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Resumo: A utilização de dados por entidades públicas e privadas 
é uma realidade que ganhou força a partir dos avanços da tecno-
logia da informação. As novas tecnologias, apesar de possibili-
tarem a realização de inúmeros afazeres de forma prática e efi-
ciente, denotam um viés vulnerável para quem delas se utiliza, 
contudo, a partir do momento em que a hiperexposição das pes-
soas se apesenta cada vez mais constante. Ao abordar o tema da 
proteção de dados pessoais, urge a consagração da privacidade 
como direito fundamental e sua inserção no ramo dos direitos da 
personalidade, apresentando-se dessa forma como essencial à 
própria dignidade humana. De tal modo, utilizando-se do mé-
todo bibliográfico e exploratório, o presente trabalho objetiva 
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examinar a proteção da privacidade apontando seus marcos re-
gulatórios no país e os seus principais desafios da atualidade. 
 
Palavras-Chave: Direitos de personalidade. Tecnologia. Prote-
ção de dados pessoais. 
 
DATA PROTECTION AND PERSONALITY RIGHTS 
 
Abstract: The use of data by public and private entities is a real-
ity that has gained strength from the advances in information 
technology. The new technologies, despite making it possible to 
carry out numerous tasks in a practical and efficient way, denote 
a vulnerable bias for those who use them, however, from the mo-
ment when the overexposure of people appears more and more 
constant. When addressing the subject of the protection of per-
sonal data, it is urgent to establish privacy as a fundamental right 
and its insertion in the area of personality rights, thus presenting 
itself as essential to human dignity itself. In this way, using the 
bibliographic and exploratory method, the present work aims to 
examine the protection of privacy by pointing out its regulatory 
frameworks in the country and its main challenges today. 
 
Keywords: Personality rights. Protection of personal data. Te-
chnology. 
 
INTRODUÇÃO 
 

 progresso da humanidade reflete-se, dentre ou-
tros, no surgimento da Internet e no desenvolvi-
mento e invenções no campo das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC), os quais, por 
sua vez, redefiniram as relações sociais. As trans-

formações no mercado de trabalho, em níveis local e mundial, 
agregadas à massificação dos meios de comunicação, resultaram 
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no pluralismo de ideias, na ausência de consensos sobre valores, 
e no aumento exponencial do consumo de bens e serviços. É 
certo que a ocorrência dessas transformações sobreveio com a 
informática e a eletrônica, logo em seus primeiros anos (década 
de 1950), com a invenção de circuitos integrados (e, posterior-
mente, com os computadores). 

Fenômeno perceptível de transformação, destaca-se, 
mais uma vez, o desenvolvimento da Internet, que teve seu pon-
tapé na Guerra Fria, ocasião na qual fora exclusivamente utili-
zada para fins militares e científicos. Anos após os conflitos in-
diretos entre EUA e União Soviética, deu-se sua abertura na dé-
cada de 1990 para o público, para fins civis. Com isso, se expan-
diu o direito à informação no ciberespaço, um espaço capaz de 
transmitir informações de um computador a outro, reduzindo de 
uma vez por todas a questão do “tempo e distância” entre as pes-
soas, revolucionando as telecomunicações, contribuindo, desse 
modo, para o desenvolvimento das relações humanas no ambi-
ente virtual. 

Todavia, a transmissão de dados e a inteligência artifi-
cial, hodiernamente, alcançam situações nas quais são coletadas 
informações de indivíduos, compreendendo o tema na seara da 
privacidade e intimidade pessoal (vide, por exemplo, aplicativos 
que, “inocentemente”, pegam os rostos de pessoas para mostrar 
o que seriam suas versões mais jovens, mais velhas, ou de outro 
gênero). Tal facilidade de transmissão de conteúdos - de todo 
tipo - leva a um aumento exponencial de transferências territori-
ais de informações, momento no qual passa a ser medida de pri-
meira hora um debate jurídico e social sobre a vulnerabilidade 
imposta às pessoas. 

O panorama jurídico brasileiro não se mostrava categó-
rico em relação a uma tutela da privacidade dos cidadãos - por-
quanto os dispositivos jurídicos não tratavam especificamente da 
tutela de dados pessoais - até a chegada da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018). Essa novíssima 
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Lei busca equilibrar interesses econômicos e sociais, limitando 
abusos do setor privado e estatal nos processos automatizados, 
por meio da diminuição da assimetria de informações. 

Os dados são, atualmente, insumos para qualquer ativi-
dade econômica desenvolvida, possuindo valor econômico no 
qual são coletados, organizados e trocados por uma rede de for-
necedores (por isso, compreende-se a expressão “data drive eco-
nomy”). Longe de se restringirem apenas à seara econômica, as 
novas tecnologias representam, também, relação preocupante 
pelos riscos que dela podem advir para a vida privada, imagem 
e identidade das pessoas. Quanto aspectos econômicos e pesso-
ais referentes aos dados se colocam em posição diametralmente 
oposta, é que os problemas ocorrem. 

Ante o exposto, afunilando a discussão, a proteção de da-
dos pessoais apresenta-se como um dos aspectos mais significa-
tivos da liberdade individual. Tendo isso em vista, o presente 
trabalho tem como objetivo fornecer instrumentos a fim de que 
se considere o tratamento de dados pessoais um novo conceito 
integrante da personalidade da pessoa, que se manifesta pela sua 
identidade social e individual, bem como pelo seu corpo físico e 
eletrônico. 

 
2 PANORAMA DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE 

 
O contexto histórico da segunda metade do século XIX 

foi marcado por inúmeras injustiças e revoluções, porém foi 
nesse período que surgiram as primeiras manifestações do que 
hoje são considerados como os direitos de personalidade. 
Ocorre que, na época citada, não havia específica proteção jurí-
dica à privacidade, e as resoluções das lides resultavam na apli-
cação analógica das regras que protegiam o direito de proprie-
dade ou os direitos autorais (BURITI, 2019). 

Os direitos da pessoa humana deram-se, primeiro, na es-
fera pública, almejando a uma forma de proteção dos eventuais 
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totalitarismos estatais, pois havia um distanciamento dos direitos 
público e privado na referida fase da história jurídica. De um 
lado, o público, indicava-se para a tutela consagrada pelas liber-
dades públicas (opressões do Estado); por outro lado, o privado, 
Códigos Civis fundados em concepções patrimonialistas utiliza-
vam o argumento de que a vida, a saúde e a honra não se enqua-
dram na categoria do ter, mas do ser (LACERDA, 2009). 

Após as dificuldades históricas no delineamento dos di-
reitos tidos como da personalidade, os ordenamentos do pós-Se-
gunda Guerra (já no século XX, portanto) despertaram para no-
vos valores e anseios para proteção da condição humana. Neste 
sentido, tem-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(1948), que afirmou que “o reconhecimento da dignidade ine-
rente a todos os membros da família humana e de seus direitos 
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da 
paz no mundo”, consagrando a dignidade humana como “funda-
mento da liberdade” e valor central da ordem jurídica (e, por 
analogia, os direitos da personalidade como pressuposto da dig-
nidade da pessoa). 

Quanto à doutrina brasileira, atualmente, apesar de reco-
nhecer que tais direitos configuram à pessoa humana suas proje-
ções na sociedade, assim como a defesa de valores inatos ao ho-
mem (como a vida, a intimidade, o segredo, o respeito, a honra, 
a intelectualidade, etc.), sua conceituação ainda se demonstra 
um tanto quanto conturbada, em razão: 

a) das divergências entre os doutrinadores com respeito à sua 
própria existência, à sua natureza, à sua extensão e à sua espe-
cificação; b) do caráter relativamente novo de sua construção 
teórica; c) da ausência de uma conceituação global definitiva; 
d) de seu enfoque, sob ângulos diferentes, pelo direito positivo 
(público, de um lado, como direitos fundamentais; privado, de 
outro, como direitos da personalidade), que lhe imprime fei-
ções e disciplinações distintas; e) de sua fundamentação e jus-
tificação no plano das divergências filosóficas (BITTAR, 
2015). 

Há teses de que tais direitos, protegidos 
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constitucionalmente no Brasil, são ínsitos na pessoa, em função 
de sua própria estruturação física, mental e moral. Acrescenta 
Bittar que: 

[...] são dotados de certas particularidades, que lhes conferem 
posição singular no cenário dos direitos privados, de que avul-
tam, desde logo, as seguintes: a intransmissibilidade e a irre-
nunciabilidade, que se antepõem, inclusive como limites à pró-
pria ação do titular [...] (BITTAR, 2015). 

Maria Helena Diniz, citando Gofredo da Silva Telles, 
afirma: 

[...] a personalidade consiste no conjunto de caracteres da pró-
pria pessoa. A personalidade não é um direito, de modo que 
seria errôneo afirmar que o ser humano tem direito à persona-
lidade. A personalidade é que apoia os direitos e deveres que 
dela irradiam, é objeto de direito, é o primeiro bem da pessoa, 
que lhe pertence como primeira utilidade, para que ela possa 
ser o que é, para sobreviver e se adaptar às condições do ambi-
ente em que se encontra, servindo-lhe de critério para aferir, 
adquirir e ordenar outros bens (DINIZ, 2012). 

Apesar de, na maioria das vezes, os direitos fundamen-
tais serem dirigidos à pessoa humana, o pensamento predomi-
nante na doutrina é o de que muitos direitos fundamentais são 
direitos pessoais (o que é uma verdade), porém nem todos os 
direitos fundamentais são direitos pessoais (o que também é 
uma verdade). Lacerda (2009) destaca, ainda, que não é possível 
fazer uma análise mais profunda dos direitos das pessoas, apar-
tada de um exame da proteção da dignidade humana. 

Assim, em razão de sua essência, é razoável afirmar que 
a identidade pessoal, por vezes representada por dados pessoais 
na Internet e novas tecnologias (como números de registros, en-
dereços, data de nascimento), bem como os caracteres que vin-
culam pessoas e que as identificam, representam a própria ex-
tensão da pessoa. O aumento da extensão dos direitos de perso-
nalidade pressupõe condições que garantam à sociedade como 
um todo viver dignamente. 

 
3 A PRIVACIDADE E A INTIMIDADE FRENTE ÀS NOVAS 
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TECNOLOGIAS 
 
A privacidade e a intimidade, no cotidiano das pessoas, 

são tratadas como palavras sinônimas. Já na ciência jurídica po-
sitivada, a própria Constituição brasileira, em seu art. 5º, inciso 
X, fala em intimidade e vida privada como coisas distintas 
(SANTOS, 2017). Ademais, no Marco Civil da Internet (Lei nº 
12.965/2014), no rol de medidas protetivas à dignidade da pes-
soa humana, destaca-se a proteção à privacidade e à intimidade 
nos arts. 7º e 8º, dispondo-se sobre os direitos e garantias dos 
usuários, garantindo a inviolabilidade da intimidade e da vida 
privada, e a indenização material e moral no caso de violação, 
inviolabilidade e sigilo das comunicações pela Internet, bem 
como no armazenamento destas (SANTOS, 2017). 

Nesta senda, nas últimas décadas a prática jurídica brasi-
leira, tanto no âmbito legal, como no jurisprudencial, sugere uma 
nova leitura do conceito de privacidade, o que afeta diretamente 
a proteção de dados pessoais. 

De fato, em razão da informática e das novas tecnologias, 
como o uso da inteligência artificial, destaca-se a melhoria de 
serviços oferecidos às pessoas, trazendo conforto e comodidade. 
O relatório “The malicious use of artificial intelligence: forecas-
ting, prevention and mitigation”, lançado em 2018, destaca que 
as tecnologias de inteligência artificial e machine learning man-
têm a promessa de reduzir a necessidade de trabalho indesejado, 
acelerando as pesquisas científicas e melhorando a qualidade da 
governança (BUNDAGE et al, 2018). Não obstante, igualmente, 
existem notáveis riscos que podem causar danos aos direitos 
fundamentais das pessoas, sendo que o referido relatório aponta 
três tipos de ameaças, quais sejam, à segurança digital, à segu-
rança física, e à segurança política. 

Quando à primeira delas, a segurança digital é ameaçada, 
ilustrativamente, por diversas vias encontradas por hackers, que 
criam códigos maliciosos em sites, e-mails e links que, se 
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clicados, roubam dados pessoais dos usuários. Por sua vez, 
quanto à ameaça física, sistemas e aplicativos são usados de ma-
neira prejudicial e intencional, como os já mencionados aplica-
tivos de celulares que capturam feições e deixam as pessoas com 
aparência mais idosa. Por último (e não menos importante), a 
ameaça da segurança política, que se dá por meio do monitora-
mento consequente da análise de dados coletados, manipulação 
de vídeos etc. 

Dando prosseguimento, outro contratempo são os algo-
ritmos dos softwares, que desempenham um papel equivocado 
dos usuários, tomando decisões contrárias a eles. Como exem-
plo, o uso dos algoritmos via inteligência artificial, que permitia 
pequenas invasões de privacidade pelos chamados “cookies” na 
navegação na Internet, inseridos no computador do usuário (e 
que comandavam a execução de anúncios) (FILHO, 2017). 

 
4 NOVA ECONOMIA DA INFORMAÇÃO: A VIOLAÇÃO 
DA PRIVACIDADE COMO UM NEGÓCIO 

 
A discussão para proteção de dados pessoais surge no 

âmbito da sociedade da informação, como uma forma de se res-
guardar os dados de seu titular.  Essa proteção passa a ser a 
característica das organizações sociais, calcada no acúmulo e na 
circulação de informações as quais, segundo Ruaro e Rodriguez 
(2014), estabelecem novas relações de poder fundado em infor-
mação (tendo em vista que certos dados constituem como inter-
mediadores entre o indivíduo, sociedade e Estado, e sua divul-
gação ou exposição ocasiona violações individuais). 

A informação é o “novo” elemento estruturante da soci-
edade, avocando um papel fundamental na sociedade da infor-
mação. Ainda que o ambiente virtual de relacionamentos em ge-
ral não seja principal (ao menos, não “ainda”), a posição da tec-
nologia condiciona a sociedade em várias áreas, como na eletrô-
nica e nas telecomunicações. A dimensão que este fenômeno 
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pode representar é a razão pela qual a ciência jurídica deve se 
adequar a fim de enfrentar novos paradigmas. Pode-se destacar 
certos elementos que acompanham a modernização, como o ca-
ráter imprevisível da tecnologia, sendo que sua “[...] ação cos-
tuma dar-se em um universo amplo e complexo a ponto de tor-
nar-se análises de impacto, projeções e testes, em última análise, 
de escassa serventia” (DONEDA, 2006). 

Ademais, há grande margem de imprevisibilidade, pois 
isso cria novas relações a serem reguladas pelo Direito todos os 
dias, a fim de acompanhar os avanços jamais imagináveis. Redes 
sociais e contratos eletrônicos, por exemplo, modificaram con-
ceitos jurídicos clássicos. No entanto, certas modificações ainda 
estão aquém de regulamentação, como se observa na criptogra-
fia bitcoin, por exemplo. 

Abordar novas tecnologias, a priori, não significa trazer 
à tona dados futurísticos, mas a preocupação do pensamento ju-
rídico em se ocupar das tendências e projeções para o futuro 
(quando enfrenta temas relacionados com tecnologia) é indis-
pensável (DONEDA, 2006). Essa miríade de novidades, se-
gundo Castells (2007), é “[...] a transformação de nossa 'cultura 
material' pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico 
que se organiza em torno da tecnologia da informação”. 

Essas premissas apontam para um novo olhar sobre a 
economia, que tem por base o conhecimento e utiliza as tecno-
logias de informação e comunicação. O fortalecimento do capi-
tal em detrimento dos dados, verificado através do uso intensivo 
de novas tecnologias, tem levantado algumas considerações so-
bre seu impacto social, principalmente no quesito privacidade. 
Por outro lado, o excesso de otimismo das pessoas em relação 
aos modelos de negócios da “economia digital” e os benefícios 
que eles lhes proporcionam, aliado às próprias dificuldades de 
entendimento dos seus impactos, são, também, fatores que criam 
ônus adicionais para os controladores que, por vezes, não sabem 
o que fazer para refrear esse processo e proteger minimamente 
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os cidadãos. 
É esse panorama que permitiu que os próprios agentes 

evoluíssem exclusivamente no vácuo regulatório, para seu pró-
prio benefício. A economia orientada a dados requer, portanto, 
a renovação dos modelos econômicos formais usados para infor-
mar a política econômica a fim de capturar o impacto da ficção 
de dados nas medidas de produção econômica e nos fatores de 
produção (FRAZÃO, 2019). 

Por isso, faz-se necessário a regulação jurídica, com a fi-
nalidade de proteção de dados, diante da vulnerabilidade dos ti-
tulares e suas limitações naturais que se projetam sobre a dispo-
sição de direitos que estão conectados a situações existenciais, 
ou seja, os direitos de personalidade. Por essa razão criou-se a 
LGPD5. 

Como visto, na atualidade os dados somente parecem im-
portar se houver neles um teor mercadológico; desta forma, es-
ses dados precisam ser processados para gerar valor. Bem por 
isso é cada vez mais crescente, nos dias atuais, a coleta de dados 
sem o consentimento e a ciência dos titulares, o que dificulta o 
entendimento das inúmeras destinações que a eles pode ser dada 
e a extensão do impacto em suas vidas. Para se ter uma dimensão 
do risco para os usuários, o professor Martin Hilbert, em entre-
vista realizada pela BBC, aponta que com 150 curtidas em rede 
social como o Facebook, os algoritmos podem prever a persona-
lidade de uma pessoa melhor que seu companheiro. Com 250 
curtidas, existem elementos para conhecer a personalidade de 
uma pessoa melhor que ela própria. 

 
5 Vale pontuar, apenas para não incorrer no terrível defeito da omissão, o vácuo quanto 
à entrada em vigor da LGDP, notadamente por conta da pandemia da Covid-19. Há 
comandos editados no ano de 2020 que condicionam sua entrada em vigor de forma 
gradual. Assim, uma parte da lei entrou em vigor em 28/12/2018, quanto aos arts. 55-
A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B 
(art. 65, I); outra parte entrará em vigor em 01/08/2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54 
(art. 65, I-A, com redação dada pela Lei nº 14.010/2020); os demais artigos entrarão 
em vigor em 03/05/2021 (art. 65, II, com redação dada pela Medida Provisória nº 
959/2020). É claro que, até lá, tudo pode mudar quanto a prazos. 
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Os dados pessoais dos cidadãos têm sido coletado por 
agentes econômicos para a criação do one way mirror que, se-
gundo Frank Pasquale (2015), possibilita que tais agentes sai-
bam tudo dos cidadãos por meio de um monitoramento sobre 
cada passo da vida das pessoas, o que leva a um verdadeiro capi-
talismo de vigilância6, cuja principal consequência é a constitui-
ção de uma sociedade também de vigilância. Por conseguinte, 
verifica-se que uma economia baseada em coleta de dados e o 
capitalismo de vigilância são faces de uma mesma moeda, pois 
quanto mais valiosa a informação, mais incentivo haverá para o 
aumento da vigilância, e maior será a coleta de dados (e assim 
sucessivamente) (FRAZÃO, 2019). 

 
5 CONCRETIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DE DADOS PELA 
LGPD 

 
O debate em torno dos dados pessoais reproduz sua rele-

vância como direito fundamental na seara dos direitos da perso-
nalidade para a efetiva tutela dos direitos dos cidadãos. O desen-
volvimento tecnológico e a ampla utilização de aplicativos vir-
tuais, que por um lado têm mudado a conexão entre pessoas de 
um modo positivo (diminuindo as fronteiras físicas), por outro 
tornam quase impossível a integral proteção da liberdade e da 
privacidade. 

Até a edição da Lei Geral de Dados Pessoais (atualmente, 
a maior parte dela se encontra em “vacatio legis”, por força de 
atos normativos editados em 2020), o Brasil não dispunha de um 
regulamento jurídico específico sobre o tema, possuindo apenas 
um aparato de leis esparsas (fruto de inúmeras provocações e 
críticas por não abrangerem de forma contundente o tratamento 
de dados e informações). Assim, a aprovação desse diploma em 

 
6 Capitalismo de vigilância (Surveillance capitalism, no termo original, em inglês) é 
uma mutação do capitalismo que utiliza a imensurável quantidade de dados que usu-
ários fornecem gratuitamente a empresas de tecnologias, transformando-a em matéria-
prima e produto final altamente lucrativos. 
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2018 pode ser vista, inclusive, como reação devida a alguns 
acontecimentos relacionados à empresa Cambridge Analytica, a 
respeito da utilização de dados do Facebook para coleta de in-
formações (MENDES, 2019). 

Assim como o Regulamento Geral de Proteção de Dados 
Europeu (GDPR), a Lei Geral de Proteção da Dados Pessoais 
brasileira advém da expansão dos direitos humanos e sua adap-
tação de documentos internacionais (PINHEIRO, 2018). 

Entende-se, a partir da LGPD, que a devida proteção 
deve estar estruturada desde o produto comercializado, até ao 
serviço prestado, implementando medidas para empresas e orga-
nizações, a fim de que os dados armazenados nos sistemas ope-
racionais de TI estejam protegidos. Compreende-se, assim, um 
arcabouço jurídico protetivo para pessoas físicas. 

A Lei nº 13.709/2018 estabelece que dados sensíveis me-
recem uma proteção mais completa, por tratar-se de dados liga-
dos à intimidade que podem gerar uma significativa lesividade 
em sua utilização inapropriada (por exemplo, por poder propi-
ciar discriminações). Ressalvando as exceções contidas no art. 
4º da referida Lei, os dados vinculados a uma pessoa natural, 
independentemente do meio de armazenamento ou quaisquer 
operações realizadas com dados (como a coleta, produção, re-
cepção, classificação, utilização, acesso, etc.), têm a incidência 
da LGPD. 

Cabe ressaltar que não se pode conceber uma vedação 
total à manipulação de dados, já que, em alguns casos, essa ma-
nipulação é importante para o desenvolvimento de políticas pú-
blicas, bem como para a segurança nacional. 

Na redação base da Lei nº 13.709/2018, foi reconhecida 
a possibilidade de criação de uma Autoridade Nacional de Pro-
teção de Dados (ANPD), que poderia realizar relatórios de im-
pactos e opiniões técnicas sobre proteção dos dados. Entretanto, 
a Lei nº 13.853/2019 - fruto das discussões da Medida Provisória 
nº 869/2018 - introduziu mudanças significativas referentes a tal 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________767_ 
 

 

órgão. Há, inclusive, possibilidade de que a Autoridade se trans-
forme em ente da Administração Pública Indireta, submetida a 
regime autárquico especial, conforme dispõe o art. 55-A, §1º e 
2º, ressaltando seu caráter transitório. 

Tais mudanças referentes à ANPD foram de extrema im-
portância para a aplicabilidade da Lei, visto que o diploma corria 
o risco de tornar-se inexequível pela ausência de estruturação do 
órgão. 

Ademais, a Lei nº 13.853/2019 solucionou o óbice em 
relação à proibição do compartilhamento de dados sensíveis, en-
tre controladores, com finalidade de obtenção de vantagem eco-
nômica especificamente em atividades de saúde, o que somente 
poderá acontecer se os serviços de assistência à saúde demons-
trem: a) benefício aos interesses dos titulares dos dados; e b) para 
permitir a portabilidade dos dados ou as transações financeiras e 
administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços 
(art. 11, §4º). Alteração importante na área da saúde, ainda, foi 
o acréscimo na redação sobre planos de saúde, proibindo as ope-
radoras desses planos de tratar dados pessoais para seleção de 
riscos na contratação e exclusão de beneficiários (art. 11, §5º). 

No que concerne ao uso compartilhado de dados pessoais 
pelo Poder Público, foram acrescentados os incisos IV e V, ao 
§1º, do art. 26. Ambos os incisos preveem os casos em que o 
Poder Público pode se valer dos dados de seus cidadãos. A saber: 
quando houver previsão legal; quando a transferência for respal-
dada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou se 
o objetivo for a prevenção de fraudes e irregularidades, proteção 
da segurança e a integridade do titular dos dados, sendo vedado 
o tratamento para outras finalidades. 

Nota-se, portanto, que a proteção da pessoa humana no 
ordenamento jurídico brasileiro é urgente, norteada pela Consti-
tuição, sendo a privacidade, por consequência óbvia, um direito 
fundamental a ser tutelado. Todavia, a tecnologia, junto com a 
mudanças sociais, define um novo paradigma em que 
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informação pessoal e privacidade se interseccionam, e, nisso, os 
direitos da personalidade se veem frente a diversas formas nunca 
antes vistas de onde se esboçam obstáculos jurídicos para asse-
gurar a tutela desses direitos. 

 
CONCLUSÃO 

 
A proteção de dados pessoais permite disciplinar a liber-

dade, a inovação e o desenvolvimento. E, em um cenário em que 
dados pessoais projetam a maneira como cada indivíduo é visto 
no mundo, permite também o exercício de direitos de sua cida-
dania. 

A releitura da privacidade do indivíduo como um direito 
fundamental faz-se necessária, ainda mais com o advento de no-
vas tecnologias e suas aplicações (e implicações). Novas situa-
ções exigem uma nova tutela concreta, o que se evidencia, por 
exemplo, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 
13.709/2018), a qual constituiu um grande avanço rumo à cons-
trução de um sistema de protetivo. Ademais, as mudanças efetu-
adas pela Lei nº 13.853 contribuem para reduzir as inseguranças 
jurídicas sobre os contornos e a eficácia da LGPD, bem como 
aumentar o protagonismo dos titulares dos dados. 

Há, inquestionavelmente, complexos desafios impostos 
pela sociedade atual, para os quais se faz necessária a regula-
mentação pela via prática da nova Lei. Sem isso, compromete-
se a segurança jurídica das atividades empresariais que envol-
vam o processamento de dados, como a tutela da personalidade 
e dos dados pessoais dos indivíduos. 
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