilidade das agências reguladoras sobre o
tema em questão. De igual forma, será tratado acerca da questão do uso de drones
na segurança pública, tendo como pressuposto a vigilância necessária ou a violação
de direitos, a partir dos quais os operadores estão atrelados ao mesmo arcabouço
legal dos demais pilotos de tais equipamentos. Ainda, verifica-se a questão da
vigilância em massa realizada pelo poder estatal, da qual as novas tecnologias
trouxeram a facilidade de uso em operações policiais. Por conseguinte, será abordado
a problemática envolvendo o uso, a comercialização e a responsabilização pelo uso
de drones.
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Por fim, será estudada a competência das agências reguladoras para
regulamentar o uso dos drones no Brasil. Será abordada parte da legislação existente
utilizada como forma de garantir o direito à privacidade, tal como a Constituição
Federal, a Lei nº 12.737/2012 – Lei Carolina Dieckman –, o Marco Civil da Internet e
a

Lei

Geral

de

Proteção

de

Dados,

utilizadas

como

forma

de

garantir o direito à privacidade. Por consequência, será analisado o conflito existente
entre a vigilância em massa e o direito à privacidade, a partir do qual será abordada a
problemática envolvendo as novas tecnologias de inteligência artificial, bem como os
novos desafios para a (in)violabilidade do direito à privacidade.
Para tanto, utilizar-se-á o método de pesquisa hipotético dedutivo, a partir do
qual será possível estudar as normativas existentes para a garantia do direito à
privacidade e a sua inviolabilidade, bem como a efetiva proteção de que os drones
possam ser utilizados de maneira segura e eficiente, ou seja, de modo que, ao
mesmo tempo em que venha a proteger o indivíduo, de igual forma venha a
resguardar a sua privacidade. Para tanto, utilizar-se-á como técnica a pesquisa
bibliográfica e legislativa.
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CONCLUSÃO

Existem determinados direitos que são inerentes à própria condição de ser
um ser humano. São direitos originários, fundamentais e essenciais ao homem,
surgidos juntamente com o nascimento com vida do indivíduo. Estes são os chamados
direitos da personalidade. Entre os direitos da personalidade há o direito à privacidade
que, por suas características peculiares, acabam, por vezes, colidindo, havendo a
necessidade, portanto, da resolução de tal conflito na busca de alcançar a justiça.
A Constituição Federal, o Código Civil e certas leis especificas preveem
proteção completa aos direitos à privacidade e preveem, também, sanções caso estes
direitos sejam violados. De igual forma, também existe uma regulamentação sobre os
drones para afiançar a segurança do espaço aéreo e dos direitos da população.
A má utilização de drones pode gerar impactos nos direitos intrínsecos ao
indivíduo, como o direito à dignidade humana, privacidade e integridade física.
Entretanto, a segurança do indivíduo é primordial diante do aparecimento de novas
tecnologias. O universo dos drones - ou seja, livre para compra e venda, a todos os
públicos e levando em consideração suas ações – tem um imenso caminho ainda a
ser percorrido até que seja declarado normatizado.
Os drones e suas ações, quer sejam comerciais, de segurança pública ou
informais, tendem a gerar intensa movimentação de críticas e polêmicas sociais e
jurídicas, uma vez que podem causar diversos problemas aos indivíduos. A
necessidade de realização da segurança pública realizada pelo poder estatal para a
proteção da sociedade em geral colide com o direito à privacidade dos indivíduos em
sua utilização desmedida. Logo, cabe ao Estado aprovisionar recursos para afiançar
a proteção da sociedade e do indivíduo. Não obstante de o Estado ter o dever de
afiançar a segurança da população, ele não pode empregar esse poder de proteção
contra a sociedade com o desígnio de invadir a privacidade, como afiança a
Constituição Federal.
Faz-se necessária a ponderação do uso de drones frente à ameaça que
este equipamento oferece à privacidade das pessoas, uma vez que, com alta
capacidade de gravação de imagens, pode sobrevoar uma área particular ou, até
mesmo, planar ao lado da janela de um apartamento em um andar alto com a
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finalidade de capturar a intimidade das pessoas que ali estão, às vezes sem mesmo
ser notada sua presença.
O uso do drone trouxe adições para o dia a dia da humanidade, podendo
salvar vidas com facilidade de locomoção, chegando em locais de difícil acesso para
o homem. Assim, além da obrigação de regulamentação para impedir os conflitos, é
importante a definição de condições para a obtenção de habilitação, comportamentos
que são considerados ilícitos, sanções para o acometimento dessas condutas e limites
do governo sobre o uso.
A ANAC, através do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial nº
94/2017 (RBAC-E nº 94/2017), salienta que dois tipos (aeromodelos e RPAs) só
podem ser operados em áreas com no mínimo 30 metros horizontais de distância das
pessoas não anuentes ou não envolvidas com a operação, e cada piloto remoto só
poderá operar um equipamento por vez.
Não sendo a norma da ANAC rígida em pontos como idade do condutor,
áreas de uso e outros pontos essenciais, têm-se falhas nesse regulamento. Nessa
perspectiva, a utilização dos drones agrega-se a mais uma tecnologia atualizada que,
além das vantagens e impactos positivos na economia e na segurança, pode trazer
efeitos negativos. Isso ocorre devido a falhas elétricas, ao pouco tempo de vida útil da
bateria, somadas às condições que o clima pode apresentar e afetar o voo. Além dos
fatores operacionais, tal uso, atrelado à falta de fiscalização, pode acarretar demandas
judiciais complexas, considerando que o uso e a comercialização não são restritos.
Porém, há ressalvas, pois, infelizmente, nem toda tecnologia é sempre
usada para o bem. Um único equipamento pode destruir e salvar vidas. Ademais, a
observância sobre a privacidade das pessoas, a propriedade privada, o uso, a
produção e comercialização, implica a necessária aprovação de normas reguladoras.
Diante disso, considerando a liberação do uso, da compra e da venda, necessário se
faz não somente uma regulamentação punitiva ou uma constituição que garanta a
proteção, mas, sim, uma fiscalização com eficácia que venha a inibir a ocorrência de
crimes de violação da privacidade, garantindo o bem-estar comum sobreposto ao
comercial e, com isso, garantindo a dignidade da pessoa humana.
O drone, nas mãos de um piloto inconsequente, pode ocasionar danos do
ponto de vista jurídico, uma vez que a privacidade é garantia fundamental elencada
na Constituição Federal, considerada por esta como direito inerente à dignidade
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humana. Dessa forma, uma vez violada, pode causar grandes constrangimentos,
abalos psicológicos, bem como diversos outros inconvenientes morais. Sendo assim,
a conduta gravosa e os transtornos causados às vítimas na violação à sua privacidade
devem ser especificamente criminalizados, com a promulgação de uma lei penal,
prevendo uma pena mais grave, ou pela fiscalização intensa do uso de tais
equipamentos, uma vez que proteger a segurança do indivíduo se faz necessário
desde que não afete a segurança privada dos demais.
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