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Resumo: Este artigo proporciona uma discussão acerca da vio-

lação à privacidade pela coleta e uso indevido de dados pessoais, 

ao passo que discorre sobre o direito fundamental à privacidade 

e constrói um histórico dos fatos que ensejaram a preocupação 

com o tema. Desse modo, é apresentada uma evolução ao longo 

do tempo sobre a tutela desse direito nas Constituições Federais 

do Brasil, fazendo uma abordagem sobre a privacidade ante o 

desenvolvimento e disseminação do acesso à internet. A seguir, 

são demonstrados alguns problemas oriundos da exploração de-

senfreada dos dados pessoais, concluindo com uma análise dos 

principais pontos da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. 

Este artigo busca analisar a evolução da tutela da privacidade 

ante o avanço das tecnologias, enfatizando a proteção de dados 

pessoais em tempos de internet e sistemas computacionais. Foi 

utilizada a pesquisa teórica em diversas fontes, e aplicado o mé-

todo explicativo sobre as informações obtidas. Por fim, o artigo 
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demonstra a necessidade de proteger os dados pessoais, sob pena 

de pôr em risco o direito fundamental à privacidade. 

 

Palavras-chave: Proteção. Privacidade. Internet. Dados Pes-

soais. LGPD. 

 

COLLECTION AND UNDUE USE OF PERSONAL DATA: A 

PANORAMA ON THE GUARANTEE OF PRIVACY IN 

BRAZIL AND THE GENERAL LAW OF DATA PROTEC-

TION. 

 

Abstract 

This article provides a discussion about the violation of privacy 

by the collection and misuse of personal data, while discusses 

the fundamental right to privacy and builds a history of the facts 

that aroused concerning subject. Thus, an evolution over time is 

presented on the protection of this right in the Federal Constitu-

tions of Brazil, making an approach on the privacy before the 

development and dissemination of the Internet access. Further-

more, some problems are showed arising from the unbridled ex-

ploitation of personal data, concluding with an analysis of the 

main points of the General Data Protection Act of Brazil. This 

article seeks to analyze the evolution of the protection of privacy 

before the advancement of technologies, emphasizing the pro-

tection of personal data in times of the internet and computer 

systems. Theoretical research was used in several sources, and 

the explanatory method was applied on the information ob-

tained. Finally, the article demonstrates the need to protect per-

sonal data, otherwise the fundamental right to privacy will be at 

risk. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 sociedade contemporânea vive a chamada era di-

gital, na qual grande parte da vida das pessoas 

passa a ser gerenciada por sistemas informatiza-

dos. Na prática, tais sistemas armazenam diversas 

informações pessoais sobre os indivíduos, que en-

globam desde meros dados cadastrais como o seus nomes, ende-

reços, e-mail, telefones, listas de contatos, etc., até informações 

aparentemente triviais e irrelevantes, se consideradas isolada-

mente, tais como a consulta sobre um determinado produto em 

um site de buscas, ou o fato de alguém gostar ou não de uma 

postagem na internet sobre certo assunto em uma rede social. 

Fato é que essas informações pessoais, se exploradas, po-

dem fomentar inúmeras aplicações, como manipulação virtual, 

espionagem, marketing direcionado, etc. Por exemplo, supondo 

que alguém abra um sítio de buscas na internet para consultar o 

preço de uma cafeteira e, minutos depois, resolve abrir sua pá-

gina pessoal em uma rede social. Lá, provavelmente encontrará 

grande número propagandas de diversas lojas de comércio ele-

trônico sobre... Cafeteiras! Tal cenário ilustra nitidamente o tra-

tamento de informações pessoais por algumas empresas, com o 

fito de oferecer produtos que, potencialmente, são de interesse 

do indivíduo. 

Naturalmente, alguém que porventura tenha vivenciado 

essa situação, provavelmente terá o sentimento de que foi “espi-

onado”, e de que teve sua privacidade violada. Nesse passo, jus-

tifica-se a discussão acerca da proteção à privacidade e dos limi-

tes sobre a coleta dos dados pessoais por aplicativos e sistemas, 

bem como a maneira como essas informações são tratadas. Tais 

A 
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discussões ganharam força ante os inúmeros escândalos envol-

vendo o furto de dados e informações ao redor do mundo nos 

últimos anos, como as denúncias de Eduard Snowden de que o 

Brasil teve 2,3 bilhões de telefonemas e e-mails espionados pe-

los EUA3, o fato de que a então Presidente Dilma Rousseff e a 

Chanceler Alemã Angela Merkel também tiveram seus e-mails 

e telefonemas violados4 e, mais recentemente, o escândalo en-

volvendo a empresa de análise de dados Cambridge Analytica, 

que teria se apropriado de informações pessoais de cerca de 50 

milhões de perfis de americanos no Facebook para fins políti-

cos5. 

Não obstante, numa pesquisa realizada em 2017 pela em-

presa de consultoria Accenture6, com cerca de 26 mil pessoas de 

26 países, 87% dos entrevistados disseram acreditar ser impor-

tante para eles serem capazes de revisar e controlar seus dados 

online. No entanto, 3/4 disseram não encontrar uma maneira fá-

cil para gerenciar seus próprios dados junto às companhias que 

os mantém. 

Infere-se, assim, que tais informações refletem os proble-

mas enfrentados por uma legislação que efetivamente tutele a 

privacidade ante a preservação dos dados pessoais, não apenas 

em âmbito global, mas também e, principalmente, em âmbito 

nacional. 

 
3 UCHOA, Pablo. EUA não responderão publicamente a Brasil sobre espiona-
gem. 2013. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noti-
cias/2013/07/130708_brasil_snowden_dg.shtml>. Acesso em: 25 jun. 2018. 
4 PILATI, José Isaac; OLIVO, Mikhail Vieira Cancelier de. Um novo olhar sobre o 
direito à privacidade: caso Snowden e pós-modernidade jurídica. Sequência (Floria-
nópolis), Florianópolis ,  n. 69, p. 281-300,  Dec.  2014 .   Disponível em < 

http://ref.scielo.org/87brf6 >. Acesso em: 25 jun. 18. 
5 ROSENBERG, Matthew; CONFESSORE, Nicholas; CADWALLADR, Carole. 
How Trump Consultants Exploited the Facebook Data of Millions. 2018. Disponível 
em: <https://nyti.ms/2GB9dK4>. Acesso em: 25 jun. 2018. 
6 ACCENTURE. Dynamic Digital Consumers: ever-changing expectations and tech-
nology intrigue. 2017. Disponível em: <https://www.accenture.com/us-en/_acnme-
dia/PDF-39/Accenture-PoV-Dynamic-Consumers.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2018. 
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No último caso, o Brasil está apenas engatinhando acerca 

da efetiva normatização com disposições e diretrizes para defi-

nir, de forma transparente, os limites da exploração e tratamento 

dos dados pessoais de seus cidadãos, garantindo-lhes, inclusive, 

uma autonomia sobre seus próprios dados. 

Desse modo, o presente artigo se propõe a analisar a evo-

lução da proteção ao direito fundamental à privacidade no Bra-

sil, adotando uma abordagem cronológica da adequação do di-

reito às novas tecnologias de informação e comunicação, com 

ênfase na proteção dos dados pessoais em tempos de internet e 

sistemas computacionais. 

Para tanto, foi utilizada a pesquisa teórica em diplomas 

jurídicos nacionais, notadamente na Constituição Federal de 

1988, Marco Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção de Da-

dos - LGPD (Lei n°. 13.709/2018), dentre outros, com enfoque 

à proteção da privacidade e dos dados pessoais. Além dessas, 

outras diversas fontes subsidiaram este artigo, como livros, no-

tícias, artigos, etc., todas referenciadas no decorrer do texto. 

Foi aplicado na pesquisa o método explicativo de coleta 

e análise de informações, bem como a análise de casos concer-

nentes à exploração de dados pessoais por sistemas e aplicativos, 

que trazem à baila os problemas decorrentes da violação da pri-

vacidade e intimidade dos indivíduos pela exploração desenfre-

ada de seus dados pessoais. 

Diante da necessidade de discussão acerca da efetiva pro-

teção da privacidade dos cidadãos por meio da tutela aos dados 

pessoais, bem como sua relevância para a seara jurídica, busca-

se demonstrar os efeitos negativos da opacidade no tratamento 

desses dados, com fito de que o leitor reflita e atine sobre a im-

portância da proteção de seus dados e, consequentemente, de sua 

privacidade. 

Dessarte, o próximo tópico versa sobre o direito funda-

mental à privacidade, traçando um breve histórico de fatos que 

desencadearam a discussão acerca da preocupação com o tema 
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em espeque. O terceiro tópico discorre sobre a proteção da pri-

vacidade ante o desenvolvimento da internet. Em sequência, o 

quarto tópico aborda dados pessoais e sua exploração, com en-

foque na Lei n°. 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Pro-

teção de Dados, ao passo que o quinto tópico faz uma breve aná-

lise sobre os pontos centrais da referida lei. Por fim, as conside-

rações finais, seguidas das referências. 

 

2 O DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE 

 

Quando o assunto é proteção de dados pessoais, necessa-

riamente se fala em proteção à privacidade, eis que aquele pode 

ser compreendido como espécie desse gênero. As discussões e 

preocupações acerca de tais assuntos despontaram com o desen-

volvimento tecnológico da humanidade, uma vez que, na medida 

em que novas tecnologias de informação e comunicação foram 

surgindo, com elas também nasceram problemas relacionados à 

violação da privacidade.  

Desse modo, situações que antes estavam restritas à vida 

privada das pessoas, tornaram-se passíveis de vir a público7 com 

o desenvolvimento da fotografia, da imprensa, das transmissões 

audiovisuais, dos meios de comunicação em massa e da própria 

internet. 

No entanto, o que exatamente é privacidade? De fato, 

tentar encerrá-la em um conceito engessado parece tarefa hercú-

lea, uma vez que se trata de algo muito subjetivo e que pode 

variar para cada indivíduo, e entre sociedades e culturas diferen-

tes. Logo, é algo difícil de decantar, de objetivar e de estipular 

num conceito finito que possa ser transcrito em regramentos. 

 
7 ITSRIO. A Nova Lei Geral de Proteção de Dados: primeiras impressões. Realização 
de Danilo Doneda e Laura Schertel. Rio de Janeiro: Instituto de Tecnologia e Socie-
dade do Rio, 2018. (103 min.), online, son., color. Aula 1 - A Nova Lei Geral de 
Proteção de Dados. Disponível em: <https://itsrio.org/pt/cursos/lei-geral-de-protecao-
de-dados/>. Acesso em: 03 set. 2018. 
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Para fins práticos, entretanto, o conceito proposto por Le-

onardi8 parece minimamente objetivo, eis que aponta a privaci-

dade como sendo a capacidade de o indivíduo exercer um con-

trole sobre a circulação de informações a seu respeito, e vai 

além, compilando e citando em sua obra os conceitos de Pereira, 

Hughes e Kuhlen, respectivamente, para definir privacidade 

como 
[...] o “conjunto de informação acerca do indivíduo que ele 

pode decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, 
decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem a 

isso poder ser legalmente sujeito”. A privacidade é, assim, “o 

poder de revelar-se seletivamente ao mundo” e não significa 

apenas o direito de ser deixado em paz, mas também “o direito 

de determinar quais atributos de si serão usados por outros”. 

Nesse diapasão, Hirata9 assevera ainda que “deve-se en-

tender a privacidade não apenas como a não interferência do Es-

tado na vida do indivíduo, mas também como o poder de se rei-

vindicar ao Estado a tutela dessa privacidade, protegendo o in-

divíduo de terceiros”. Exsurge dessa acepção que a sociedade 

passou a se preocupar em proteger sua privacidade de interfe-

rências arbitrárias, seja por parte do Estado ou de outrem, de-

vendo o Estado impor limites a si mesmo e, por conseguinte, aos 

demais indivíduos, para que seja respeitada a capacidade de 

qualquer cidadão exercer o controle sobre suas informações. 

Ademais, em âmbito nacional, já era possível vislumbrar 

uma ideia embrionária de proteção à privacidade desde a Carta 

Magna de 1891 (artigo 72, §18), que estipulava ser inviolável o 

sigilo das correspondências. No mesmo sentido, seguiram as 

 
8 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na internet. São Paulo: Saraiva, 2011. 
402 p. 
9 HIRATA, Alessandro. Direito à privacidade. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. C. 
F. Campilongo, A. de A. Gonzaga e A. L. Freire (coords.). Tomo: Direito Adminis-
trativo e Constitucional. 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2017, p. 4. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/direito-
a-privacidade_58e9502c41f94.pdf >. Acesso em: 21 out. 2018. 
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Constituições brasileiras de 1934 (artigo 113, §8º) e de 1946 (ar-

tigo 141, §6º). 

No período pós 2ª guerra, em 1948, a Declaração Uni-

versal dos Direitos Humanos10 trouxe em seu artigo 12 que 

“Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na 

sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques 

a sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da 

lei contra tais interferências ou ataques”. Nesse caso, é possível 

observar que a tutela à privacidade passou a ter um caráter mais 

amplo, de maneira que a Organização das Nações Unidas passou 

a encorajar vários países a protegerem a vida privada de seus 

cidadãos. 

Ainda que tardiamente, em 1967 (artigo 150, §9º), a 

Constituição brasileira ampliou o que até então podia ser tido 

como proteção à privacidade, dispondo não apenas sobre a invi-

olabilidade das correspondências, mas passando a proteger tam-

bém o sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas. 

Isso porque as constituições brasileiras se limitavam a 

tratar da “privacidade” estritamente como proteção às comuni-

cações, carecendo de dispositivos que efetivamente protegessem 

a vida privada do cidadão das interferências alheias. 

Somente com a Constituição Federal11 de 1988 é que 

houve uma efetiva majoração da importância do direito à priva-

cidade, de tal sorte que conceitos antes muito limitados (priva-

cidade) ou mesmo inexistentes (intimidade) passaram a figurar 

como direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, consoante 

faz certo o artigo 5º, incisos X e XII, contido no Título II do 

 
10 ASSEMBLEIA GERAL DA ONU. Adotada e proclamada pela Assembléia Geral 
das Nações Unidas (resolução 217 A III). Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos. Paris, 10 dez. 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/resour-
ces_10133.htm>. Acesso em: 21 out. 2018. 
11 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 02 jun. 2018. 
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aludido diploma legal, que dispõe dos direitos e garantias funda-

mentais dos cidadãos, in verbis: 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-

quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liber-

dade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos se-

guintes: 

[...] 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação; 

[...] 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunica-

ções telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 

salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 

forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal 

ou instrução processual penal; 

[...] 

Da análise do inciso X, verifica-se uma proteção ampla 

de conceitos como intimidade e vida privada dos cidadãos. As-

sim, faz-se mister esclarecer que não há uniformização doutri-

nária ou legislativa entre tais conceitos12, haja vista a subjetivi-

dade dos mesmos como dito alhures. Assim, o direito à privaci-

dade poderia ser então superficialmente compreendido como a 

tutela sobre a intimidade, vida privada, honra e imagem das pes-

soas. 

Para o deslinde deste artigo, propõe-se que qualquer in-

tromissão alienígena na vida privada do cidadão que lhe tolha o 

arbítrio de exercer o controle sobre a mesma, independente de 

atingir as questões de trato íntimo do indivíduo ou sua relação 

com a sociedade, seja considerada como uma violação à priva-

cidade.  

 
12 HIRATA, Alessandro. Direito à privacidade. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. C. 
F. Campilongo, A. de A. Gonzaga e A. L. Freire (coords.). Tomo: Direito Adminis-
trativo e Constitucional. 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2017, p. 7. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/pdfs/direito-
a-privacidade_58e9502c41f94.pdf >. Acesso em: 21 out. 2018. 
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Não obstante, Tércio Sampaio Ferraz Júnior13 propõe 

que a intimidade está inserta no âmago das pessoas, no âmbito 

exclusivo que essas reservam para si sem causar repercussões 

sociais, ao passo que a vida privada está mais relacionada à vi-

vência dos indivíduos e suas relações sociais com outras pes-

soas, i.e., relações comerciais, de estudo, de trabalho, etc. 

O conceito de intimidade e vida privada, doravante, fun-

dem-se como privacidade para fins didáticos. Com isso, entre-

tanto, não se quer olvidar da honra e a imagem das pessoas do 

escopo aqui proposto de privacidade, tendo em vista que ambas 

podem ser derivadas ou derivar, inclusive, de violações à priva-

cidade. 

É importante frisar que a Constituição de 1988 de fato 

eleva o direito à privacidade a um novo patamar, pois estabelece 

que são passíveis de responsabilização e sanções os que viola-

rem tal direito. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de que essa 

proteção dos direitos e garantias individuais, como é o caso da 

privacidade, não podem ser suprimidos da Constituição sob ne-

nhuma circunstância, já que tais direitos e garantias estão no rol 

de cláusulas pétreas. Não significa dizer que esses não possam 

ser modificados, e sim que não possam ser extintos. 

Além disso, verifica-se também que em circunstâncias 

autorizadas por lei, a quebra do sigilo, seja telefônico, bancário 

ou fiscal, por exemplo, pode ser autorizada por ordem judicial. 

Logo, dessume-se que a privacidade não tem caráter absoluto, e 

poderá ser relativizada acaso ponha em xeque o direito indivi-

dual de outras pessoas, ou mesmo o direito coletivo da socie-

dade. 

Pelo exposto, observa-se, portanto, uma evolução do di-

reito para se adaptar ao desenvolvimento da sociedade, como nas 
 

13 FERRAZ JÚNIOR, T. S. Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites à 
função fiscalizadora do Estado. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, v. 88, p.439-459, 1 jan. 1993. Anual. Disponível em: 
<https://doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v88i0p439-459>. Acesso em: 22 out. 2018. 
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Constituições de 1891, 1934, 1946 que protegiam o sigilo da 

correspondência, e a Carta Magna de 1967 que ampliou tal pro-

teção às comunicações telegráficas e telefônicas. 

Assim, tendo em vista o impacto do avanço tecnológico 

sobre os povos, as leis terminam por evoluir com vistas a tutelar 

novas situações-problemas as quais porventura possam ser ex-

postos os cidadãos: da carta ao telefone e, hodiernamente, à in-

ternet, tendo a privacidade se tornado um direito fundamental na 

Constituição de 1988. 

 

3 A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE ANTE A EVOLUÇÃO 

DA INTERNET 

 

Considerando a massificação das novas tecnologias de 

informação e comunicação, e o ritmo acelerado em que informa-

ções podem ser transmitidas, principalmente pela internet, 

houve uma tendência mundial de que as pessoas passassem a 

desenvolver uma consciência coletiva sobre privacidade. Isso 

porque não apenas as pessoas públicas ou famosas passaram a 

ser suscetíveis à exposição desautorizada de sua vida privada, 

mas também o cidadão comum. 

Após a internet ter chegado no Brasil em 1988, surgiram 

algumas condutas nocivas aos usuários do ambiente virtual que 

não eram abordadas pela legislação nacional. Começaram então 

a surgir Projetos de Lei que versavam sobre a criminalização e a 

tutela da privacidade na internet, como por exemplo o PL 

84/1999, que propunha a criminalização de ataques praticados 

por crackers e hackers e a utilização indevida de senhas; e o PL 

151/2000 que cuidava do acesso à internet e a guarda de dados 

de usuários brasileiros em datacenters instalados no Brasil. Isso 

demonstra que já existia uma preocupação emergente àquela 

época sobre a tutela de novas situações decorrentes do avanço 

tecnológico da sociedade. 
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Hodiernamente, o número de pessoas conectadas à web 

cresce a cada ano. Conforme pesquisa realizada com dados de 

2016 e divulgada em fevereiro do ano em curso pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE14, cerca de 70% 

dos domicílios no país têm acesso à internet, sendo o celular o 

equipamento mais utilizado para tal acesso em 97,2% desses do-

micílios. Ademais, 116 milhões de brasileiros estão conectados 

à rede, o que equivale a 64,7% de toda a população (acima de 10 

anos). Cerca de 95% dos brasileiros utilizam a internet com o 

objetivo de trocar mensagens de texto, voz e imagens por apli-

cativos. 

Além da difusão das redes sociais, surgiu também uma 

gama de aplicativos de trocas de mensagens em tempo real, nos 

quais ocorre uma verdadeira viralização de conteúdo multimí-

dia. Para Mariana Zanata Thibes15, “O modelo viral de expansão 

significa que cada usuário pode compartilhar com vários outros 

uma informação, o que permite sua disseminação em progres-

são”. 

Ou seja, qualquer conteúdo compartilhado na web pode 

se disseminar de maneira absurdamente rápida, e chegar a um 

grande número de pessoas quase que instantaneamente. 

Outrossim, além do acesso facilitado à rede mundial de 

computadores proporcionar inúmeros benefícios como a educa-

ção, informação, comunicação, comércio eletrônico, etc., pro-

porciona também às pessoas um ambiente em que essas passam 

 
14 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD Contínua TIC 2016: 
94,2% das pessoas que utilizaram a Internet o fizeram para trocar mensagens. 2018. 
Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-im-

prensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20073-pnad-continua-tic-2016-94-2-das-
pessoas-que-utilizaram-a-internet-o-fizeram-para-trocar-mensagens>. Acesso em: 25 
out. 2018. 
15 THIBES, Mariana Zanata. A vida privada na mira do sistema: a Internet e a obso-
lescência da privacidade no capitalismo conexionista. 2014. 209 f. Tese (Doutorado) 
- Curso de Programa de Pós-graduação em Sociologia, Departamento de Sociologia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________485_ 

 

 

a se sentir mais seguras para exercer seu direito à liberdade de 

expressão. No magistério de Mikhail Cancelier16: 
O que se percebe é que, com a popularização da internet, para 

além da intensificação da invasão da privacidade, a população 

passou a exercer um movimento de evasão da privacidade, 

enaltecendo a exposição deliberada de suas informações priva-

das. (grifos do autor). 

Disso se conclui que, nesse ambiente virtual, as pessoas 

passaram não apenas a entregar propositalmente elementos de 

sua vida privada, como algumas se aproveitam dele para violar 

a vida privada de outrem. Nesse sentido, Juan José López Ortega 

apud Rogério Greco17 perfilha a opinião de que: 
[...] em seus primeiros anos de existência, a internet parecia 

pressagiar um novo paradigma de liberdade. Um espaço isento 

de intervenções públicas, no qual os internautas desfrutavam 

de um poder de ação ilimitado. A liberdade para se comunicar 

e se expressar se estendia sem possibilidade de censura a todos 

os cantos do planeta. [...] a intimidade se encontrava assegu-

rada preservando o anonimato da comunicação e pelas dificul-

dades técnicas de rastrear as fontes e identificar os conteúdos. 

Em que pese o processo de maturação brasileiro sobre a 

tutela da privacidade na internet ainda estivesse florescendo no 

início do século XXI, o Código Civil de 200218 em seu artigo 21 

já estabelecia que “A vida privada da pessoa natural é inviolável, 

e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências 

necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta 

norma”. 

Logo, embora não houvesse ainda uma legislação espe-

cífica versando sobre o direito à privacidade na internet, já era 

 
16 CANCELIER, Mikhail Vieira de Lorenzi. O direito à privacidade hoje: perspectiva 
histórica e o cenário brasileiro. Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópo-

lis, v. 38, n. 76, p. 213-240, set. 2017. ISSN 2177-7055. Disponível em: < 
https://doi.org/10.5007/2177-7055.2017v38n76p213>. Acesso em 25 out. 2018. 
17 GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 11. ed. Niterói: Impetus, 2017. 1312 
p. 
18 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, DF, 11 
jan. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 26 out. 2018. 
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permissivo provocar magistrados a agir em prol da vida privada 

dos que se sentissem lesados nesse aspecto. 

Impende também destacar que não havia uma uniformi-

zação quanto às diretrizes que deveriam ser adotadas pelos juí-

zes ou o que de fato significava uma violação da vida privada, 

de sorte que se aplicava uma interpretação elástica da Carta 

Magna e do Código Civil para fazer cessar eventuais violações 

da privacidade, com possibilidade de aplicação de indenizações 

a título de danos morais e materiais, a depender do caso. 

Ademais, estando a internet cada vez mais incorporada 

ao dia a dia da sociedade, a Organização das Nações Unidas19 

inclusive sugeriu o acesso à internet como sendo um dos direitos 

básicos da humanidade por ser uma ferramenta indispensável 

para a concretização dos direitos humanos, de modo que os paí-

ses deveriam garantir o acesso universal à internet como uma 

prioridade. Em abono desse entendimento, Zwicker e Zanona20 

asseveram que: 
[...] o exercício de alguns direitos fundamentais já depende do 
acesso à Internet, como é o caso do livre acesso ao Poder Judi-

ciário, na medida em que se estima que os novos processos ju-

diciais em todos os estados federativos serão virtuais e, por-

tanto, acessíveis tão somente por meio da Internet. De forma 

complementar, o exercício de direitos fundamentais como a li-

berdade de expressão, acesso à educação, expressão artística, 

dentre outros, torna-se mais completa e eficaz com a utilização 

da rede. 

Tanto é assim que existe essa forte tendência global de 

transformar o acesso à internet em um direito fundamental. No 

 
19 UNITED NATIONS. Frank La Rue. General Assembly Of Human Rights Council. 
Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to free-

dom of opinion and expression. 2011. Seventeenth session. Disponível em: 
<https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17ses-
sion/A.HRC.17.27_en.pdf>. Acesso em: 24 out. 2018. 
20 ZWICKER, Gisele Amorim; ZANONA, Paula Lima. O acesso à internet como um 
direito humano fundamental. 2017. Disponível em: <https://www.miga-
lhas.com.br/dePeso/16,MI260077,91041-O+acesso+a+internet+como+um+di-
reito+humano+fundamental>. Acesso em: 04 nov. 2018. 
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Brasil, inclusive, a Proposta de Emenda à Constituição nº 

185/201521 almeja assegurar a todos o acesso universal à inter-

net, de maneira que esse direito passaria a compor os direitos 

fundamentais do cidadão. 

Em abril deste ano22, foi publicada na Re:publica Berlin 

– maior conferência sobre a internet e a sociedade digital na Eu-

ropa, um documento-base chamado de Charta der Digitalen 

Grundrechte der Europäischen Union ou Carta dos Direitos 

Fundamentais Digitais da União Europeia, que diz em seu dé-

cimo artigo que 
(1) Todo ser humano tem direito ao acesso livre e igualitário a 

serviços de comunicação e informação sem que para isso tenha 

que abrir mão de direitos fundamentais.  

(2) Esse acesso deve ser garantido de maneira ampla, apropri-

ada e suficiente. [...] 

Porém, em contrapartida ao avanço do número de usuá-

rios com acesso à rede mundial de computadores, bem como 

essa tendência em garantir o acesso aos cidadãos, alguns proble-

mas críticos de violação à privacidade passaram a ser também 

cada vez mais corriqueiros. 

A título de exemplo, no final do ano de 2012 foi sancio-

nada em nosso país a Lei nº 12.737, popularmente chamada de 

Lei “Carolina Dieckman”, em referência a uma atriz que teve 

suas fotos íntimas extraídas de seu computador e divulgadas na 

internet sem sua autorização. Essa lei modificou o Código Penal 

Brasileiro23, tipificando como crime a invasão de dispositivo in-

formático no caput do artigo 154-A, cuja conduta é 

 
21 BRASIL. Câmara dos Deputados. Proposta de Emenda à Constituição nº 185, de 
17 de dezembro de 2015. Acrescenta o inciso LXXIX ao art. 5ºda Constituição Fede-
ral, para assegurar a todos o acesso universal a Internet entre os direitos fundamentais 

do cidadão. Brasília, DF, Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposi-
coesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2075915>. Acesso em: 04 nov. 2018. 
22 STIFTUNG, Heinrich Böll. Carta dos direitos fundamentais digitais da União Eu-
ropeia. 2018. Disponível em: <https://br.boell.org/pt-br/2018/07/25/carta-dos-direi-
tos-fundamentais-digitais-da-uniao-europeia>. Acesso em: 05 nov. 2018. 
23 BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Rio de 
Janeiro, RJ, 3 jan. 1941. Disponível em: 
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Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede 

de computadores, mediante violação indevida de mecanismo 

de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados 

ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular 

do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem 

ilícita: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.  

Por causa desse falso senso se anonimato, há até pouquís-

simo tempo as pessoas tinham um sentimento de que a internet 

era terra sem lei. E de fato, passou a ser comum observar condu-

tas moralmente reprováveis nos inúmeros ambientes virtuais: 

mensagens xenofóbicas, homofóbicas, racistas, ciberbullyng, 

bem como discussões, calúnias, difamações, estelionato, seques-

tro de dados, e exposição da intimidade e vida privada de outras 

pessoas sem a autorização dessas – como fotos e vídeos íntimos. 

Nesse ponto, há que se observar um aparente dissenso ou 

oposição entre a liberdade de expressão e a privacidade das pes-

soas, mesmo que ambos figurem como direitos e garantias fun-

damentais tutelados pela Constituição de 1988. Cabível, por-

tanto, o brocardo que preleciona que o direito de cada um ter-

mina quando começa o direito do outro. 

Sob esse prisma, em que materiais íntimos como fotos ou 

vídeos são extraídos sem autorização de seu titular, há ainda um 

fator que pode comprometer ainda mais a integridade da priva-

cidade alheia: publicar o conteúdo na internet. Uma vez na web, 

o mesmo pode se disseminar muito rapidamente, atingindo pa-

tamares cuja proporção nem se pode mensurar. Em analogia, se-

ria como tentar rastrear um conjunto de cédulas roubadas do 

caixa de supermercado: uma vez que o dinheiro estivesse circu-

lando, seria bastante difícil saber sua procedência e identificar 

quem de fato subtraiu o patrimônio alheio. 

Assim, se esse tipo de material íntimo e sensível é publi-

cado na internet, e várias pessoas tenham acesso ao mesmo, esse 

 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 25 out. 
2018. 
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fica passível de ser salvo localmente no computador de algum 

usuário, que por sua vez pode gravá-lo em um DVD, pendrive 

ou HD externo, repassá-lo a um terceiro, hospedar o conteúdo 

num servidor pessoal, republicá-lo na internet, etc. Tal qual o 

Estado não tem como fiscalizar a carteira de cada pessoa à pro-

cura de uma cédula roubada, não terá também como fiscalizar 

toda a gama de dispositivos online e offline que armazenam o 

conteúdo ilícito. 

Ante à lacuna legislativa sobre as condutas desejáveis na 

internet, não havia sequer uma definição de quem seria a respon-

sabilidade sobre violações de privacidade em dispositivos infor-

máticos alheios. Seria o provedor de internet? O servidor? O 

buscador de conteúdo que direcionava a sites hospedando mate-

rial ilícito? O judiciário deveria determinar a remoção do conte-

údo a quem? Seria possível chegar à verdadeira identidade do 

criminoso? Simplesmente não havia respostas uniformes a essas 

perguntas, de modo que a jurisprudência precisou se adequar aos 

casos concretos. 

Consequentemente, tornou-se necessário não apenas cri-

minalizar condutas impróprias, mas tutelar especialmente a li-

berdade de expressão e o direito à privacidade no âmbito da in-

ternet, regulamentando direitos e deveres não só dos usuários, 

mas também dos provedores de acesso à internet. 

Foi então que em 2014 foi sancionada a Lei 12.96524, co-

nhecida como Marco Civil da Internet, com vistas a estabelecer 

“[...] princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Inter-

net no Brasil”. 

Com efeito, o Marco Civil da Internet corrobora os prin-

cípios constitucionais da liberdade de expressão e privacidade. 

A intelecção do referido dispositivo, inclusive, alude ao disposto 

na Carta Magna em alguns momentos, como é o caso do artigo 

 
24 BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Brasília, 
DF, 24 abr. 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 26 out. 2018. 
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3º, incisos I e II, em referência, respectivamente, aos incisos IV 

e X do artigo 5º da Lei Maior. 

No que concerne à liberdade de expressão, essa tem sua 

garantia concomitantemente à vedação ao anonimato. Trata-se 

de uma tutela em duas vertentes: garante ao cidadão que esse 

não terá o seu direito de livre expressão tolhido pelo Estado e, 

ao mesmo tempo, impede que as pessoas o façam anonima-

mente. 

Em relação à proteção da vida privada, o Marco Civil se 

restringe a falar expressamente da privacidade, sendo silente no 

tocante à intimidade. Cabível, portanto, o conceito proposto de 

privacidade que, por interpretação extensiva, abarca também o 

princípio constitucional da intimidade. 

Demais disso, algumas inovações25 foram propiciadas 

pelo Marco Civil da Internet, como a limitação do rastreio ele-

trônico dos usuários por seus provedores, estabelecendo até 

mesmo o lapso temporal que esses devem manter, sob sigilo e 

segurança, os registros de conexão das pessoas; a neutralidade 

da rede, que consiste no tratamento isonômico de transmissão de 

dados, sem distinção de conteúdo, origem, destino, serviço, ter-

minal ou aplicação; a responsabilização dos provedores pela vi-

olação da intimidade caso se abstenham de remover conteúdos 

“[...] de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo ce-

nas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado [...]”, con-

forme o artigo 21; e, principalmente, a proteção de dados pesso-

ais na forma da lei. 

Logo, a lacuna legislativa no Brasil quanto aos direitos, 

deveres e garantias inerentes à internet passou a ser cada vez 

mais colmatada por leis específicas, além da própria Constitui-

ção Federal, com o fito de oferecer soluções aos problemas de-

mandantes da prestação jurisdicional. Todavia, o Marco Civil da 

 
25 GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Marco civil da internet comentado. São 
Paulo: Atlas, 2016. 
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Internet peca ao deixar de correlacionar os aludidos direitos com 

as condutas dos cidadãos na Internet. 

Isso porque limita-se a reproduzir, em alguns aspectos, o 

que já pautava a Carta Magna, assim como a própria jurispru-

dência. 

Portanto, mesmo com a Constituição Federal, Código Ci-

vil e Marco Civil da Internet, ainda subsistia uma incógnita 

quanto à maneira específica de tutelar os direitos dos cidadãos, 

principalmente em relação a um ponto chave para a proteção da 

privacidade no mundo virtual: dados pessoais. 

 

4 DADOS PESSOAIS E SUA EXPLORAÇÃO DESENFRE-

ADA 

 

Dentre as leis brasileiras, a que primeiro faz menção ao 

termo “dados pessoais” é a Lei 8.078/199026 (Código de Defesa 

do Consumidor), em seu artigo 43. Todavia, tal diploma legal 

não se preocupa em conceituar o que de fato é um dado pessoal, 

limitando-se a proteger dados no contexto de uma relação con-

sumerista. 

O Marco Civil da Internet, por sua vez, traz a proteção 

de dados pessoais (Artigo 3º, inciso III) como um dos seus prin-

cípios fundantes, omitindo-se, no entanto, em conceituar o que 

de fato pode ser considerado como dado pessoal. 

A Lei de Acesso à Informação27, de 2011, em seu artigo 

4º, inciso IV, estabelece que informação pessoal é “aquela rela-

cionada à pessoa natural identificada ou identificável”. Todavia, 

informação e dado possuem conceitos distintos28: “Dado é 
 

26 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumi-

dor. Brasília, DF, 12 set. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 25 out. 2018. 
27 BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei de Acesso à Informação. 
Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 25 out. 2018. 
28 DONEDA, Danilo. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. 
Rev. Espaço Jurídico, Joaçaba, v. 12, n. 2, p. 91-108, jul./dez. 2011. p. 94. 
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conceituado como a representação bruta de um fenômeno, sem 

elaboração, ao passo que informação é o dado trabalhado, inter-

pretado”. Até então, haja vista a ausência de uma definição obje-

tiva de dado pessoal, passou-se a fazer uma interpretação analó-

gica do mesmo com o conceito de informação pessoal. 

Somente neste ano, com a sanção da Lei Geral de Prote-

ção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018), é que sur-

giu uma definição objetiva de dado pessoal (artigo 5º, inciso I) 

como sendo uma “informação relacionada a pessoa natural iden-

tificada ou identificável”. 

Algumas pontuações são necessárias: a referida lei é des-

tinada apenas à proteção de dados de pessoas naturais, uma vez 

que se presta a proteger a liberdade, a privacidade e o desenvol-

vimento da personalidade dessas pessoas. 

Da definição supra, o dado pessoal pode ter duas espé-

cies: dado identificador ou dado identificável. A primeira espé-

cie de dado diz respeito a informações como nome, número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, número de inscrição 

no registro geral, uma fotografia, etc., que permitam identificar 

automaticamente uma pessoa. 

A segunda espécie, por sua vez, está relacionada a dados 

que, embora analisados isoladamente, de maneira bruta, não 

identifiquem à primeira vista uma pessoa. Porém, se tais dados 

passem por algum tipo de tratamento ou técnica como o cruza-

mento de informações com outros dados, por exemplo, possam 

identificar uma pessoa. 

A LGPD dispõe ainda acerca de dados anonimizados 

que, teoricamente não estão atrelados à identidade de uma pes-

soa, mesmo que sejam tratados por técnicas de tratamento e pro-

cessamento de informações. 

Ora, se tais dados não identificam nem estão associados 

a uma determinada pessoa, tangenciam o escopo de aplicação da 

LGPD que tutela dados pessoais. Destarte, um dado é pessoal 

não porque diz respeito a qualquer pessoa natural, e sim porque 
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diz respeito a uma pessoa determinada, que possa ser identifi-

cada pela análise das informações que esse dado carrega. 

Além disso, “identificar uma pessoa” não quer dizer ne-

cessariamente saber seu nome, endereço, telefone, etc. Trata-se 

de identificar no sentido individualizar uma pessoa num grupo 

social. É por essa capacidade de identificar pessoas que os dados 

pessoais precisam ser abordados com cuidado, eis que na maio-

ria das vezes os indivíduos não têm conhecimento de que seus 

dados estão sendo coletados ou, quando estão cientes dessa co-

leta, geralmente não sabem qual a finalidade da mesma. Na prá-

tica, ficam à mercê de empresas e companhias que se apoderam 

de seus dados pessoais, geralmente com o intuito de explorá-los 

economicamente. 

Não obstante, se um dado é considerado como pessoal, 

por óbvio que está relacionado à pessoa. Logo, por ter esse ca-

ráter personalíssimo, qualquer excesso sobre esse tipo de dado 

pode pôr em risco a privacidade dos cidadãos. 

Nesta esteira, eventuais violações de privacidade podem 

se dar de dois modos: diretamente ou indiretamente. Acaso haja 

exploração abusiva sobre um dado identificador, dir-se-á que 

houve violação direta à privacidade – como no caso da atriz Ca-

rolina Dieckman. A violação será indireta se a exploração se der 

sobre dados identificáveis. No último caso, pertinente citar a Te-

oria do Mosaico, na qual o espanhol Madrid Conesa, citado por 

Pereira29, afirma que 
[...] existen datos a priori irrelevantes desde el punto de vista 
del derecho a la intimidad y que, sin embargo, en conexión con 

otros, quizá también irrelevantes, pueden servir para hacer to-

talmente transparente la personalidad de un ciudadano, al igual 

que ocurre con las pequeñas piedras que forman los mosaicos, 

que en sí no dicen nada, pero que unidas pueden formar con-

juntos plenos de significados. 

 
29 PEREIRA, Marcelo Cardoso. Direito à intimidade, proteção de dados e novas tec-
nologias: em busca de um novo direito. 2011. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/14886-14887-1-PB.pdf>. 
Acesso em: 04 nov. 2018. 
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Assim, caso haja coleta de dados pessoais distintos, apa-

rentemente sem conexão entre si, mas que passem por algum 

tipo de tratamento ou cruzamento de dados, esses passam a for-

mar uma imagem/quadro de aspectos íntimos de uma determi-

nada pessoa, sem ao menos ter invadido ou perturbado sua soli-

tude ou esfera de intimidade, incorrendo, por conseguinte, em 

violação indireta à privacidade. 

Embora a Lei Geral de Proteção de Dados não se restrinja 

à internet ou meios digitais, de modo geral, são esses provavel-

mente os meios em que há maior fluxo de dados. Isso porque a 

sociedade está cada vez mais imersa na digitalização de suas in-

formações, e demanda um processamento ágil que só é possível 

se dar por sistemas computacionais. 

Para tanto, não há como fazer distinção prática entre apli-

cativos, computadores e internet como se esses pudessem ser 

analisados individualmente, ao menos no bojo do tema “dados 

pessoais”. 

Fato é que tais tecnologias são integrantes de um ambi-

ente virtual sistematizado, digital e ubíquo, de sorte que devem 

ser preferencialmente compreendidos como um verdadeiro sis-

tema, no sentido estrito da palavra, ou seja, como uma “disposi-

ção das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre 

si, e que funcionam como estrutura organizada”30. 

É justamente pelo fato de a coleta e a exploração dos da-

dos pessoais por esses sistemas se dar de forma obscura e, muitas 

vezes abusiva, que se impõe a tutela jurisdicional sobre esses 

dados. Os indivíduos, que são os verdadeiros titulares de seus 

dados pessoais, terminam por estar sujeitos à violação de sua 

privacidade sem ao menos se dar conta disso. 

Surge então o chamado problema de assimetria informa-

cional31, o qual concede maior poder a quem trata os dados 
 

30 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio século XXI: o dicionário da Lín-
gua Portuguesa. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
31 DONEDA, Danilo; MENDES, Laura Schertel Ferreira. A Nova Lei Geral de Pro-
teção de Dados. Rio de Janeiro: ITSRIO, 2018. 38 slides, color. 
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pessoais em detrimento aos titulares desses dados.  Nesse azo, o 

cidadão não dispõe de meios de se defender ou conhecer o que 

de fato é feito com seus dados pessoais, estejam esses na mão 

das empresas ou do próprio Estado, de modo que, ao passo que 

aumenta o tratamento dos dados pessoais, diminui a possibili-

dade de o cidadão saber o que é feito com seus dados. 

Por exemplo, até mesmo o fato de um cidadão informar 

seu CPF numa farmácia pode lhe custar muito caro. Isso porque 

todos os medicamentos que ele adquira ficarão atrelados ao seu 

CPF. E se a farmácia fornecer os dados desse cidadão a uma 

empresa de plano de saúde? Com base no tratamento dos dados 

sobre os medicamentos adquiridos, tal plano poderia, porven-

tura, traçar um perfil desse cidadão e, inclusive, identificá-lo 

como pertencente a algum grupo de risco, com o intuito de co-

brar um valor de mensalidade mais alto32. 

Além desse caso, inúmero são os problemas inerentes à 

exploração desenfreada de dados pessoais que, por conseguinte, 

acabam por violar diretamente a privacidade das pessoas, bem 

como direitos correlatos. 

A título de exemplo, há um estudo33 da Universidade de 

Stanford em que sistemas computacionais conseguem detectar a 

orientação sexual de algumas pessoas somente pela análise de 

seus traços faciais. 

Outro caso polêmico é o da exploração de dados obtidos 

pelas câmeras do metrô de São Paulo/SP34, as quais liam e ana-

lisavam por meio de um software as emoções dos passageiros 

pela leitura facial dos mesmos, com o intuito de vender-lhes pu-

blicidade direcionada. 
 

32 MOLON, Alessandro. A legislação e a internet. In: THEMOTEO, Reinaldo J. 

(Org.). Cadernos Adenauer XVI, no 3: Internet e sociedade. Rio de Janeiro: Fundação 
Konrad Adenauer, 2015. P. 100. 
33 WANG, Y.; KOSINSKI, M. Deep neural networks are more accurate than humans 
at detecting sexual orientation from facial images. Disponível em: <osf.io/zn79k> 
34 RINALDI, Camila. Entidades combatem câmeras do metrô de SP que leem emo-
ções de passageiros para vender publicidade. 2018. Disponível em: <https://theinter-
cept.com/2018/08/31/metro-cameras-acao-civil/>. Acesso em: 31 ago. 2018. 
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 Há também notícias de casos envolvendo geopricing35, 

no qual um site de vendas de passagens se aproveitou da locali-

zação geográfica dos usuários para manipular preços e discri-

miná-los, bloqueando-lhes ofertas com base nessa localização. 

A coleta e o processamento de dados pessoais em si, no 

entanto, não são necessariamente nocivas. Há também vários 

exemplos de como a análise de dados pessoais podem até mesmo 

salvar vidas, como é o caso de um smartwatch36 que alertou um 

usuário a procurar um hospital após detectar um pico em sua 

frequência cardíaca. O usuário não estava apresentando nenhum 

sintoma, mas ao chegar ao hospital, verificou que suas artérias 

estavam quase que completamente obstruídas. 

Não obstante, há ainda softwares de recomendação de 

conteúdo, baseados nas preferências e gostos pessoais dos indi-

víduos, dos quais aplicativos e sites de conteúdo multimídia 

como Spotify e Netflix, por exemplo, se beneficiam. 

Logo, não é a coleta e processamento de dados por si sós 

que podem causar danos e violar direitos dos indivíduos. O pro-

blema reside na falta de clareza de como esses dados são efeti-

vamente coletados, e o que é feito com eles. Negligenciá-lo 

pode, inclusive, ocasionar novos problemas de imensas propor-

ções. 

Nesse sentido, tomando como base o estudo da Univer-

sidade de Stanford supra, Carvalho37 suscita a reflexão de 

 
35 MIGALHAS. MP/RJ acusa Decolar.com de manipular preços para discriminar 
brasileiros: ACP requer reparação de R$ 57 milhões por danos morais coletivos. 
2018. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI273955,91041-
MPRJ+acusa+Decolarcom+de+manipular+precos+para+discriminar+brasileiros>. 
Acesso em: 25 out. 2018. 
36 FENG, Cathy Hilborn. Smartwatch alerts man to dangerous coronary condition. 

2018. Disponível em: <https://www.scmp.com/lifestyle/health-wellness/arti-
cle/2145681/how-apple-watch-literally-saved-mans-life-and-why-he-wants>. Acesso 
em: 27 out. 2018. 
37 CARVALHO, Victor Miguel Barros de. O direito fundamental à privacidade ante 
a monitenização de dados pessoais na internet: apontamentos legais para uma pers-
pectiva regulatória. 2018. 144 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-
graduação em Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal 
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implicações acerca de dados pessoais que “[...] revelem a sexu-

alidade da comunidade homossexual em países mulçumanos, 

como Irã, Arábia Saudita ou Indonésia”. Seria perigosíssimo de-

finir a sexualidade de uma pessoa estritamente com base em sua 

fisionomia e em probabilidades estatísticas computacionais, 

mormente quando o desfecho das informações obtidas desses 

dados pode colocar em risco a própria vida de alguns seres hu-

manos no contexto de algumas culturas. 

Portanto, a coleta e a falta de transparência no tratamento 

de dados pessoais podem funcionar como vetor de violação à 

privacidade, posto que extrapolam os limites da vida privada das 

pessoas visando as mais diversas aplicações, geralmente de cu-

nho financeiro. 

Consequentemente, essa violação acaba por ferir outros 

direitos intrínsecos ao tema, já que pelo tratamento de dados pes-

soais é possível classificar e tratar de maneira excludente algu-

mas pessoas, discriminando-as, seja por base em sua localização 

geográfica, origem étnica, orientação sexual, posicionamento 

político, poder aquisitivo, religiosidade, faixa etária, saúde, etc. 

 

5 PONTOS CENTRAIS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO 

DE DADOS DO BRASIL 

 

Quando o assunto é privacidade, esse diz respeito à per-

sonalidade dos indivíduos, da vida privada, de uma dimensão 

íntima e individual, ainda que essa dimensão se relacione com 

outras esferas sociais. Para Laura Schertel38, proteção de dados, 

por sua vez, se trata muito mais de controle e autodeterminação 

sobre dados pessoais. Todavia, esse decorre daquele, de modo 

 
do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. Cap. 3. 
38 ITSRIO. A Nova Lei Geral de Proteção de Dados: primeiras impressões. Realiza-
ção de Danilo Doneda e Laura Schertel. Rio de Janeiro: Instituto de Tecnologia e 
Sociedade do Rio, 2018. (103 min.), online, son., color. Aula 1 - A Nova Lei Geral de 
Proteção de Dados. Disponível em: <https://itsrio.org/pt/cursos/lei-geral-de-protecao-
de-dados/>. Acesso em: 03 set. 2018. 
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que em alguns casos, o abuso no tratamento de dados pessoais 

pode acarretar em violações à privacidade, como aventado nos 

exemplos anteriores. 

Antes de dar seguimento, é relevante contextualizar bre-

vemente o cenário das leis de proteção de dados pelo mundo 

afora. A primeira lei nesse sentido surgiu na Europa em, 1970, 

no estado alemão de Hesse39. Após ela, várias leis similares des-

pontaram ao redor do globo terrestre, como na Suécia em 1973, 

e Dinamarca e França em 1978, tendo em vista a crescente pre-

ocupação em proteger os dados pessoais dos cidadãos não ape-

nas do governo, mas também das empresas privadas. 

Apenas em 2005 o nosso país foi provocado pela Argen-

tina – que já contava com uma lei geral de proteção de dados 

desde 1994, a criar uma lei similar, haja vista o Brasil estar in-

serido no Mercosul e haver uma necessidade de uniformizar a 

legislação correlata ao tema entre os países-membros, bem como 

harmonizá-las com a lei de países parceiros nas relações econô-

micas. Nesse sentido, assevera o desembargador Demócrito Rei-

naldo Filho40: 
O Brasil vinha perdendo oportunidades de investimento finan-
ceiro internacional em razão do “isolamento jurídico” por não 

dispor de uma lei geral de proteção de dados pessoais. A União 

Europeia, por exemplo, veda a transferência de dados de cida-

dãos europeus para empresas de outros países que não têm um 

“nível adequado” de proteção de dados pessoais, e o Brasil até 

então era enquadrado na categoria das nações que não protege 

de maneira satisfatória a privacidade e intimidade das pessoas. 

Desde então o Brasil vinha discutindo Projetos de Lei 

para a criação de uma Lei Geral de Proteção de Dados, mas so-

mente nesse ano de 2018 é que houve a sanção da Lei 

 
39 FREUDE, Alvar; FREUDE, Trixy. Echoes of History: Understanding German Data 
Protection. 2016. Disponível em: <https://www.bfna.org/research/echos-of-history-
understanding-german-data-protection/>. Acesso em: 28 out. 2018. 
40 REINALDO FILHO, Demócrito. Lei de proteção de dados pessoais aproxima o 
Brasil dos países civilizados. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 
23, n. 5498, 21 jul. 2018. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/67668>. Acesso 
em: 29 out. 2018. 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________499_ 

 

 

13.709/2018, alguns meses após a entrada em vigor da General 

Data Protection Regulation – mais conhecida como GDPR, que 

se trata de uma reforma legislativa aplicada à União Europeia e 

ao Espaço Econômico Europeu com o fito de regular a proteção 

da privacidade e dos dados pessoais. 

Em consequência do poderio econômico da União Euro-

peia, qualquer país que quisesse continuar a estabelecer relações 

econômicas ou de qualquer outra natureza que envolvesse troca 

de dados e informações, i.e, praticamente qualquer relação, ne-

cessariamente precisaria se adequar às diretrizes impostas. Por-

tanto, ante à globalização comercial, o elevado fluxo de dados e 

as relações de vários países com a Europa, houve uma tendência 

mundial de adequação de inúmeros sites e serviços de diversos 

países, dos mais variados setores, desde redes sociais até comér-

cio eletrônico, à GDPR. Quem não se adequasse teria uma rela-

ção limitada com os países europeus. 

Destarte, como reflexo dessa adequação, ocorreu uma 

verdadeira enxurrada de e-mails aos usuários cadastrados em 

praticamente qualquer site da internet, informando-lhes das mu-

danças nos termos de serviços com essas empresas – o que fora 

demandado pela própria GDPR. 

Com isso, vários países se viram quase que forçados a 

criar um aparato legal que atendesse aos padrões de transparên-

cia sobre o uso e tratamento dos dados pessoais adotados pela 

União Europeia, inclusive o Brasil. Assim, a Lei Geral de Prote-

ção de Dados do Brasil é também uma reação do nosso país ao 

mercado globalizado. 

No entanto, ainda que a vigência da GDPR tenha porven-

tura pressionado, mesmo que indiretamente a sanção da LGPD 

no Brasil, não se pode olvidar do verdadeiro objetivo dessa lei 

para os cidadãos: devolver-lhes a autonomia sobre seus próprios 

dados pessoais, ao passo que cria um ambiente seguro para a 

circulação desses dados, com vistas ao respeito da privacidade, 

pautada nos direitos humanos e ensejando o livre 
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desenvolvimento da personalidade, dignidade e o exercício da 

cidadania pelas pessoas naturais. 

O diferencial da LGPD sobre a legislação esparsa no 

Brasil para a proteção da privacidade nos sistemas computacio-

nais e, consequentemente dos dados pessoais, é trazer vários es-

clarecimentos sobre questões que antes eram muito subjetivas, 

haja vista que traz diretrizes de como atingir as condutas desejá-

veis e estabelecer limites claros no âmbito de manipulação dos 

dados pessoais no Brasil. Para Somadossi41: 
A LGPD cria uma regulamentação para o uso, proteção e trans-

ferência de dados pessoais no Brasil, nos âmbitos privado e pú-
blico, e estabelece de modo claro quem são as figuras envolvi-

das e quais são suas atribuições, responsabilidades e penalida-

des no âmbito civil – que podem chegar a multa de 50 milhões 

de reais por incidente. 

Essa delimitação por si já é um ponto bastante positivo 

da novíssima LGPD, porque determina de forma especial e obje-

tiva os agentes, suas responsabilidades, o que devem ou não fa-

zer e como fazer, de modo que fica mais fácil a aplicabilidade 

da norma de maneira minimamente uniforme, o que até então 

não era possível concretizar apenas com os dispositivos legais 

com abordagem generalizada. 

Ademais, a LGPD determina seu limite de alcançabili-

dade no artigo 3º, e estabelece quem está sujeito a ela: qualquer 

operação de tratamento de dados. No entanto, é necessário que 

tal operação, seja ela realizada por pessoa jurídica ou natural, 

decorra de dados que tenham sido tratados ou coletados no Bra-

sil, que o tratamento desses dados tenha como finalidade a oferta 

de bens ou serviços ou que os titulares desses dados estejam si-

tuados no Brasil. 

 
41 SOMADOSSI, Henrique. O que muda com a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD): a lei está baseada nos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, 
como a livre iniciativa e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. 2018. 
Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI286235,31047-
O+que+muda+com+a+Lei+Geral+de+Protecao+de+Dados+LGPD>. Acesso em: 28 
out. 2018. 
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No quarto artigo, a LGPD dispõe também sobre as causas 

excludentes de sua aplicabilidade, quais sejam o tratamento de 

dados realizado por pessoas naturais apenas para fins particula-

res e não econômicos, bem como o tratamento de dados com fins 

exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. 

Outra hipótese de exclusão de aplicabilidade é quando os 

dados pessoais são utilizados pela Administração Pública vi-

sando assegurar a defesa nacional, segurança pública ou ativida-

des de investigação ou repressão de infrações penais. Nesse 

caso, Doneda e Mendes42 afirmam que:  
[...] o tratamento será regido por legislação específica, que de-

verá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias 

ao atendimento do interesse público, observados o devido pro-

cesso legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do 

titular previstos nesta Lei. 

Uma última hipótese diz respeito a dados que estejam 

apenas transitando pelo Brasil, ou seja, cujo tratamento não se 

dá efetivamente no Brasil pois sua destinação é outro país. 

Já o quinto artigo pontua algumas definições relevantes, 

algumas já abordadas alhures, no capítulo anterior, tal qual a de-

finição de dado pessoal e dado anonimizado. No entanto, esse 

artigo também traz à baila várias outras definições importantes, 

como é o caso do dado pessoal sensível (Artigo 5º, inciso II da 

LGPD): 
[...] dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção reli-

giosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de 

caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde 

ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vincu-

lado a uma pessoa natural. 

Nesse ponto, observa-se uma classificação própria de 

certos grupos de dados pessoais, que passam a ser considerados 

sensíveis e, portanto, destacados dos dados pessoais gerais. Tal 

destaque é pertinente, justamente porque o abuso sobre o 

 
42 DONEDA, Danilo; MENDES, Laura Schertel Ferreira. A Nova Lei Geral de Pro-
teção de Dados. Rio de Janeiro: ITSRIO, 2018. 38 slides, color. 
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tratamento desse tipo de dado certamente infligirá violações à 

privacidade dos indivíduos. 

Outra definição interessante trazida pelo quinto artigo é 

o consentimento. Vejamos o comparativo entre os artigos 7º, in-

cisos VII e IX do Marco Civil da Internet com o artigo 5º, inciso 

XII da LGPD: 

Marco Civil da Internet: 
Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidada-

nia, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: 
[...] 

VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, in-

clusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de inter-

net, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado 

ou nas hipóteses previstas em lei; 

[...] 

IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento 

e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma 

destacada das demais cláusulas contratuais; [grifos acrescidos] 

[...] 

Lei Geral de Proteção de Dados: 
Art. 5º  Para os fins desta Lei, considera-se: 

[...] 

XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequí-

voca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus da-

dos pessoais para uma finalidade determinada. 

Da análise desses dois excertos, é possível vislumbrar 

que o conceito de consentimento, apesar de já abordado pelo 

Marco Civil da Internet, amadureceu com a LGPD. É necessário 

que o usuário conceda uma manifestação livre, ou seja, que ele 

realmente esteja de acordo em conceder seus dados pessoais. A 

manifestação também precisa ser informada e inequívoca, de 

maneira que o titular do dado pessoal realmente saiba o que está 

fornecendo e para qual finalidade fornece seus dados pessoais. 

Nesse passo, o consentimento cedido pelo titular para o 

tratamento de seus dados pessoais deve se dar de forma escrita, 

ou por outro meio que demonstre a manifestação da vontade 

desse titular em conceder a autorização para tal tratamento, e 
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cabe a quem estiver tratando os dados pessoais provar que o ti-

tular desses dados realmente consentiu no tratamento. 

Logo, é defeso o tratamento de dados pessoais eivados 

de vícios de consentimentos. Além disso, o consentimento para 

o tratamento de dados pode ser revogado pelo titular a qualquer 

momento. 

O artigo 6º e incisos da LGPD dispõe alguns princípios 

que regem o tratamento de dados pessoais: 

a) finalidade: assegura que o tratamento de dados so-

mente poderá ocorrer para a finalidade que ensejou a coleta dos 

dados pessoais, ou seja, não será possível tratar tais dados para 

outros fins após ter sido atingido o objetivo principal do trata-

mento. Desse modo, os dados pessoais não poderão ser utiliza-

dos irrestritamente; 

b) adequação: os dados pessoais coletados têm que ter 

um tratamento limitado à finalidade almejada, coibindo, por-

tanto, arbitrariedades nesse tratamento; 

c) necessidade: deve se reduzir ao mínimo o tratamento 

de dados pessoais para se alcançar uma finalidade; 

d) livre acesso: o titular do dado pessoal tem que ter 

acesso livre e facilitado aos seus próprios dados; 

e) qualidade: garantia aos titulares que seus dados são 

exatos, claros e estejam atualizados para a finalidade objetivada 

pelo tratamento; 

f) transparência: nenhum dado pode ser tratado sem que 

seus titulares conheçam o objetivo desse tratamento; 

g) segurança: necessidade de adoção de medidas para 

proteger os dados pessoais de ataques externos que visem sua 

destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; 

h) prevenção: medidas de caráter preventivo que evitem 

a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pesso-

ais; 

i) não discriminação: evitar que o tratamento de dados 

pessoais objetive discriminar seus titulares; 
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j) responsabilização e prestação de contas: objetivam ga-

rantir que os agentes que tratam os dados pessoais busquem so-

luções que lhes permitam obedecer aos princípios anteriores da 

melhor forma possível. 

Outro aspecto relevante da LGPD diz respeito aos limites 

que o controlador dos dados pessoais, isto é, aquele toma as de-

cisões em uma empresa para definir como os dados serão trata-

dos, pode exercer (artigo 10), estipulando um rol de situações 

concretas que lhe permitam tratar dados pessoais com finalida-

des legítimas. 

O artigo 11, por conseguinte, estabelece duas situações 

taxativas em que será possível realizar o tratamento de dados 

pessoais sensíveis: quando o titular ou seu responsável legal 

consentir, de forma específica e destacada, para finalidades es-

pecíficas; ou sem fornecimento de consentimento do titular, 

desde que indispensável em algumas situações excepcionais, 

v.g. a proteção à vida ou à incolumidade física do titular ou de 

terceiros, e a proteção à saúde. 

Já o artigo 18 dispõe quais são os direitos que o titular de 

dados pessoais tem de obter perante aqueles que tratam seus da-

dos, a qualquer tempo, sendo eles: 

a) direito à confirmação: saber se os dados estão ou não 

sendo tratados; 

b) acesso: acessar seus dados a qualquer tempo; 

c) retificação: pode o titular retificar seus dados caso de-

tecte alguma inexatidão ou estejam desatualizados; 

d) anonimização: bloquear ou eliminar dados desneces-

sários ou em excesso para a finalidade que se deseja obter com 

o resultado do tratamento; 

e) portabilidade: o titular pode portar seus dados de um 

serviço ou produto para outro de natureza concorrente; 

f) eliminação de dados: pode o titular requerer o apaga-

mento de seus dados pessoais tratados, com algumas ressalvas; 
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g) informação: o titular tem o direito de ser informado 

por entidades públicas ou privadas se seus dados foram compar-

tilhados; 

h) revogação do consentimento: em que o titular pode 

cessar o consentimento sobre o tratamento dos seus dados. 

Há ainda regras para o Poder Público que permitem ao 

Estado realizar o tratamento de dados pessoais com o fito de sa-

tisfazer o interesse público. Determina diretrizes para a transfe-

rência internacional de dados pessoais em um rol taxativo, e tam-

bém estabelece situações em que os tratadores dos dados pesso-

ais poderão ser responsabilizados, acaso causem a outrem dano 

patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legis-

lação de proteção de dados pessoais, devendo reparar tais danos. 

Todavia, provavelmente a maior inovação que a Lei Ge-

ral de Proteção de Dados trouxe em relação à tutela dos dados 

pessoais seja a existência de meios mais eficazes para garantir 

que não ocorram violações aos direitos dos titulares. 

Há um capítulo destinado às sanções administrativas 

aplicadas aos agentes de tratamentos de dados que infringirem 

às normas ali previstas, inclusive estipulando a aplicação de 

multas de até R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 

No entanto, o presidente Michel Temer vetou talvez o 

principal pilar para a LGPD: a criação de uma Autoridade Naci-

onal de Proteção de Dados – ANPD. Tal autoridade seria vincu-

lada ao Ministério da Justiça e teria a incumbência de garantir a 

aplicabilidade da lei, fiscalizando e deliberando sobre os casos 

concretos, dirimindo dúvidas e estabelecendo as diretrizes espe-

radas para assegurar os direitos a que a LGDP se propõe a tute-

lar, além de aplicar sanções aos que violarem tais direitos. Ou 

seja, teria natureza de órgão regulador. 

Ocorre que em decorrência do veto, a Lei geral de Prote-

ção de Dados já nasce fadada ao fracasso acaso não haja a cria-

ção da Agência Nacional de Proteção de Dados: “O resultado é 

a aprovação de uma lei que cria pesadas obrigações jurídicas, 
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mas é acéfala. Em outras palavras, é uma lei morta-viva”.43 O 

presidente alegou como justificativa ao veto da criação da 

ANPD o vício de iniciativa, já que a criação dessa autoridade 

deveria partir do poder executivo e não legislativo, uma vez que 

acarretaria em despesas para aquele poder. 

Logo, espera-se que haja a criação da aludida agência re-

guladora, sob pena de o aparato legislativo de proteção de dados 

desmoronar, uma vez que seu pilar-base foi removido. Para se 

ter ideia da dimensão do problema, a lei menciona a autoridade 

nacional 49 (quarenta e nove) vezes, de sorte que não se sabe 

qual será o destino dessa lei sem a ANPD. Sancionada no último 

dia 14 de agosto, a LGPD entrará em vigor em 18 meses (em 

fevereiro de 2020), que é o prazo em que as empresas privadas 

e o setor público deverão se adequar às demandas. 

Portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados se revela uma 

legislação atual que objetiva devolver ao titular de dados pesso-

ais a autonomia sobre seus dados, definindo conceitos relevantes 

e estabelecendo diretrizes para o tratamento de dados pessoais 

de forma transparente.  

É importante que o cidadão tenha pleno conhecimento da 

finalidade com a qual seus dados são tratados e, acima de tudo, 

ter a possibilidade de fazer cessar o uso abusivo de suas infor-

mações pessoais, com o objetivo de ter garantida a proteção de 

sua privacidade. A LGPD também traz em seu arcabouço meca-

nismos similares à GDPR, bem como propõe direitos e deveres 

que devem ser seguidos sobre dados pessoais. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo iniciou contextualizando a sociedade 

na era digital, ao passo que chamou a atenção para alguns 
 

43 LEMOS, Ronaldo. Lei de dados nasceu desgovernada: Com veto à criação de agên-
cia, legislação é morta-viva, como um zumbi. 2018. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldolemos/2018/08/lei-de-dados-nas-
ceu-desgovernada.shtml>. Acesso em: 29 out. 2018. 
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problemas decorrentes da violação à privacidade e do abuso no 

tratamento irrestrito de dados pessoais, o que coaduna com o fato 

de que muitas pessoas não encontram meios adequados e trans-

parentes pare gerenciar seus dados pessoais e avocar essa res-

ponsabilidade para si. 

Em seguida, demonstrou-se um panorama sobre o direito 

fundamental à privacidade no Brasil, discorrendo sobre a difi-

culdade de estabelecer uma definição finita de privacidade, ao 

passo que se propôs a conceituar como violação a tal direito 

como sendo qualquer intromissão alienígena na vida privada do 

cidadão que lhe tolha o arbítrio de exercer o controle sobre a 

mesma, independente de atingir as questões de trato íntimo do 

indivíduo ou sua relação com a sociedade. 

Foram analisadas as constituições brasileiras, cuja ideia 

de privacidade inicialmente vinculada se limitava a tratar de si-

gilo de informações provenientes de meios de comunicação, 

como cartas, telégrafos e telefonemas. Ademais, apenas com a 

Constituição Federal de 1988 o conceito de privacidade foi am-

pliado e considerado como integrante do rol de direitos e garan-

tias fundamentais, o que denota uma evolução do direito a se 

adaptar e evoluir em conjunto com a sociedade, passando a tratar 

de problemas decorrentes dos avanços tecnológicos através do 

tempo, mencionando o Marco Civil da Internet como comple-

mento à norma constitucional. 

Não obstante, foi introduzido o conceito de dado pessoal 

como sendo uma informação relacionada à pessoa natural iden-

tificada ou identificável, passando a demonstrar os problemas 

decorrentes da exploração indevida de dados pessoais e citando 

exemplos concretos que terminaram por violar a privacidade dos 

indivíduos. 

Por fim, foi feita uma breve análise dos pontos centrais 

da novíssima Lei Geral de Proteção de Dados, demonstrando 

como sendo um dos seus objetivos devolver ao titular de dados 

pessoais a autonomia para gerir seus dados. Além disso, foi 
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contextualizada a criação da referida lei em âmbito mundial, 

bem como explanadas as necessidades que ensejaram na criação 

de um dispositivo especial para a tutela dos dados pessoais e, 

consequentemente, da privacidade. Foram tratados conceitos 

importantes, além dos princípios-fundantes da referida norma e 

os direitos atinentes aos titulares de dados pessoais. 

Portanto, diante do exposto, acredita-se que este artigo 

tenha demonstrado os efeitos negativos sobre a coleta e trata-

mento indevidos de dados pessoais, exemplificando algumas 

possibilidades de aplicações que se aproveitam muitas vezes da 

ignorância das pessoas para furtar-lhes os dados e utilizá-los de 

maneira opaca. Nisso, muitas vezes os cidadãos acabam por per-

der o controle sobre seus próprios dados, e passam a ter sua pri-

vacidade explorada com vistas a satisfazer o lucro daqueles que 

tratam seus dados. 

Assim, espera-se que o leitor tenha atinado para as prin-

cipais questões inerentes à tutela de sua privacidade, para que 

possa não apenas se rodear de cautelas quanto à coleta e explo-

ração de seus dados, mas também retomar o controle sobre esses 

com esteio na Lei Geral de Proteção de Dados. 
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