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RESUMO 

 

O direito à proteção de dados pessoais é hoje protagonista na sociedade da informação. A 

tutela à proteção de dados apesar de ter influência direta na intimidade e a vida privada, esse 

direito atualmente está presente em todas as áreas da sociedade conectada podendo impactar 

em outros aspectos que regem a vida de milhões de indivíduos. Os novos meios de coleta e 

tratamento de dados surgem ano a ano, sendo que o interesse de diversas empresas e entidades 

está no máximo aproveitamento para alcance do seu objetivo pautado, qualquer que seja. 

Assim, desenvolvimento tecnológico é o principal motivador de mudanças quanto ao tema na 

atualidade, sendo também fonte de preocupação pela imprevisibilidade das consequências do 

seu uso indiscriminado. O objetivo deste trabalho consiste na demonstração dos potenciais 

riscos de práticas como o online profiling na sociedade da informação, podendo usurpar 

direitos fundamentais como o da isonomia e do livre acesso à informação. Nesse intuito, a 

partir de pesquisa bibliográfica e documental, por meio de notícias, artigos e estudos 

realizados acerca do tema, o trabalho trata, em um primeiro capítulo da evolução história e 

doutrinária da privacidade, e sucessivamente o direito à proteção de dados pessoais, como 

direitos fundamentais e autônomos, para no segundo tópico tratar dos atuais modelos de 

proteção de dados, em destaque aos regimes Europeu e Norte Americano de proteção de 

dados. Por fim, no terceiro capítulo aborda a prática do online profiling atualmente, bem 

como sua possíveis consequências no direito à privacidade e o direito à proteção de dados 

pessoais, analisando também como o regime proposto pela Lei n. 13.709/18 trata da presente 

temática. 

 

 

Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de Dados. Dados Pessoais. Profiling. Direito à 

privacidade. Direito à proteção de dados.  

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The right to personal data protection is a main part of the society of information. This right 

currently has influence on a vast scale of subjects, intimately linked with the right of privacy, 

but with the potential of impact other factors that dictate the life of millions of individuals. 

New ways of data gathering and data treatment emerge each year that passes and the only 

goal of the many companies and enterprises that use them is the maximum efeciency in acving 

their objective, no matter what takes them. The technological development is the main source 

changes in this field nowayadays, and because no one can predict correctly the consequencies 

of its unregulated use makes it the main source of precaution in the field of the right of 

personal data protection. This work aims to demonstrate the potencial riscs of the use the 

practices such as online profiling in our society, with the potencial of infringe fundamental 

rights such as the isonomy constitucionaly protected and the free access to information. To 

achieve this goal this word uses bibliographic and documentary research, through news, 

articles and studies on the subject. In a first chapter, the paper deals with the historical and 

doctrinal evolution of privacy, and successively the right to the protection of personal data, as 

fundamental and autonomous rights, in the second topic analyses current models of data 

protection, highlighted by the European and North American regimes of data protection. 

Finally, the third chapter address the practice of online profiling in the present days and its 

possible consequences on the right to privacy and the right to the protection of personal data 

also analyzing how the new regime proposed by the Law n. 13.709/18 deals with the present 

theme. 

 

 

 

Keywords: General Law of Data Protection. Personal Data. Profiling. Right of Privacy. 

Right to Personal Data Protection. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em um período singular da história com relação ao acesso à informação, o 

globo no contexto pós segunda guerra mundial ao mesmo tempo que se reconstruía após as 

grandes guerras, também era travava uma corrida tecnológica em busca da ocupação do vácuo 

de poder. Motivo pelo qual a partir da metade do século XX a sociedade se deparou com um 

desenvolvimento tecnológico em uma escala inédita, sendo que em poucos anos as 

tecnologias, antes apenas usadas para fins militares, se expandiram ao cidadão comum, 

revolucionando a dinâmica social da comunicação.  

A chamada sociedade da informação1 foi fruto dessa revolução, que modificou a 

contemporaneidade de maneira que as infraestruturas de comunicação assumiram uma função 

tão essencial quanto infraestruturas clássicas como energia elétrica, saneamento e o 

transporte. A sociedade tem trazido a cada ano maior notoriedade ao tema do direito à 

privacidade e proteção de dados pessoais, dada a erupção de diversos escândalos pelo seu uso 

indevido por terceiros, sejam empresas privadas ou entidades estatais, desde para a 

manipulação de resultados eleitorais até a sua utilização na influência nas diversas atividades 

do cotidiano de milhões pessoas. 

Dentre as grandes modificações sociais trazidas pela sociedade da informação está a 

comunicação entre seus usuários, que puderam experienciar pelas redes sociais novos modos 

se expressar e conectar que antes sequer eram pensados apenas em ficções científicas, 

surgindo, também, o fenômeno da busca pelo reconhecimento pessoal através da publicação 

de dados perante a outros usuários. Além disso, no âmbito privado, também houve a 

transformação do marketing que agora conta com uma diversa gama de dados recolhidos, ou 

disponibilizados pelo próprio consumidor, para elaborar um perfil intimamente direcionado 

seus interesses. 

O fenômeno da conectividade molda a sociedade e trouxe inúmeras comodidades aos 

seus usuários, sendo certamente indispensável ao funcionamento da sociedade 

contemporânea, podendo ser fonte de diversas soluções na indústria e em uma melhor 

administração pública. A utilização de dados pessoais em diversas atividades não é em si um 

                                                 
1 Frtiz Machlup ao descrever o valor econômico da informação em sua obra The Production and Distribution of 

Knowledge in the United States em 1962 usou pela primeira vez o termo “sociedade da informação”. Porém o 

termo foi usado de forma oficial somente na década de 1990, no Conselho da Europa de Copenhague, em que 

Jacques Delors atribuiu o termo como forma de “definir o crescente uso da tecnologia da informação no intuito 

de reforçar a economia, melhorar a prestação dos serviços públicos e incrementar a qualidade de vida dos 

cidadãos”. (VIEIRA, 2011, p.  156) 
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problema, este surge na ausência de parâmetros para a proteção da personalidade e a garantia 

de acesso, segurança e a transparência do porquê e como estes dados são coletados e 

utilizados. 

Novos meios de coleta e tratamento de dados surgem ano a ano, possuindo como 

guia apenas uma maior efetividade no alcançe dos interesses das diversas empresas e 

entidades que fazem o seu uso. É evidente que o fenômeno da digitalização da vida do ser 

humano não tende a desacelerar, sendo o papel do jurista observar este fenômeno afim de 

elaborar métodos que visem a revida regulamentação desses tipos de prática, tendo como  

referencia norteadora o resguardo dos direitos fundamentais contitucionalmente resguardados 

e os direitos da personalidade da personalidade.  

Como as evoluções tecnológicas são recentes, contudo, exponenciais em sua 

capacidade de inovação, grande número de pessoas não possui, ainda, o conhecimento acerca 

da importância da regulação da coleta de dados e de sua vulnerabilidade ao fornecer 

conscientemente seus dados pessoais. Fenômeno este que é evidente no Brasil, tendo em vista 

que teve acesso à internet somente a partir de 19892, sendo que há registros de tratados 

Europeus para a proteção de dados pessoais no início da década de 1980. Temos como 

invocação nacional perante o tema a recém aprovada Lei Geral de Proteção de Dados (Lei. 

13.709/18), que entrará em vigor no mês de agosto de 2020, que trata de uma série de 

medidas para resguardar a proteção de dados, as quais serão analisadas em momento 

oportuno. 

A proporção internacional do debate quanto ao tema deixa cada vez mais cristalino 

que a discussão acerca da proteção de dados vai além da possibilidade do controle de 

informações no resguardo da tutela da privacidade em seu sentido estrito e individualista, mas 

alcança os interesses de classes, grupos sociais e, por fim, a coletividade. A privacidade e a 

proteção de dados pessoais se tornou um bem coletivo3, no sentido de que a sua tutela possui 

um evidente função social, sendo necessário mecanismos que possibilitem o titular deter e 

controlar o fluxo dos seus dados e possibilitar a sua autodeterminação informativa, fim de 

resguardar a construção e expressão da sua própria personalidade. (CANCELIER, 2017, p.   

                                                 
2 Somente a partir de 1989, com a criação do Projeto da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), o Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT) oficializou a implantação da Internet no Brasil. Sendo que, até 1995 a atuação do 

RNP era restringida as áreas de interesse de educação e pesquisa no país. (TAKAHASHI, 2010). 
3 O bem coletivo é aquele que é de toda a coletividade, não no sentido Estatal, mas sim a própria sociedade. A 

propriedade coletiva se adequa aos seus novos interlocutores coletivos, sendo que, por sua própria natureza, 

não se restringe a bens corpóreas, mas se abrange a situação jurídicas complexas compartilhadas coletivamente 

pela sociedade (2013, PILATI, aput, CANCELIER, 2017, p.  100). 
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100) 

Para fundamentar essa amplificação da tutela à privacidade como interesse à 

coletividade é preciso entender sua trajetória partindo de sua gênese à modernidade, 

paralelamente a um comparativo histórico e legislativo, até o seu reconhecimento como um 

direito fundamental inerente à personalidade humana. Para, assim, partir ao estudo da 

privacidade na sociedade pós moderna4, com a elevação desse debate à proteção de dados 

pessoais e, também sua respectiva elevação à um direito fundamental.  

Dessa forma, utilizando-se como referencial a obra Infinito Particular, de Mikhail 

Cancelier, parte-se da premissa que a privacidade e a proteção dos dados pessoais, mais do 

que nunca, são direitos sujeitos à tutela da personalidade humana, sendo fundamental sua 

proteção visto o seu caráter essencial para a construção da identidade própria. 

A hipótese básica da pesquisa consiste que com o exponencial desenvolvimento das 

plataformas online e a otimização tecnológica da assimilação de dados pode representar uma 

afronta ao direito a proteção de dados pessoais diante de práticas, como o online profiling, que 

mediante a falta de regulamentação se tornam abusivas ao titular de dados. Desse modo, como 

objetivo geral, busca-se evidenciar as práticas abusivas utilizadas atualmente na coleta e 

manipulação de dados e adentrar no tratamento da LGPD perante essas práticas.  

Adotar-se-á, no tocante à metodologia, o método dedutivo partindo-se da premissa da 

necessidade de resguardar o direito fundamental da proteção de dados pessoais frente às 

formas de extração e tratamento de dados utilizadas, e otimizadas, na atualidade. 

O trabalho será dividido em três capítulos. No primeiro será realizada uma revisão 

bibliográfica demonstrando a construção histórica e doutrinária da privacidade, 

posteriormente o direito à proteção de dados, como um direito fundamental inerente à 

personalidade humana, do âmbito internacional à esfera nacional contemporânea.  Já no 

segundo capítulo será feita a análise da evolução legislativa quanto ao tema do direito à 

proteção de dados cumulado com um comparativo entre as legislações Europeia, 

Estadunidense e Brasileira na temática da Proteção de Dados Pessoais.  

No terceiro capítulo será feita uma investigação de casos referentes ao 

compartilhamento de dados pessoais por entidades privadas, nacional e internacionalmente, 

com a análise de situações concretas e suas repercussões, e, por fim a análise específica da Lei 

                                                 
4 Pilati (2013, p.   07;201) ao tratar da classificação do termo “pós moderno” explica que “a Modernidade 

caracterizou-se pelo acento do indivíduo, a Pós-Modernidade – está a dizer a Constituição – deverá notabilizar-

se como um paradigma assentado no resgate do coletivo: o coletivo como instância autônoma da Sociedade, ao 

lado de Estado e indivíduo […].” 
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13.709/18, em especial a classificação dos dados protegidos e o artigo 12, § 2º da referida lei, 

bem como as implicações dessa diferenciação terminológica adotada na prática do online 

profiling por meio de dados anônimos. 
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1 O DIREITO À PRIVACIDADE E SUA CONSTRUÇÃO COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL  

 

Para partir ao estudo jurídico do direito à proteção de dados pessoais como um 

direito fundamental, bem como os novos desafios enfrentados para o seu resguardo na pós 

modernidade5, é fundamental a preliminar análise histórica da criação e transformação do 

conceito de privacidade em seu sentido mais amplo de modo estabelecendo como e porque ele 

se tornou um instituto fundamental a esfera subjetiva do ser humano na contemporaneidade. 

 

 1.1 BREVE ANÁLISE HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE PRIVACIDADE 

 

Partirmos da premissa que a privacidade é uma noção cultural induzida no curso do 

tempo por fatores sociais, políticos e econômicos, não sendo suficientes apenas as bases 

naturalistas ou antropológicas constantes e uma necessidade humana do isolamento adotados 

por alguns teóricos6 para definir a origem da necessidade de privacidade e sua posterior tutela. 

Entendemos que o conceito de privacidade está intimamente ligado as 

transformações ocorridas ao longo da história da relação entre o ser humano e o espaço onde 

vive consigo. Independente daqueles que optam por um isolamento total da sociedade, é 

possível observar que se relaciona, mesmo que indiretamente, com o espaço onde se habita, e 

constrói a sua existência, o seu “EU”. 

Para traçar o presente estudo, então, é fundamental o modo de desenvolvimento 

histórico dos espaços públicos e privados, tendo em vista que são conceitos amplamente 

moldáveis, e a relação entre essas esferas desde o período da Antiguidade clássica Grega7 até 

a Modernidade burguesa8, afim de conceituar a privacidade moderna e passar ao estudo de sua 

                                                 
5 Segundo Pilati (2013, p.   07; 201 : [...] se a Modernidade caracterizou-se pelo acento do indivíduo, a Pós-

Modernidade – está a dizer a Constituição – deverá notabilizar-se como um paradigma assentado no resgate do 

coletivo: o coletivo como instância autônoma da Sociedade, ao lado de Estado e indivíduo […] (CANCELIER, 

2017, 79) 
6 Doneda (2006, p.   114) traz Alan Westin e James Michael como exemplos de teóricos que traçam o estudo da 

privacidade como uma necessidade humana de isolamento. Westin ilustra que o cerne da privacidade estaria 

vinculado a origem “animal” humana, parte de nosso processo evolutivo.  Diversos estudos realizados na 

década de 1960, apontam a necessidade de isolamento em espécies que possuem uma sistemática de 

organização social. Sendo que, em estudos anteriores esses comportamentos apenas eram comparados ao 

domínio territorial de um membro do grupo em relação aos demais, todavia eles se relacionavam com a 

construção de um espaço individual, privado, contra a intrusão dos demais membros da mesma espécie. 

(FORTES, 2015, p.  96) 
7 Século VIII a.C. ao Século V d.C. (HAYWOOD, 2001, apud CANCELIER, 2017, p.  41)   
8 Cancelier (2017, p.  49) traz a seguinte definição de modernidade: “Podemos demarcar o início da modernidade 
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transformação na contemporaneidade e, por fim, nas complexidades da sociedade pós 

moderno do século XXI. 

Na antiguidade clássica grega, período que, segundo Habermas (2014 p. 97-98), é 

definido como marco originário da definição entre o público e o privado, a sociedade poderia 

ser separada na esfera em que os cidadãos livres interagiam entre si (pólis) e naquela em que a 

interação era dada de forma mais particularizada entre os indivíduos (oikos), desse modo se 

classificava esta como esfera familiar e aquela como esfera política.  

O indivíduo (livre) exercendo sua função política na esfera pública da pólis estava 

inserido também em uma espécie de “segunda vida”, separada de sua atuação da esfera 

familiar que era muito mais ligada às atividades básicas da natureza humana. Desse modo 

tinha-se a inserção da esfera privada da família (oikos) na pública política (pólis); contudo, 

funcionavam de maneira autônoma, respeitando seus limites e sobretudo o privado tinha uma 

definição prioritariamente material, afinal, como explica Arendt (2005, p. 38-39), não seria 

possível ser um cidadão na antiguidade clássica sem que fosse dono de um lugar que lhe 

pertencesse.  

Percebe-se que na antiguidade clássica a atuação na esfera pública era restrita a 

menor parte da população que era reconhecida como cidadã sendo que estrangeiros, escravos 

e mulheres não tinham a possibilidade de participação. (JÚNIOR 2014 apud CANCELIER, 

2017, p. 43). A minoria daqueles que exerciam a função na esfera pública se reconheciam 

como “iguais” no exercício dessa atividade, pois eram indivíduos livres e possuíam a 

autonomia de comando na sua esfera familiar. (ARENDT, 2007, p. 103) 

 Conforme explica Júnior (2014, p. 35), a noção de igualdade para os gregos se 

constituía na “própria essência de liberdade; ser livre significava ser isento de desigualdade no 

ato de comandar, e mover-se numa esfera onde não existiam governo nem governados”. 

A publicidade da participação pública constituía um papel fundamental para a 

realização pessoal dos gregos (livres) no âmbito da pólis, servindo como um palco para que os 

homens atuassem livremente e buscassem o seu reconhecimento e certificação, que conforme 

expõe Júnior (2014, p. 33) a esfera pública era um ambiente envolto por um ambiente de 

                                                                                                                                                         

a partir das mudanças sociais, econômicas e culturais decorrentes do declínio do feudalismo, há cerca de 5 

séculos, do ressurgimento das cidades, mudanças nas relações de trabalho e de produção e gradual 

deslocamento de saberes religiosos e baseados na tradição - que até então ocupavam lugar central - substituo 

dos pelo conhecimento científico.” (ALVES, 2009, p.  01)   
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disputa e autoafirmação, em que se buscava mostrar através de feitos e conquistas pessoais a 

sua superioridade.  

Assim, como bem sintetiza Arent (2005, p. 66) a esfera familiar poderia ser terrena, 

transitória e rudimentar, materializada no cotidiano do lar, já o espaço público, por sua vez, 

era o local em que o cidadão grego poderia demonstrar quem realmente era e por fim, 

assegurar a sua imortalidade, deixando sua marca única na sociedade. (CANCELIER, 2017, p.  

43) 

A esfera pública grega seria garantida por um poder não coercitivo, fundamentado na 

formação de um diálogo entre os seus membros, podendo ser caraterizada como um espaço de 

igualdade formado por vários governantes. Em contrapartida, Arendt (2000, p. 45) explica 

que a esfera familiar era considerada como uma necessidade básica possuindo um caráter 

materialista e amplamente desigual entre seus membros, na qual prevalecia o governo 

coercitivo do senhor da propriedade.  

Com relação ao contraste entre as esferas públicas e familiares da antiguidade 

clássica frisa Arendt que: 

A polis diferenciava-se da família pelo fato de somente conhecer ´iguais´, ao passo 

que a família era o centro da mais severa desigualdade. Ser livre significava ao 

mesmo tempo não estar sujeito às necessidades da vida nem ao comando de outro e 

também não comandar. Não significava domínio, como também não significava 

submissão. (Arendt, 2005, p. 41) 

Pelo funcionamento das esferas familiar (privadas) e política (pública) constatava-se 

que o lar na antiguidade clássica não era visto como o local adequado para a livre 

manifestação do pensamento, uma vez que a desigualdade imperava naquele meio. A palavra 

privado, inclusive possuía o sentido de privas, no sentido material e vinculada ao local no 

qual a pessoa estava submetidas as suas necessidades mundanas (FERRAZ JUNIOR, 2003, p. 

133).  

O que hoje percebemos como a manifestação do íntimo, era possível apenas em um 

local no qual todos os seus membros fossem iguais9, como explica Júnior (2014, p. 35) “a 

igualdade existia apenas no domínio político, na ação entre pares, e portanto necessitava de 

um espaço que os tornasse iguais mediante a convivência pública: a polis.”   

                                                 
9  Importante frisar que, como explica Cancelier (2017, p.   43) acerca do tema, a igualdade grega que nos 

referimos não faz referência a justiça. Ou seja, entre os iguais havia desigualdades, o fato de serem cidadão 

gregos, livres, com participação na esfera pública e detentores do comando em suas esferas familiares é o que 

os tornavam iguais.  
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 Por isso na antiguidade clássica, como explica Agostini (2011, p. 117-118) 

constatava-se a valorização da atuação pública, sendo este o local no qual o indivíduo poderia 

realmente ser livre para manifestar o seu pensamento e, perante seus iguais, expressar sua 

individualidade. As esferas público e privada eram autônomas e não coexistiam, possuíam 

regramentos diferenciados e funções totalmente diversas. (CANCELIER, 2017, p. 44) 

A visão dos romanos com relação a separação entre as esferas pública e privada 

possuíam algumas divergências, conforme explica Cancelier (2017, p. 45), no regime romano 

havia mais possibilidade de coexistência entre o público e privado pois sua separação era mais 

vinculada a utilidade comum ou a utilidade particular. 

Os romanos, em contraponto aos gregos, não sacrificavam a esfera privada pela 

pública, existia a noção de importância de ambas esferas na vida do indivíduo, Arendt (2007, 

p. 48) aponta que a noção contemporânea da esfera privada como intimidade teria seu cerne 

originário em Roma.  

Avançando para a Idade Média, com a queda do Império Romano do Ocidente10, a 

Europa é marcada por uma grande descentralização de poder, sendo que os nobres detentores 

de terras passam a estabelecer o seu domínio segmentado, começando a surgir a figura do 

status da pessoa pública, influência direta romana. 

O que se observa nesse período é que a esfera pública passa a ser encarnada no 

próprio nobre feudal, o público fica cada vez mais intangível ao cidadão comum, sendo 

reservados aqueles que possuíam uma gama de privilégios especial (CHAPAPUZ, 2006, p.  

60), geralmente atrelado a sua linha sucessória.  

Ocorre, então, a perda sucessiva da ideia política como parte da esfera pública. 

Segundo Arendt (2007, p. 47) a Igreja Católica, a partir do século V, assume o espaço político 

reclamando para si a antiga autoridade do senado romano e deixando o poder ao “príncipes do 

mundo”. Era uma relação mútua entre os senhores feudais e a instituição da Igreja Católica, 

tendo em vista que esta legitimava o poder público daqueles pelo poder político religioso, em 

troca mantinha a sua autoridade no mundo terreno.  

A política perde a sua essência, passar ser um instrumento institucionalmente 

utilizado pela Igreja, que conforme Arent (2007, p. 48) explica: “o único interesse que tem o 

cristianismo no governo secular é proteger sua própria liberdade, é garantir que os que estão 

                                                 
10476 d.C data em que o último imperador de Roma, Flávio Rômulo Augusto, foi derrotado por Odoacro e 

simbolizou o fim do Império Romano, contudo diversas outras regiões continuaram sob mandato romano após 

a referida data.  
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no poder permitam, entre outras liberdades, que se esteja na política”. 

Na idade média a linha entre o privado e o público passa a ser nebulosa e há um 

movimento de valorização da esfera privada tendo em vista o grande impacto social oriundo 

dos fatos ocorridos nela, como o casamento dos filhos de lordes, alianças formadas e 

rivalidades instauradas entre os indivíduos detentores da autoridade na sociedade feudal.  

Os ambientes familiares passam a ser vistos como ambientes de grande importância 

política e social e, como explica Agostini (2011, p. 120), as casas passam a ser ligadas a 

grandes dinastias.  

Acompanhada da mudança de paradigma, a busca pelo isolamento passa a ser cada 

vez mais perceptível, e reservada às famílias nobres e abastadas, surgindo uma esfera privada 

com traços similares aos atuais: 

A primeira mudança radical que se destinava a modificar a forma da habitação 

medieval foi o desenvolvimento do sentimento de intimidade. Este, de fato, 

significava a possibilidade de subtrair-se pela própria vontade da vida e das 

ocupações em comum com outras pessoas próximas. Intimidade durante o sono; 

intimidade durante as refeições; intimidade nos rituais religiosos e sociais; 

finalmente intimidade no pensamento. (MUMFORD, 1954, p. 29) 

É fundamental salientar que essa mudança ainda constituia uma preocupação era 

limitada aqueles que de fato possuíam o “luxo” de almejar o isolamento, tendo em vista que a 

grande parte da população sequer tinha a possibilidade de ascender a esfera pública, portanto 

a necessidade de proteger os seus atos íntimos não se apresentava como útil a grande parte da 

população. 

Em síntese, percebe-se que a esfera privada foi progressivamente deixando de ser 

vista como uma mera oposição à política (CACHAPUZ, 2006, p. 43), ocorrendo uma maior 

relação entre diversas esferas, sendo que, conforme explica Cancelier (2017, p. 49), verifica-

se a intensidade da socialização da família. 

Com o declínio do feudalismo a figura limitada de autoridade do senhor feudal perde 

seu lugar para a administração pública estatal, o poder público liga-se a um cargo público, 

afim de se manter uma contínua administração. (CANCELIER, 2017, p. 50). A figura da 

autoridade como requisito para a participação na esfera pública não era mais uma realidade, 

mas sim a competência daquele que possuía, mediante ao regramento estatal, o monopólio 

legítimo da violência (HABERMAS, 2014, p. 121;321). 

Na Modernidade ocorre o ressurgimento das cidades, o progressivo fortalecimento da 

ideia do Estado-nação e o descolamento do papel central dos saberes religiosos que passam a 

ser substituídos pelo conhecimento científico. A figura do Estado se apresentou como um 
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elemento essencial para o surgimento da dicotomia do social-individual e a definição dos 

esferas público e privada, ocorrendo também a divisão do concepção social em social-público 

(área política) e o social-privado (área econômica) (ZANON, 2013, p. 37-38). 

A privacidade passa a ser a prerrogativa de uma emergente classe burguesa, 

utilizando-se dela para marcar a sua identidade no âmbito social como classe, mas também 

proporcionar que o indivíduo burguês tenha o seu isolamento dentro de sua própria classe 

(Doneda, 2006, p. 128). 

Conforme salienta Doneda, (2006, p. 129) a liberdade humana na modernidade 

estaria fundamentada da sociedade privada e era estruturada por um “individualismo 

possessivo”, a separação do público e privado é vista como uma forma da expressão de 

personalidade, de se individualizar perante a sociedade em um espaço próprio. 

O que se viu, nesse período, é que se deixou de analisar o confronto do público pelo 

privado com um viés político, como na antiguidade clássica, mas como um contraponto entre 

o social e o íntimo (CACHAPUZ, 2008, p. 68), a intimidade é tratada como uma região oculta 

do coração humano, um local que necessitava proteção de intromissão frente à sociedade. 

Para isso a burguesia se apropria de espaços, constrói muros e busca o seu 

isolamento, o lar passa a ser vislumbrado como o único cenário no qual se é possível 

experimentar a individualidade. A propriedade é concebida como um aspecto essencial para o 

desenvolvimento da própria personalidade do indivíduo, sendo uma condição inafastável para 

se chegar a privacidade. (DONEDA, 2006, p. 130-131) 

O refúgio do indivíduo, passa a ser a sua possibilidade de se libertar das amarras 

sociais e a liberdade passa a ser um sentimento que vai de encontro ao isolamento. O próprio 

lar passa a ser reconfigurado, para satisfazer esse novo desejo pela intimidade, na Europa do 

Século XVIII, por exemplo, o lar não possuía a função principal de abrigo familiar mas 

geralmente como um local para diversas atividades e com grande fluxo de pessoas, muitas 

vezes, inclusive, o próprio local de trabalho do indivíduo. (THIBES, 2017, p. 324) 

Esse fenômeno passa a ser perceptível em diversas formas, Robl Filho (2010, p. 96) 

traz o panorama artístico da época, explicando que há um notável crescimento do gênero do 

romance em comparação a livros históricos, sendo um sinal emergente da busca pelo íntimo, 

desejos e narrativas individualizadas. Até mesmo no cotidiano passa a se notar o crescimento 

do uso de diários para que os indivíduos pudessem “armazenar” os seus desejos e intimidades 

em um bem material, e o uso de cartas privadas que possibilitavam que o íntimo percorresse 

distâncias intermuros (CANCELIER, 2017, p. 53). 
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As próprias relações de trabalho são modificadas, testemunha-se uma tendência do 

aumento de distância entre o trabalho e o lar, buscando uma maior isolamento entre o público 

e o social, conforme explica Thibes (2017, p. 322): 

[...] o local (lar) privilegiado para o cultivo do eu e da intimidade, tão estimado pelos 

burgueses. Assim, ideais de auto-conhecimento e de autorrealização começaram a 

tomar corpo na esfera privada, e foram estendidos, inclusive, aos trabalhadores, que 

também passaram a buscar sua felicidade nas relações pessoais e domésticas, fora da 

esfera do trabalho ou do mundo público. (THIBES, 2017, p.   322) 

Já no campo religioso o individualismo mostra-se cada vez protagonista no panorama 

moderno, tendo em vista que, por exemplo, a Revolução Protestante de Martin Lutero, 

Calvino e Henrique VIII tornam a convicção religiosa uma questão de consciência pessoal. 

(LE BRETON, 2013, p. 69) 

Porém a busca da privacidade moderna era um privilégio, as classes mais pobres 

somente tiveram a possibilidade de almejar a privacidade após a posterior massificação dos 

meios materiais antes exclusivos à burguesia.  Até o século final do XIX, por exemplo, mais 

da metade da população da Inglaterra habitava em locais sem qualquer infraestrutura 

doméstica, geralmente dotado de um cômodo único e exercendo suas atividades fisiológicas 

em frente aos demais, carentes de qualquer possibilidade de isolamento. (STONE, 1991, p. 

227-51) 

Percebe-se que na medida em que a sociedade burguesa passa a estabelecer o 

contraponto entre o íntimo e o social, os indivíduos acabam por incentivar uma espécie de 

censura coletiva, formada por uma sociedade obcecada com padrões morais e sociais, 

construindo uma esfera social tipicamente moralista. Com a preocupação com a aparência na 

esfera social pela burguesia a experiência pública, vivida aos olhos alheios, passa a ser cada 

vez mais superficial. Além disso, a emergente valorização da aparência contribui para que o 

olhar do “outro” passasse a constituir um papel fundamental ao desenvolvimento da esfera 

social e tornasse o fascínio pela intimidade alheia uma realidade. Nesse contexto, as 

tecnologias oriundas da Revolução Industrial possibilitaram que a imprensa na primeira 

metade do século XIX começasse ganhar força econômica, o número de assinantes crescia na 

proporção em que o valor de seus exemplares de tornava mais acessível e o interesse de 

comerciantes pela publicidade tornava o mercado de informações cada vez mais atrativo. 

(CANCELIER, 2017, p. 54-55) 

Em um momento anterior, Cancelier (2017, p. 50) afirma que a informação era 

utilizada como meio de possibilitar as atividades econômicas, possuía uma viés instrumental, 

como no uso de cartas mercantis ou a circulação de notícias relevantes a uma certa prática 
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econômica. Além disso, em contexto geral, a população mundial era predominantemente 

rural, sendo que os danos provocados por intromissões a vida alheia era, geralmente, isolados 

a uma comunidade.  

Porém, com o desenvolvimento tecnológico da imprensa começa a surgir o comércio 

de jornais políticos e periódicos que dependia de informações privadas, o fascínio pelo íntimo 

alheio tinha a possiblidade de ser transformado em mercadoria. Dessa forma a notícia além de 

ser vista como um instrumento para assegurar o mercado, passa a ser também vendida como 

um produto. (CANCELIER, 2017, p. 55)  

A preocupação com o resguardo de sua intimidade é então impulsionada, tendo em 

vista que a propriedade em si, ainda vista como pré-requisito para a privacidade, não era uma 

proteção absoluta à violação da intimidade, e é nesse contexto que começam a surgir os 

primeiros traços da construção de uma tutela jurisdicional que, futuramente, se transformaria 

no direito à privacidade.  

 

1.2 EVOLUÇÃO DA TUTELA A PRIVACIDADE A UM DIREITO AUTÔNOMO E 

FUNDAMENTAL 

 

A tutela da privacidade ocorre a primeira vista de forma indireta com a positivação 

do princípio da inviolabilidade do domicílio, já presentes no periodo romano clássico, sendo 

que o objeto principal principal dessas normas era ainda era proteção à propriedade. 

(GODOY, 2015 apud CANCELIER, 2017, p. 103).  

Nesse sentido começam a surgir alguns focos de discussão, em que a privacidade 

passa a ser também um objeto de preocupação, nesse sentido, Vieira (2007, p. 32) realiza 

alguns levantamentos da discussão do direito à privacidade na Europa, destacando os debates 

ocorridos na Inglaterra11 do século XVI, na primeira metade do século XIX na Alemanha12 e 

na França13 no ano de 1858, onde o Tribunal de Sené decidiu pela primeira vez em sede 

                                                 
11Segundo o autor, o princípio da inviolabilidade do domicílio já era algo conhecido na Inglaterra no século XVI 

por meio do brocardo man’s house in his castle (a casa do homem é o seu castelo, tradução por Cancelier)   
12Trata-se do trabalho de David Roder, publicado em 1846 e intitulado Grybdzüge des Naturrechts oder der 

Rechtsphilosophie, que descreveu como perturbador e violador do direito natural da vida privada o perturbação 

de terceiros acerca de questionamentos indiscretos ou adentrar em um quarto sem ser convidado.   
13O caso era para ver impedir a circulação da imagem da atriz Raquel em seu leito de morte, conforme Machado 

(2014, p.   35-36), “a irmã de Raquel consternada com seu falecimento e para atender ao último pedido de sua 

irmã, contratou dois fotógrafos para reproduzir o seu retrato em seu leito de morte, mas o retrato não poderia 

ser reproduzido por qualquer motivo; [advém que], de forma não autorizada, os fotógrafos disponibilizaram a 

sua imagem para elaboração de um desenho que foi posteriormente publicado no seminário L’Ilustration. A 

família da atriz ajuizou ação em face do desenhista e o Tribunal Civil de Sena proferiu sentença no sentido de 
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jurisdicional em favor ao direito à privacidade. Além disso, no contexto brasileiro esse mesmo 

fenômeno também pode ser visto na Constituição Brasileira de 1824 ao definir que “todo o 

Cidadão tem em sua casa um asylo inviolavel. De noite não se poderá entrar nella, senão por 

seu consentimento, ou para o defender de incêndio, ou inundação; de dia só será franqueada a 

sua entrada nos casos, e pela maneira, que a Lei determinar.” (BRASIL, 1824) 

Porém, nenhum dos casos apontados o direito à privacidade foi tratado como uma 

nova modalidade de direito, ou foi buscada a sua aproximação de aspectos imateriais, de 

forma a emparelhar a sua inviolabilidade como uma forma de resguardo da personalidade do 

seu titular. (CANCELIER, 2017, p. 76).  

O marco inicial doutrinário para o estudo do direito à privacidade de forma autônoma 

e protagonista é artigo clássico artigo estadunidense “The Right to Privacy”, produzido por 

Samuel Warren e Louis Demitz Brandeis, publicado em 15 de dezembro de 1890 na Harvard 

Law Review. 

A divulgação não autorizada de diversos fatos constrangedores acerca do casamento 

da filha de Samuel Warren em jornais da época, foi a principal motivação para o Estudo. 

Como aponta Cancelier (2017, p. 107) o estudo realizou uma análise de diversos precedentes 

jurisprudenciais de tribunais ingleses sobre o tema, alertando os riscos das tecnologias da 

época (indústria jornalística, máquinas e fotográficas por exemplo) em deturpar os domínios 

da vida privada, e, por fim, acabou por elencar um novo nível de proteção da personalidade do 

indivíduo, chamado pelo Magistrado Thomas Colley em 1888 de “right to be alone” (direito 

de estar só). 

Porém, fundamental aqui ressaltar que Warren e Brandeais não utilizam os termos 

“right of privacy” e “right to be alone” como sinônimos14, tendo em vista que este é utilizado 

como ponto inicial para a construção daquele. (DONEDA, 2008, p. 05) 

Como aponta Cancelier (2017, p. 108), a fofoca no período pós industrial havia 

deixado de ser um mero passa tempo ocioso, sendo transformado em uma importante 

ferramenta de barganha nas relações econômicas e políticas, considerado um essencial 

                                                                                                                                                         

que não seria dado a ninguém reproduzir e dar publicidade a traços de uma pessoa em seu leito de morte, sem 

autorização formal da família”.   
14 “Brandeis and Warren never equated the right to privacy with the right to be let alone; the article implied that 

the right to privacy is a special case of the later.” Ruth Gavison. “Privacy and the limits of law”, in: 89 Yale 

Law Journal 421 (1980), p.   437; v. tb. Robert Reilly. “Conceptual Foundations of Privacy: Looking 

Backward Before Stepping Forward”, 6 Richmond Journal of Law and Technology. 
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produto na sociedade industrial e comercializado como tal.15  A sociedade estava cada vez 

mais ligada ao poder da informação e considerar o resguardo à privacidade como um ramo do 

direito proprietário já não era viável, para os autores a barreira da propriedade privada não era 

mais suficiente para a proteção das informações pessoais. 

Os autores afim de exemplificar a necessidade da proteção da privacidade além das 

fronteiras proprietárias clássicas, usam o caso de um pai que escreve seus pensamentos para o 

seu filho em uma carta que revelaria uma informação íntima da família. Segundo a concepção 

proprietária clássica, no momento que alguém adquirisse a carta que continha essa informação 

íntima, poderia fazer o que quisesse com o seu conteúdo, tendo em vista que a sua fonte 

(carta) era de sua propriedade. Contudo os autores defendem que ninguém que tivesse acesso 

aquela informação íntima poderia divulgá-la, mesmo que o seu acesso tenho sido de forma 

legítima, tendo em vista que as informações ali contidas, por sua natureza pessoal, deveriam 

ser resguardados. (CANCELIER, 2017, p. 109)  

No caso específico da publicação dos escritos pessoais, os autores fazem referência 

da necessidade do respeito da chamada inviolate personality16, que acaba por evocar um 

direito de natureza pessoal, mesmo que sejam necessárias ressalvas nessa constatação, tendo 

em vista que a origem do termo se deu no contexto jurídico do commom law. (DONEDA, 

2006, p. 136-137) 

A proteção seria ampliada, então, à informação presente naquela carta, não 

restritamente ao bem material, nas palavras de Warren e Brandeis: “o princípio que protege 

escritos pessoais e outras produções pessoais, não contra o furto ou a apropriação física, mas 

contra toda a forma de publicação, é na realidade não o princípio da propriedade privada, mas 

o da inviolabilidade da personalidade.” (WARREN, BRANDEIS, 1890, p. 205, tradução de 

MENDES).  

A violação da vida privada de um indivíduo passa a ser visto como a violação de sua 

personalidade, sendo que, até aquele momento, o conceito de privacidade se associava de 

maneira quase exclusiva com a propriedade. Assim, o right of privacy fortalece a necessidade 

                                                 
15 Trecho original: “Recent inventions and business methods call attention to the next step which must be taken 

for the protection of the person, and for securing to the individual what Judge Cooley calls the right "to be let 

alone. Instantaneous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred precincts of private and 

domestic life; and numerous mechanical devices threaten to make good the prediction that "what is whispered 

in the closet shall be proclaimed from the house-tops. […]. Gossip is no longer the resource of the idle and of 

the vicious, but has become a trade, which is pursued with industry as well as effrontery.” 
16 Trecho original: “The principle which protects personal writings and other personal productions, not against 

theft and physical appropriation, but against publication in any form, is in reality not the principle of private 

property, but that of an inviolate personality” 
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da construção de uma norma que materialize tal direito e que leve em consideração o 

necessidade de proteger os assuntos que não são de interesse da sociedade, impedido que 

sejam levados a público de maneira indiscriminada (CANCELIER, 2017, p. 109). 

Segundo Mendes (2014, p. 28), ao analisar o right of privacy elenca seis pontos 

chave trazidos pelos autores para a tutela do direito de estar só (the right to be alone):  

(a) o direito à privacidade não impede a publicação do que ‘é de interesse geral; (b) 

o direito à privacidade não veda a comunicação de tudo que é privado, por exemplo, 

em um tribunal ou em uma Assembleia Legislativa, não há violação desse direito; 

(c) a reparação não será exigível se a intromissão se deu por uma revelação verbal 

que não cause danos; (d) o consentimento do afetado exclui a violação desse direito; 

(e) a alegação da veracidade da informação pelo agressor não exclui a violação do 

direito; e (f) a ausência de dolo também não exclui a violação desse direito. 

(MENDES, 2014, p.   28) 

Doneda (2007, p. 139), por sua vez, ao analisar a importância do estudo traz três 

pontos que tornaram a obra revolucionária ao propor uma força inédita ao novo right of 

privacy:  

(i) partia-se de um novo fato social que eram as mudanças trazidas para a sociedade 

pelas tecnologias de informação (jornais, fotografias) e a comunicação em massa, 

fenômeno que se renova e continua moldando a sociedade futura; (ii) o novo “direito 

à privacidade” era de natureza pessoal, e não se aproveitava da estrutura da tutela da 

propriedade para proteger aspectos da privacidade; (iii) no que interessa somente aos 

EUA, o artigo abriu o caminho para o reconhecimento (que porem ainda tardaria 

décadas) do direito a personalidade como um direito constitucionalmente protegido. 

(DONEDA, 2006, p. 139) 

Para Cachapuz (2006, p. 79) a principal contribuição do estudo também está na 

desvinculação do right of privacy do direito à propriedade, sendo visado por esse novo direito 

a garantia do respeito à privacidade no sentido do indivíduo ser livre para pensar, sentir e 

emocionar-se com o resguardo da inviolabilidade se sua personalidade. (CANCELIER, 2017, 

p. 110). 

Importante frisar que a realidade trazida por Warren e Brandeis é reflexo do contexto 

estadunidense, ou seja, sua construção é resultado do panorama histórico, cultural, econômico 

e essencialmente da matriz jurídica do commom law. O principal fundamento traçado pelos 

norte-americanos para o resguardo de sua privacy é a defesa da liberdade e não 

necessariamente da dignidade, como na nossa ótica do civil law. Os autores trabalharam com 

uma perspectiva aberta do termo, motivo pelo qual a doutrina majoritariamente atribui o 

termo right of privacy a uma gama geral de direitos; conforme enuncia Ruaro (2011, p. 51), 

nessa abrangência reúnem-se: 

[...] a tutela da tranquilidade no próprio lar, o controle sobre informações pessoais, o 

controle sobre o próprio corpo, a liberdade de pensamento, as questões envolvendo 
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vigilância, reputação, averiguações e interrogatórios abusivos, planejamento 

familiar, educação dos filhos, aborto, eutanásia, orientação sexual, num rol aberto e 

cujos limites não se pode estabelecer a priori. (RUARO, 2011, p. 51) 

A tradução direta do termo right of privacy para direito à privacidade, então torna-se 

inviável, tendo em vista o amplo respaldo de direitos resguardados no ordenamento jurídico 

estadunidense, que, segundo Doneda (2006, p. 137) se buscássemos uma tradução do termo 

ao nosso ambiente jurídico e cultural, o right of privacy ocuparia o lugar de um direito geral 

de personalidade na jurisprudência estadunidense. 

Verifica-se que o estudo do direito à privacidade impulsionado pelo right of privacy 

está muito ligado ao princípios de um Estado Liberal, tendo como cerne originário a não 

intervenção na esfera íntima pelo Estado e terceiros, “a proteção à privacidade assumia uma 

conotação puramente negativa, porque, assim como a propriedade, impunha aos outros tão 

somente um dever geral de abstenção (não fazer)” (SCHREIBER, 2013, p. 135).  

Além disso, à privacidade em sua concepção clássica possui um viés essencialmente 

individualista, tendo em vista que sua tutela é voltada a preservação a personalidade de cada 

indivíduo, não sendo possível presenciar qualquer ganho coletivo com a sua tutela, podendo 

ser até mesmo egoísta no seu sentido de ser um direito de ser deixado só. (DONEDA, 2006, p.  

9). 

Mesmo que em teoria o right of privacy estivesse vinculado a todos os indivíduos, 

ficava claro que não havia espaço concreto para a sua tutela jurídica para grande parte da 

sociedade, tendo em vista que o próprio ordenamento era influenciado por uma gama 

aspectos, como enfatiza Doneda (2006, p. 08-09):  

(...) a rigidez da hierarquia social ou então a própria arquitetura dos espaços públicos 

e privados; ou por que as eventuais pretensões a respeito da privacidade fossem 

neutralizadas por um ordenamento jurídico de cunho corporativo ou patrimonialista; 

ou então porque em sociedades para os quais a privacidade representasse não mais 

que um sentimento subjetivo, ela não fosse digna de tutela. (DONEGA 2006, p. 08-

09) 

Por esse motivo, como ressalta Cancelier (2017, p. 111), a tutela do right of privacy 

era prioritariamente direcionado a sua classe burguesa de origem, tendo em vista que seu 

estilo de vida atraia a atenção dos olhos da sociedade e consequentemente a imprensa, 

fenômeno perceptível até pela motivação de Warren em escrever o right of privacy.  

Desse modo, a dimensão do direito à privacidade clássica, que nasceu de uma 

compreensão burguesa, surge inicialmente ligada a defesa a propriedade e evoluindo para um 

direito autônomo e protagonista visando a tutela dos aspectos ligados a vida privada de cada 

indivíduo, possuindo individualismo e seu caráter negativo de tutela como fundamentais à sua 
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formação. 

Contudo, mesmo com as divergências aqui levantadas, o artigo de Warren e Brandeis 

é sem dúvida referência quase unânime em trabalhos acerca do terma, possuindo um 

influência muito além do sistema jurídico estadunidense17, influência esta que foi muito além 

do que os próprios autores poderiam imaginar. (DONEDA, 2006, p. 137) 

Além da teoria pioneira estadunidense do right to be alone, existiram outras correntes 

doutrinárias que buscaram uma melhor delimitação do direito à privacidade, damos destaque aqui 

a doutrina alemã, que inovou ao distinguir a privacidade em diferentes níveis na chamada Teoria 

das Esferas. Introduzida por Heinrich Hubmann em sua obra Das Persönlichkeitsrecht de 

1953, essa corrente representava os diferentes graus da manifestação da privacidade em três 

esferas concêntricas, da mais ampla à mais restrita: intimsphäre (esfera do segredo), privatsphäre 

(esfera da proteção do íntimo) e individualsphäre (esfera da individualidade da pessoa). 

Contudo, essa teoria foi desenvolvida e logo abandonada pela própria doutrina alemã, 

sendo chamada sarcastimente como “teoria da pessoa como uma cebola passiva”, pois fora 

comprovada sua ineficiência frente a proteção de dados pessoais em 1983, em sentença, estudada 

mais à frente, emanada pelo Tribunal Constitucional Alemão, como explica Doneda (2008, p.   

22):  

(...) a sentença determinou a ilicitude de diversos itens da Lei do Censo, de 1982, 

relacionados tanto à coleta como ao tratamento de informações pessoais nos termos 

propostos pelo censo. Em suas considerações, a teoria das esferas não se demonstrou 

uma boa guia em um cenário no qual os problemas relacionados à privacidade eram 

também problemas relacionados à informação automatizada e às suas dinâmicas 

próprias – corroendo a eficácia de uma construção teórica baseada em 

pressuposições sobre níveis de intimidade e privacidade e categorias específicas de 

atos e dados capazes de irromper até tais níveis. (DONEDA, 2008. p. 22) 

No transcorrer do século XX, no contexto pós Segunda Guerra Mundial, o direito à 

privacidade começa a se transformar, fortemente influenciado pela transformação da figura do 

Estado na vida dos indivíduos. O modelo do estado Liberal transformava-se no welfare state, 

sendo que o bem estar social, consequência de uma demanda generalizada de movimentos 

sociais e reivindicação da classe trabalhadora, passa a ser um dos objetivos do Estado 

democrático de direito, sendo que a tutela e o resguardo pelos direitos fundamentais ganha 

espaço no cenário jurídico mundial. (DONEDA, 2006, p. 12) 

A privacidade, segundo Doneda (2006, p. 12), vista com um certo caráter “elitista” 

                                                 
17 O artigo, inclusive, goza de tanta celebridade internacional que encabeça a lista de artigos jurídicos 

estadunidenses mais citados da história, sendo conhecido por literalmente moldar a história moderna do direito. 

v. Fred Shapiro. “The Most-Cited Law Review Articles Revisited”, in. 71 Chicago-Kent Law Review 751. 
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por ser bem tutelado apenas aos mais abastados dura majoritariamente até a 1960, porém com 

o desenvolvimento tecnológico, além de outros aspectos, não eram mais somente as figuras de 

grande “importância” social que estavam sujeitos a ter sua privacidade ofendida, mas grande 

parte da população em situações igualmente diversificadas. 

Atualmente a privacidade é reconhecida como um direito fundamental, 

manifestando-se entre o rol dos direitos humanos, sendo que a sua primeira aparição nessa 

categoria se deu na Declaração Universal dos Direitos do Homem18, aprovada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. Diversos o pactos internacionais também 

tratam o direito à privacidade no mesmo âmbito, com destaque ao Pacto da Organização das 

Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos (art. 17)19, da Convenção Americana de 1969 

sobre os Direitos do Homem (art. 11)20, e da Convenção Europeia de 1950 sobre os Direitos 

do Homem (art. 8º)21. 

Assim sendo, como explica Mazur (2012, p. 34-35), ao ser considerado como um 

direito fundamental, a privacidade é um direito universal, tendo em vista que a qualidade de 

pessoa é o requisito para a sua titularidade; perpétuo, constituído no nascimento e extinguido 

somente com a morte do titular; inato, pois é essencial em relação à pessoa; e indisponível, 

tendo em vista que é há um vínculo inseparável do titular. (CANCELIER; PILATI, 2017, p.  

70) 

A legislação pátria seguiu as diretrizes internacionais no sentido de reconhecer o 

direito à privacidade como fundamental, como visto nos incisos X, XI e XII do artigo 5º22 da 

                                                 
18 Artigo XXI da Declaração Universal dos Direitos do Homem: “Ninguém será sujeito à interferência em sua 

vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. 

Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques” (ONU, 1948)   
19 “Artigo 17 do Pacto da Organização das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos: 1. Ninguém poderá 

ser objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em 

sua correspondência, nem de ofensas ilegais às suas honra e reputação. 2. Toda pessoa terá direito à proteção 

da lei contra essas ingerências ou ofensas.”   
20 Artigo 11 do Pacto São José da Costa Rica:“1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao 

reconhecimento de sua dignidade. 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua 

vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra 

ou reputação. 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas.”   
21 Artigo 8º da Convenção Europeia de 1950 sobre os Direitos do Homem: “Qualquer pessoa tem direito ao 

respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência. Não pode haver ingerência 

da autoridade pública no exercício deste direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir 

uma providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a segurança nacional, para a segurança 

pública, para o bem-estar económico do país, a defesa da ordem e a prevenção das infracções penais, a 

proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiros.”   
22

 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; XI - a casa é asilo inviolável do 

indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito 

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; XII - é inviolável o sigilo da 
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Constituição Federal de 1988, bem na esfera infraconstitucional, no artigo 2123 do Código Civil 

Brasileiro de 2002 ao considerar a privacidade como um direito da personalidade.  

Com relação ao tema a legislação brasileira não adotou o termo “privacidade”24, mas sim 

“vida privada” e “intimidade” para delinear o tema, sem conceitua-los de forma específica. Porém 

a discussão termológica acerca do termo correto a ser usado mostra-se aqui infrutífera para os fins 

do estudo proposto, sendo plenamente viável o uso da palavra “privacidade” para a análise das 

questões levantas acerca da tutela do direito à privacidade. Desse modo, como fez Cancelier 

(2017, p. 84), iremos optar pelo protagonismo da palavra “privacidade” para a referência à vida 

privada, à vida íntima. 

A legislação brasileira não é a única em adotar termos variados para discutir o tema, a 

compressão de privacidade é vaga e maleável por natureza, sendo numerosas as suas definições 

legais assim como as decisões jurisprudências sobre a sua tutela. Mesmo sendo reconhecido como 

um direito fundamental o aspecto conceitual de “privacidade” é tema de muito debate, tendo em 

vista que, como já fundamentado, a complexidade do tema é notória e a construção do conceito é 

um resultado do contexto em que o indivíduo está inserido. Desse modo, não há uma definição 

precisa do conteúdo o direto à privacidade, até porque a busca por uma definição objetiva e 

inflexível do termo ignora a plasticidade do próprio conceito.  (OLIVERIA; BARROS;PEREIRA, 

2017, p. 570-571) 

Como explica Leonardi (2012, p. 51) a insistência em isolar os aspectos essenciais da 

privacidade na busca de unifica-los em um termo único, querendo aplica-lo objetivamente de 

forma indistinta a qualquer situação é uma tarefa fadada ao fracasso, um dos motivos, inclusive, 

do abandono da Teoria das Esferas da doutrina jurídica alemã. 

Porém, a impossibilidade de construir um conceito “perfeito” de privacidade não deve 

ser visto como um obstáculo à sua tutela, mas sim uma caraterística para a construção desse 

direito. O foco do esforço, nacional e internacional, deve ser na construção de parâmetros que 

possibilitem delimitação da ação de terceiros, seja o Estado ou entres privados, em respeito aos 

direito fundamentais.  

Nesse sentido, compartilhamos o raciocínio de Rodotà (2008, p. 17) que expõe que a 

                                                                                                                                                         

correspondência e das comunicações 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; 
23

 Art. 21. 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. 
24

Além desses termos, Cancelier (2017, p.  82) assevera que na Constituição de 1988 fala-se no sigilo da 

correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas e da inviolabilidade 

da casa, porém para a discussão do direito à privacidade nos atentamos os demais termos. 
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privacidade na sociedade pós moderna poderia ser vista como “o direito de manter o controle 

sobre suas próprias informações e de determinar a maneira de construir sua própria esfera 

particular”, pensamento que é compartilhado por Mendes (2014, p. 29), que traz o direito à 

privacidade no contexto pós moderno como uma garantia estatal de controle sobre suas 

próprias informações, configurando-se um pressuposto para qualquer democrático. 

A privacidade contemporânea é fundamental ao indivíduo, não apenas como forma 

de oposição ao público, em nível interno e próprio sendo imprescritível para a construção do 

seu íntimo. Seja a privacidade no sentido clássico do right to be alone, ou na forma 

contemporânea apresentada, percebe-se a privacidade é um fator essencial para a 

manifestação da personalidade humana. (CENCELIER, 2017, p. 85) 

A partir dessa mudança de paradigma, começa a vir à tona a função social da 

privacidade em sua compreensão contemporânea, ultrapassando o conceito clássico 

individualista. De acordo com as análises de Leonardi (2011apud CANCELIER, 2017, p.  99-

101) da mesma forma que a oposição entre o público e o privado pode ser encarado como um 

escudo individual, conflitante com interesses da sociedade, ao enaltecer seu valor social, a 

privacidade proporciona proteção para que os indivíduos desenvolvam sua personalidade, e, 

consequentemente, o desenvolvimento da sociedade.  

Segundo Stefano Rodotà (1995, p. 27): 

(...) a evocação da privacidade supera o tradicional quadro individualista e se dilata 

em um dimensão coletiva, no momento em que deixa de considerar o interesse do 

indivíduo enquanto o tal, porém como membro de um determinado grupo social. 

A privacidade é um direito que abrange toda a ordem jurídica, não se restringindo a 

relação “indivíduo-estado” e pode ser, categorizada como um “bem coletivo”25 no sentido de 

ser relevante a sociedade em um todo, não Estatal, havendo benefícios sociais em sua tutela.  

Além disso, percebe-se que o direito à privacidade na sociedade pós moderna 

apresenta tanto uma dimensão negativa (já proposta pelo conceito clássico), de viés garantista 

que visa defender a privacidade por um dever de abstenção, como uma dimensão positiva. A 

dimensão positiva se manifesta do dever do Estado de Direito defender ativamente os bens 

jurídicos fundamentos contra a ação de terceiros, sendo a privacidade um deles, conforme 

explica Canotilho: 

                                                 
25 O termo é utilizado por José Isaac Pilati na obra “Propriedade & função social na pós-modernidade" para 

elencar os bens que são de interesse social, situados na esfera de titularidade da Sociedade, e não apenas do 

indivíduo. 
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Estado não só não pode violar esse direito, mas está também obrigado a instituir 

mecanismos que impeçam tal violação, seja por entidades públicas ou privadas. 

Assim, além da dimensão subjetiva que consiste em afastar a invasão do Estado na 

vida privada, verifica-se também uma perspectiva positiva como o dever da 

Administração de garantir a não invasão de terceiros na vida privada do indivíduo. 
(2007 apud SYLVESTRE; LIMA, 2012, p. 121) 

Percebe-se, então, que do mesmo modo que Warren e Brandeis inovaram o cenário 

jurídico do século XIX, com sua preocupação da tutela da privacidade frente ao 

desenvolvimento tecnológico de sua época, é preciso ter a mesmo olhar crítico na sociedade 

da informação. Além da evolução tecnológica informacional da sociedade pós moderna, a 

própria relação do indivíduo e da sociedade com os aspectos públicos e privados se alteraram 

significantemente, democratizando o interesse da tutela da privacidade. O direito à 

privacidade vem, então, expandido sua complexidade, atingindo novos sujeitos e estando 

presentes em locais que na modernidade não eram compatíveis com sua tutela. 

(CANCELIER, 2017, p. 112-113)  

Assim sendo, a concepção tradicional do direito à privacidade como “direito de estar 

só” é ainda indispensável para o funcionamento da sociedade, sendo a fundamentação 

apresentada pelos juristas estadunidenses ainda é válida e merece resguardo. Porém, com a 

evolução tecnológica da sociedade pós moderna, explorada de forma mais completa a seguir, 

o caráter estritamente negativo e individualista da tutela a privacidade já não basta, surge a 

necessidade da ampliação da tutela da privacidade à um viés positivo sob uma ótica coletiva, 

pois a tutela à privacidade não mais se restringe ao interesse de poucos membros de uma 

classe específica, mas atinge de milhões de pessoas na medida que o desenvolvimento 

tecnológico adentra nossas vidas. 

É seguro afirmar que vivemos em um período crítico de quebra da visão jurídica 

puramente instrumental e utilitarista diante a inovação tecnológica, sendo necessária, como 

bem expõe Frosini (1981, p. 270), a construção de uma consciência informática, a fim de que 

o direito absorva o presente fenômeno com um senso de responsabilidade frente ao progresso 

tecnológico, com objetivo norteador a proteção da dignidade da pessoa humana. 

 

1.3 O NOVO PARADIGMA ENTRE DIREITO À PRIVACIDADE E A PROTEÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS 

 

O controle das informações sempre foi um aspecto essencial de manutenção de 

poder, não sendo uma exclusividade da era tecnológica atual, porém o seu modo de 

transmissão é singular em nosso contexto histórico contemporâneo. Ao final do século XX a 
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globalização tornou o mundo menor, as pessoas estavam se acostumando com a comodidade 

de uma comunicação eficaz e instantânea, sendo que em décadas anteriores seria necessário 

dias, senão meses, para a troca de informações via correspondência, por exemplo. O direito à 

privacidade, em seu âmbito geral, passou a ser um aspecto presente na vida de grande parte da 

sociedade, não se limitando aqueles privilegiados. A ampliação do resguardo da privacidade à 

coletividade foi um fator importante para o crescente fortalecimento da opinião pública, o 

julgamento alheio era corroborado com informações pessoais de possível obtenção pela 

comunidade, sendo um fenômeno que passou a impactar o cotidiano geral da população. 

CANCELIER, 2017, p. 60) 

Na medida que as tecnologias de comunicação se inovam, percebe-se a intersecção 

dos limites da esfera privada e pública.  Na sociedade pós moderna, para ser um indivíduo que 

realmente participa na esfera social, é necessário expor ao público, mediante publicação de 

sua privacidade, a sua incessante trajetória para alcançar o ideal de “felicidade” tão valorizado 

na sociedade hiperconectada.  Paralelamente também ganha evidencia a publicação da 

infelicidade alheia, usada como contraponto de valorização do ideal de “felicidade” e 

incentivador da curiosidade pelo trágico. (CANCELIER, 2017, p. 60-61) 

A vontade de compartilhar se torna em uma necessidade quase patológica, pois, se 

torna uma parte fundamental da interseção social no âmbito do digitalização do cotidiano, 

como explica Júnior: “divulgação de grande parte do ambiente privado como uma forma de 

participar da sociedade do espetáculo” (JÚNIOR, 2015, p. 85).” Esse fenômeno se impulsou 

de maneira exponencial com o início do uso popular da internet, que como Greenwald (2014, 

p. 15) explica, não se trata apenas de que novo meio de comunicação, como o correio ou o 

telefone. A internet se tornou “o lugar em que tudo acontece” sendo que “é lá que são criados 

e armazenados os dados mais particulares de cada um. É na internet que desenvolvemos e 

expressamos nossa personalidade e individualidade”. (CANCELIER, 2017, p. 66) 

Pensamento este que é compartilhado por Cancelier (2017, p. 66): 

A internet abriu uma nova arena de diálogos, modificando e ampliando a maneira de 

interagirmos e nos oferecendo acesso a uma quantidade infinita de informações. 

Passamos a viver conectados e — seja dentro de casa, no trabalho ou num café — 

em público. Virtualmente nos espalhamos, chegando a locais distantes e recebendo 

toda sorte de conteúdo. (CANCELIER, 2017, p. 66) 

A partir do início do século XXI, percebe-se o fenômeno da hiperdocumentação do 

cotidiano, que cresce na medida em que a portabilidade de novos gadgets possibilitam que o 



35 

 

 

indivíduo passe um tempo ainda maior no espaço virtual, diminuindo cada vez mais a linha 

entre a vida online e off-line26. As redes sociais27 (como o Facebook, Instagram e Twiter) não 

são um passa tempo do cidadão pós moderno, funcionam quase como uma espécie de 

“currículo humano” no qual é preciso transparecer suas qualidades, mesmo que fabricadas, e 

ocultar qualquer informação que não vá ao encontro ao ideal de felicidade fabricado pela 

sociedade pós moderna.   

Fenômeno que parece paradoxal à uma sociedade que anseia também pela tutela de 

sua privacidade, como expõe Filho (2014, p. 138-139): 

As redes sociais proporcionaram monitoramento com maior precisão sobre as 

pessoas que fazem parte dos relacionamentos de alguém por meio da declaração 

voluntária de todas essas informações pelos participantes das mesmas. Mapeiam-se 

os parentes, os amigos, os colegas de trabalho. Nelas, as pessoas não apenas 

colocam suas fotografias, com a data e o local exatos em que foram tiradas, como 

também se faz o reconhecimento facial de cada um dos fotografados. […]. 

Paradoxalmente, as pessoas sentem prazer em concorrer com a devassa da sua 

privacidade, quando, no passado, lutavam pelo reconhecimento da privacidade como 

direito fundamental. (TOMASEVICIUS FILHO, 2014, p. 138-139).   

Percebe-se que, predominantemente na primeira década do século XXI, as avanços 

tecnológicos e suas comodidades eram vistas como uma válida moeda de troca em desfavor a 

tutela da privacidade e proteção de dados. A novidade das redes sociais ainda escondia para 

grande parte da população o valor e o perigo da superexposição dos seus dados pessoais, 

Thibes (2014, p. 121-122) ao analisar os dados dessa década enfatiza a diminuição da 

preocupação dos usuários do Facebook, na invasão de sua intimidade, tendo em vista que as 

pessoas sentiam que a sua não participação em redes sociais levaria a perda de conexões 

pessoais bem como uma significativa alienação social. (CANCELIER, 2017, p. 72-73) 

Além disso, os atentados de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center e ao 

Pentágono trouxeram à tona a guerra ao terror, a ideia da construção de um sistema de 

vigilância supereficiente, a todo o custo, que poderia que evitar um mal tal qual aquele sofrido 

pelo Estado Unidos tornou-se válida para muitos países do ocidente. O discurso do “quem não 

                                                 
26 De acordo com o “2018 Global Digital suite of report” das empresas “We are Social” e “Hootsuite”, em 

janeiro de 2018 o número estimado de usuários da internet é de 4.021 bilhões de usuários, com um crescimento 

de 7% com relação ao mesmo estudo feito em 2016. Já com relação as redes sociais, foi estimado que em 

janeiro de 2018 o número de usuários era de 3.196 bilhões, com um aumento anual de 13% de usuários. 
27 Cancelier (2017, p.  62) ao analisar os estudos de Bauman (2016) enfatiza: “a diferença entre a rede social e a 

comunidade é que você pertence à comunidade, mas a rede social pertence a você. Você se sente no controle. 

Pode adicionar amigos, deletar amigos, enfim, está no controle das pessoas com quem se relaciona. Esse tipo 

de realidade, contudo, quando exagerada, contribui com a manutenção da solidão e do sentimento de 

abandono, dois dos grandes temores do nosso tempo; as redes sociais, dessa forma, para Bauman, são uma 

armadilha.” (CANCELIER 2017, p.  62) 
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deve não teme” ganha força no sentido de ser exigível que o Estado procure saber tudo sobre 

todos em prol da segurança28, essa lógica não é restrita ao século XXI29, obviamente, porém a 

tecnologia culminada com a conectividade elevou esse mantra a patamares nunca antes 

vivenciados. (CANCELIER, 2017, p. 64) 

Diante desse movimento, tornou-se cada vez mais evidente despreocupação e 

descaso dos entes estatais e privados quanto a violação da privacidade ou ao desrespeito das 

legislações vigentes até o momento, como explora Greenwald, exemplo disso é a resposta 

dada por Eric Schmidt, CEO do Google, quando foi questionado durante uma entrevista à 

CNBC, em 2009, sobre as procurações em relação à retenção de dados dos usuários praticada 

por sua empresa, sua famigerada resposta foi: 

Se você tiver alguma coisa que não quer que ninguém saiba, talvez não a devesse 

estar fazendo, para começo de conversa.” Com igual descaso, o fundador e CEO do 

Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou em uma entrevista de 2010 que “todos já se 

sentem à vontade não só compartilhando mais informações de diferentes tipos, mas 

também de modo mais aberto e com mais pessoas”. A privacidade na era digital não 

é mais uma ´norma social´, alegou ele, conceito que beneficia convenientemente os 

interesses de uma empresa de tecnologia que trabalha com informações pessoais. 

(2014 apud CANCELIER, 2017, p.  73) 

No quesito de vigilância estatal, se utilizando do contexto norte americano como 

exemplo, um estudo publicado em 22 de outubro 2010 pelo Pew Research Center30 

demonstrou que a população estadunidense ainda depositava uma grande confiança no 

governo frente a guerra ao terror, justificando-a como um “mal necessário”. A pesquisa expõe 

que 58% dos entrevistados acreditavam que o governo não estaria atuando o suficiente para 

proteger o país de ameaças terroristas, em paralelo 27% dos entrevistados achavam que o 

sistema de surveillance da guerra ao terror se apresentava em muitos casos como uma 

restrição aos seus direitos, dentre eles a privacidade. 

                                                 
28 O Instituto Pew Research Center realizou uma série de pesquisas após a instauração polêmico Patriot Act 

constatando que após o atentado de 9/11 às Terres Gêmeas 35% dos entrevistados achavam necessário abrir de 

liberdades para combater o terrorismo, por outro lado 35% argumentavam que as liberdades civis deveriam ser 

preservadas ao cidadoa estadunidenses. “Since shortly after 9/11, Pew Research has asked whether people’s 

greater concern is that anti-terror policies will go too far in restricting civil liberties, or that they won’t go far 

enough in adequately protecting the country. […] A decade earlier, in the aftermath of 9/11 and before the 

passage of the Patriot Act, opinion was nearly the reverse (55% necessary, 35% not necessary). 
29 Cancelier (2017, p.  65) traz o exemplo interessante ao analisar a obra de Greenwald que: “Na virada para o 

século XX, tanto o Império Britânico quanto o Império Francês criaram departamentos especializados em 

monitoramento para lidar com a ameaça dos movimentos anticolonialistas.” (GREENWALD, 2014, p.  14) 
30 Trecho original da pesquisa: Results for this survey are based on telephone interviews conducted October 13-

18, 2010 among a national sample of 2,251 adults 18 years of age or older living in the continental United 

States. […] Since January there has been a decline in the percentage saying the government’s anti-terrorism 

policies have not gone far enough in protecting the country. At that time, shortly after the failed Christmas Day 

attack on an airliner, 58% said the government had not gone far enough in protecting the country, more than 

double the percentage saying it had gone too far in restricting civil liberties (27%). 
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Porém, em 2013 com o escândalo Snowden vs NSA (sigla inglesa para Agência de 

Segurança Nacional), o tema acerca da tutela da privacidade e o resguardo de dados pessoais 

ganhou destaque. Edward Snowden, ex-assistente técnico da CIA, entregou um dossiê ao 

jornalista Gleen Greenwald que foi publicado inicialmente nos jornais The Guardian e The 

Washington Post, demonstrou a espionagem em massa promovida pelo governo dos Estados 

Unidos da América através de um programa com codinome PRISM. Com o programa a NSA 

tinha acesso direto aos servidores das empresas Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, 

PalTalk, UOL, Skype, YouTube e Apple extraindo livremente uma quantidade e gama 

gigantesca de dados (como fotos, e-mails, registros de conexão de áudio e vídeo) que 

permitiam o governo estadunidense traçar alvos estratégicos estrangeiros. 

 A partir daí surgiram diversos novos escândalos acerca do vazamento de dados 

pessoais por empresas privadas, tendo como destaque o recente caso do Cambrigde Analytica. 

O escândalo divulgado pelo New York Times no mês de março de 2018, teve o tema principal 

das desinformações espalhadas pelas Fake News nas redes sociais no ano da eleição 

estadunidense de 201631 e a vulnerabilidade dos dados pessoais dos usuários nas redes sociais. 

Segundo o descoberto, cerca de 87 milhões de usuários32 tiveram os seus dados repassados a 

empresa Cambrigde Analytica de forma sigilosa, e evidentemente ilegal, com o viés da 

construção de campanhas eleitorais mais eficientes, dentre elas do até então candidato Donald 

Trump nas redes sociais, manipulando o comportamento dos eleitores de acordo com o tipo de 

conteúdo que lhe era direcionado. 

Assim, esse é o nosso contexto atual e polêmico acerca do direito da proteção de 

dados pessoais. A beira da terceira década do século XXI estamos inseridos em uma 

sociedade fluida, digitalizada e obcecada pelo íntimo, seja ele próprio ou alheio. O ambiente 

digital consagrado pela internet é sem dúvida o marco da sociedade pós moderna, é nele que 

temos a necessidade patológica de compartilhar e temos o crescente anseio pelo desejo de 

“esconder”, é nele que experienciamos uma sensação de liberdade plena, sendo que, 

paralelamente o mundo mostra que nunca fomos tão monitorados e controlados. 

(CANCELIER, 2017, p. 80) 

                                                 
31 Nesse mesmo contexto o The Guardian listou que pelo menos 126 milhões de estadunidenses foram 

submetidos aos conteúdos direcionados a propaganda eleitoral de Donald Trump através da rede social do 

Facebook. De acordo com o próprio Facebook, cerca de 120 contas falsas russas foram criadas para esse viés, 

que originaram cerca de 80,000 posts enviados diretamente a pelo menos 29 milhões de contas estadunidenses. 

(THE GUARDIAN, 2017, tradução nossa)  
32 Segundo o portal de notícias G1, após a denúncia do escândalo pela mídia o Facebook incialmente afirmou 

que o número de usuários atingidos era de 50 milhões, dado este desmentido posteriormente. Além disso o 

Brasil também aparece na lista, como o oitavo mais atingido, com 443.117 usuários afetados. (G1, 2018) 
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Para entender, então, a complexidade da atualidade descrita frente ao tema da 

proteção de dados é fundamental traçarmos um breve panorama histórico, desde o início da 

prática da coleta massiva de dados, sua transformação com a evolução tecnológica e as 

respostas jurídicas de cada período, até a elevação do direito a proteção de dados pessoais 

como um direito fundamental autônomo, tal que o direito à privacidade.  

A primeira vista, como expõe Doneda (2006, p. 13) o Estado foi o principal 

interessado no recolhimento e processamento desses dados, tendo em vista que tal atividade 

ainda era limitada à uma instituição de infraestrutura estatal, predominantemente até 1970 

quando o uso da internet por computadores pessoais começa a ser implementado. 

Com a construção do welfare stare, a demanda pelas informações pessoais por parte 

do Estado surgem com o pressuposto de proporcionar uma administração pública eficiente, 

através da realização de censos e pesquisas nesse viés. Além disso, a eficiência da máquina 

pública é intimamente ao melhor controle dos indivíduos, assim o interesse pelo 

conhecimento íntimo da população se tornou atrativo, motivo pelo qual, inclusive, o estrito 

controle de informação é uma caraterística comum aos regimes totalitários. (DONEDA, 2006, 

p. 13-14)  

Porém, o interesse estatal começa se ampliar na medida em que se tornou possível o 

acesso a uma maior gama de dados da população, como por exemplo, como ilustra Arthur 

Miller (1971, p. 127), que a partir de 1960 o departamento do Censo dos Estados Unidos 

passou a colher dados referentes as habitações privadas e sobre a vida pessoal dos seus 

habitantes, chegando ao ponto de exigir que os cidadãos que tivessem rompido o seu 

matrimônio esclarecessem ao Estado o porquê. (DONEDA, 2006, p. 16) 

Percebe-se que o recolhimento de dados passa a ser recolhido sem a necessidade de 

viés específico, mas pelo fato do desenvolvimento tecnológico da época ter tornado possível a 

obtenção desses dados, podendo se extrair eventualmente alguma atualidade deles. Começa a 

surgir, então, o anseio da construção de um instituição estatal centralizada e totalitarista nos 

moldes do Big Brother33 de George Orwell, impulsionando a atenção mundial a proteção de 

dados. 

A União Europeia foi pioneira ao tratar do tema da proteção específica de dados 

                                                 
33 A obra “1984” de George Orwell, publicada originalmente em 1949, trata-se de um romance ocorrido no 

contexto de um futuro distópico, sendo foco a história do personagem Winston, que se vê como um prisioneiro 

de uma sociedade dominada pela figura estatal do Big Brother (Grande Irmão). Nesse romance o estado vigia 

todos os indivíduos de forma absoluta, não existindo qualquer chance do protagonista se ver livre dessa 

distopia, ansiando um lugar que eventualmente pudesse estar só.  
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pessoais há mais de 30 anos, sendo considerada como a vanguarda ocidental nesse quesito. É 

possível encontrar registros de compromissos firmados na década de oitenta acerca do assunto 

na Convenção para a Proteção de Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de 

Dados de Carácter Pessoal (MATTELART, 2002, p. 124). 

Nesse contexto, a disciplina da proteção de dados pessoais surge inicialmente como 

uma resposta aos avanços tecnológicos usados pela administração pública para a coleta e a 

análise massiva de dados pessoais e sua centralização em gigantescos bancos de dados, que 

inspiram projetos como Nacional Data Center na década de 1960, no contexto estadunidense. 

Nesse sentido, a obra Privacy and freedom, de Alan Westin é de grande influência no 

temática da proteção de dados, pois revoluciona ao propor um novo nível da discussão da 

tutela da privacidade, baseado em um modelo de autodeterminação informativa, 

estabelecendo que a privacidade em seu aspecto informacional desempenha funções 

essenciais tanto ao indivíduo e a coletividade. (DONEDA, 2006, p. 205) 

As leis que trataram da proteção de dados nesse viés são conhecidas como leis “de 

primeira geração”, sendo majoritariamente aplicáveis à administração pública, tem-se com 

exemplos: as leis do Estado alemão de Hesse (1970); a Lei de Dados da Suécia (1973); o 

Estatuto da Proteção de Dados do Estado Alemão de Rheinland-Plaz (1974) e a Lei Federal de 

Proteção de Dados na Alemanha, no âmbito europeu. Já nos EUA temos o Fair Credit 

Reporting Act (1970), que tratou da regulação dos relatórios de créditos de consumidores e o 

Privacy Act (1974). (MENDES, 2014. p. 30) 

O Privacy Act de 1974, é considerado a lei basilar quanto ao tema no território 

estadunidense e tratou majoritariamente da forma de coleta, armazenamento e tratamento de 

dados pessoais pelas agências governamentais federais, definindo que as agências estariam 

proibidas de divulgar qualquer registro contido em seu sistema sem a prévia solicitação escrita 

do seu titular ou seu consentimento expresso34. Já a Federal Trade Comission (FTC), através 

da Fair Credit Reporting Act (1970), tratou da regulamentação do fluxo de dados pessoais no 

âmbito destanca-se como exemplo a sua estruturação com a função de fiscalizar empresas 

privadas em diversos meios, inclusive no uso de dados pessoais de seus clientes. (MENDES, 

2014, p. 54). Ressalta-se que no cenário Estadunidense, país de essência liberal, a inovação 

legislativa em um sentido de uma norma geral permanece inerte até hoje, tendo em vista que é 

                                                 
34 Como prevê o Privacy Act no item “b” denominado Condition of Disclosure: “No agency shall disclose any 

record which is contained in a system of records by any means of communication to any person, or to another 

agency, except pursuant to a written request by, or with the prior written consent of, the individual to whom the 

record pertains.” (ESTADO UNIDOS DA AMPERICA 1974)   
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um modelo de proteção de dados diverso do europeu, tendo, contudo, a criação de leis 

esparsas e políticas quanto ao tema, como a adoção da política do Privacy Shield em 2016, 

como sera devidamente demonstrado no próximo capítulo do presente estudo.   

O objeto dessas leis era basicamente o meio de concessão de autorizações para a 

criação de bancos de dados, com o seu posterior tratamento por órgãos públicos, sendo 

utilizada uma linguagem e estrutura técnica, de modo geral tratando estritamente de “bancos 

de dados” e não acerca do resguardo da privacidade, fazendo uso de princípios muito amplos 

e abstratos. Motivo pelo qual, como explica Doneda (2006, p. 208), essas leis se tornaram 

ultrapassadas rapidamente, resultado da falta de experiência ao lidar com novas tecnologias 

no cenário juridico. 

Como frisado anteriormente, à primeira vista a coleta de dados era uma atividade 

pouco atrativa aos entes privados, sendo que a dificuldade e o custo para realiza-la tornava 

inviável. Até então, como explica Zanon (2013, p. 69) as grandes magazines serviam as 

empresas como grande fonte de consulta, na busca de entender melhor certo público ou nicho 

social, sendo que a manipulação dos dados era feito de forma manual em vastos arquivos com 

anotações cadastrais e comportamentais dos seus assinantes. (CANCELIER, 2017, p.   63) 

Porém, essa realidade muda abruptamente com o início do uso da internet na vida 

cotidiana, sendo que o custo se torna cada vez menor a partir das décadas de 1980 e 1990 

através da introdução dos “personal computers” no mercardo. Informática acaba sendo 

libertada dos muros de centros especializados de coleta e manipulação de dados, geralmente 

com ligação direta ao governo ou as gigantes empresas privadas na época que poderiam arcar 

com os custos. Em pouco tempo os computadores passaram a ser um bem tão importante 

como a televisão ou um refrigerador, sendo um quesito “obrigatório” em todas as famílias. 

(SCHAAR, 2007, p. 36) 

Nesse contexto, Buchner (2006, p. 5) afirma que começa a surgir paralelamente ao 

anseio da supervigilância do groβe Bruder (grande irmão) de Orwell, o medo da mesma 

vigilância pelos entes privados, configuradas pelas kleinen Schwestern (pequenas irmãs). 

As leis “de segunda geração” acerca da proteção de dados surgem no final da década 

de 1970, tendo como representante a lei austríaca Datenschutzgesetz de 1978. As legislações 

dessa geração trataram a privacidade e proteção de dados como uma liberdade negativa, que 

pudesse ser exercida pelo cidadão, o seu núcleo era oferecer um sistema com instrumentos 

que possibilitassem que os indivíduos identificassem o uso indevido de suas informações e 

pleiteassem sua tutela. Essa prerrogativa foi o principal motivo do fracasso das leis dessa 

geração, pois ficou evidenciado que, com a evolução tecnológica, o fornecimento de dados 
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pessoais por parte dos cidadãos havia se tornado um fator fundamental para a sua participação 

na vida social, sendo que tanto o Estado como os entes privados simplesmente se 

aproveitavam desse fluxo de informações. (DONEDA, 2006, p. 209-210)  

A alteração do paradigma entre o direito à privacidade e a proteção de dados pessoais 

se deu, de fato, nas leis “de terceira geração” referentes ao tema. O ponto de partida para a 

criação dessas leis se deu pela icônica decisão do Tribunal Constitucional Alemão da ou “Lei 

do Censo” de 1983, tratada brevemente no item 2.2. 

A Lei do Censo visava a coleta de dados a partir de 160 perguntas, no tocante a 

profissão, moradia e local de trabalho dos cidadãos alemães, a administração pública tinhao 

objetivo de obter informações sobre diversas aspectos econômicos e estatísticos de interesse 

estatal. Contudo, se os cidadãos se recusassem a oferecer qualquer um dos dados listados da 

lei estariam sujeitos a multa, sendo que, a lei também autorizava que os dados fornecidos pela 

população fossem comparados com aqueles constados em registro público, verificando sua 

veracidade. Esses dispositivos foram julgados inconstitucionais, com base na violação dos art. 

11 GG (que resguarda a dignidade humana) e o Art. 12 GG (que resguarda o livre 

desenvolvimento personalidade) da Lei Fundamental Alemã. 

 A partir dessa decisão foi instituído o conceito do livre controle sobre o fluxo das 

informações pessoais na sociedade e a existência do direito da “autodeterminação 

informativa” (informationalle Selbstbestimmung). (MENDES, 2014, p. 30-31) 

 É importante frisar, contudo, que a figura da “autodeterminação informativa” já era 

um conceito construído na doutrina e já abordado em outros precedentes de diferentes 

formas35, ou seja, não houve a “criação” desse direito em um único precedente, mas o ponto 

essencial é que foi reconhecido o status de direito fundamental em uma construção que já 

possuía elaboração jurídica. (BUCHNER, 2006, p. 42) 

Doneda enfatiza que a principal diferença das legislações de “terceira geração” sobre 

o tema é que o tratamento dos dados não se tratava mais da simples permissão, ou não, do seu 

uso. Tratava-se de um processo no qual era estimulado que o titular da informação tivesse 

                                                 
35 Em 1969, por exemplo, na Mikrozensus-Entscheidung foi reconhecido o direito da autodeterminação no 

sentido de poderem controlar e fiscalizar a coleta de dados pessoais relativos a sua vida privada. Foi 

fundamendato que todo ser humano necessitaria a construção de um “espaço interno” para o seu 

desenvolvimento de sua personalidade sem influencia externas. (BUCHNER,2006, p.  41)  

   Trecho original do precedente:[...] Ein solches Eindringen in den Persönlichkeitsbereich durch eine 

umfassende Einsichtnahme in die persönlichen Verhältnisse seiner Burger ist dem Staat auch deshalb versagt, 

weil dem Einzelnen um der freien und selbstverantwortlichen Entfaltung seiner Persönlichkeit willen ein 

“Innenraum” verbleiben muß, in dem er “sich selbst besitzt” und “in den er sich zuruckziehen kann, zu dem 

die Umwelt keinen Zutritt hat, in dem man in Ruhe gelassen wird und ein Recht auf Einsamkeit genießt” [...].” 
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participação de forma consciente e ativa, promovendo uma série de garantias específicas, 

como o direito à informação.  Contudo, apesar das leis de terceira geração serem o impulso 

inicial para o resguardo dos dados pessoais com a participação ativa do seu titular, na prática a 

procura da população em exerce-lo ainda era irrisória, tendo em vista que a participação no 

processo de exercer o direito da autodeterminação informativa tinha um preço elevado a 

maioria da população, sendo que, além disso, grande parte dos indivíduos não possuíam o 

conhecimento da importância dos seus dados pessoas, desse modo, o exercício da 

autodeterminação informativa permanecia um privilégio daqueles que optavam por arcar com 

os custos para a sua efetiva tutela. (DONEDA, 2006, p. 212) 

As leis de “quarta geração” sobre a proteção de dados pessoais são aquelas que 

temos contado atualidade, que serão melhor exploradas a seguir, enfrentando uma série de 

novos desafios frente ao desenvolvimento tecnológico e a preservação da privacidade. A 

partir desse breve contexto histórico, percebe-se que o argumento do “trade off” entre a 

tecnologia e privacidade não é mais sustentável, como alerta Schneier: 

[...] assim como o problema da poluição ambiental foi largamente ignorado em 

nome do progresso, a sociedade atual tem ignorado o problema do excesso de dados 

em nome da obtenção de novas tecnologias e terá que resolver problemas 

gigantescos relativos à privacidade. (2006, SCHEINER, aput OLIEIRA; CORREA; 

PEREIRA, 2017, p. 573) 

O melhor meio de encarar a proteção de dados na atualidade não é através da 

dicotomia entre tecnologia e privacidade, mas sim, da concepção do desenvolvimento 

tecnológico harmonizado com a preservação dos direitos fundamentais dos cidadãos. Assim 

como superamos a ótica ultrapassada da dicotomia do desenvolvimento econômico e 

preservação ambiental, que nas décadas de 50 e 60 era vista como inevitável, com o 

desenvolvimento sustentável, o mesmo deve ser aplicado às inovações tecnológicas e o 

resguardo da privacidade e a proteção de dados pessoais (MENDES, 2014, p. 34). 

Feita a breve análise histórica e doutrinaria quando o desenvolvimento da tutela da 

privacidade, passaremos ao estudo da resposta jurídica a esses fenômenos no sociedade pós 

moderna, buscando a fundamentação legislativa através a comparação entre os cenários de 

destaque do Ocidente. 
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2 AS LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DE QUARTA GERAÇÃO 

 

Os dois modelos de proteção de dados pessoais mais influentes no mundo hoje são o 

Europeu e o Estadunidense, sendo que a maioria das novidades legislativas ao redor do globo 

sobre o tema geralmente sofrem influências diretas desses dois modelos distintos. Por isso 

nesse tópico será feita a análise das principais características e divergências desses dois tipos 

de modelos legislativos. 

 Posteriormente, trataremos da legislação brasileira quanto ao tema demonstrando a 

sua evolução legislativa e a influência direta da legislações internacionais para a construção 

do conceito da tutela de proteção de dados pessoais, e, por fim, destacaremos de forma 

específica ao cenário brasileiro quanto a conectividade da população e a evolução da inclusão 

digital no dia a dia do cidadão, para que, no próximo capítulo, seja feita a análise proposta da 

Lei Geral de Proteção da Dados (Lei nº 13.709/18). 

 

2.1 ANÁLISE COMPARATIVA DO MODELO EUROPEU E ESTADUNIDENSE DE 

PROTEÇÃO DE DADOS 

 

A proteção de dados na Europa, nos moldes atuais da ótica trazida pela “quarta 

geração legislativa” quanto ao tema, teve como marco a Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro 

de 1995, elaborada pelo Conselho Europeu em conjunto com o Parlamento. A diretiva surge 

como um esforço conjunto para a regulamentação da proteção à privacidade e liberdades dos 

cidadãos europeus em relação aos seus dados pessoais após anos de debates segregados em 

toda a Europa.   

A diretiva traz a ideia da necessidade da tutela de dados em um ambito geral aos 

habitantes da União Europeia, pois até então a proteção de dados era vista como um 

“privilégio”, desse modo, o cerne da diretiva, além da implementação da autodeterminação 

informativa, se baseia na não limitação da tutela de proteção de dados em uma escolha 

individual dos seus titulares, mas ser um dever da União Europeia em disponibilizar 

instrumentos que elevassem ao um padrão coletivo a tutela de dados pessoais. (DONEDA, 

2006, p. 212). 
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O referido documento trouxe uma série de diretrizes que estabelecem as bases do 

tratamento36 de dados e o conceito de dados pessoais, assim considerados qualquer 

informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável, dentre eles:  

a) que os dados pessoais só seriam recolhidos se houvesse uma finalidade legítima, 

determinada e explícita; b) os dados não poderiam ser utilizados para finalidade 

distinta da qual foram recolhidos; c) o recolhimento e tratamento dos dados 

dependem do consentimento inequívoco do seu titular. (DA SILVA; DA SILVA, 

2013, p. 10) 

Para a devida adoção desses princípios o art. 2º da Diretiva conceituou dados 

pessoais como “qualquer informação a uma pessoa singular identificável ou já identificada”, 

conceituando também o indivíduo identificável como: 

[…] todo aquele que possa ser identificado, directa ou indirectamente, por referência 

a um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua 

identidade física, fisiológica, psíquica, econômica, cultural ou social. (MENDES, 

2014, p. 56).  

A Diretiva 95/46/CE já demonstrava a preocupação especial com o tratamento de 

dados pessoais que pudessem gerar discriminação ou problemas aos seus titulares, os 

chamados “dados sensíveis”37 (DA SILVA; DA SILVA, 2013, p. 10). 

Além disso, importante ressaltar que os dados anônimos não estão sujeitos na 

Diretiva a qualquer tutela, caso tenham sido trabalhados de modo a impossibilitar a 

identificação pessoal do seu titular. Aqui concordamos com Mendes (2014, p. 57-58), que 

frisa na cautela necessária ao excluir totalmente os dados anônimos da disciplina do direito à 

privacidade, tendo em vista que a tecnologia é capaz de transformar e ditar qual é o real 

conceito de um dado anônimo. 

A adoção da Diretiva nos Estados membros da União Europeia, como fundamenta 

Mendes (2014, p. 52), não foi unânime a primeira vista, demonstrando diversas divergências 

na regulamentação do tema em muitos países da Europa. Na Espanha, por exemplo, com a 

Ley Orgánica 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos de caráter pessoal), estabeleceu 

regimes diferentes para entes públicos e privados. Os entes privados poderiam criar com 

muita facilidade bancos de dados e estariam sujeitos apenas a fiscalização da Agencia de 

                                                 
36 Conforme o art. 2°, b, da Diretiva 95/46/CE, tratamento de dados pessoais é qualquer operação ou conjunto de 

operações efetuadas sobre dados pessoais, com ou sem meios automatizados, tais como a recolha, registro, 

organização, conservação, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, utilização, comunicação por 

transmissão, difusão ou qualquer outra forma de colocação à disposição, com comparação ou interconexão, 

bem como o bloqueio, apagamento ou destruição. (UNIÃO EUROPEIA, 1995) 
37 Art. 8º, 1, da Diretiva 95/46/CE: “Os Estados-membros proibirão o tratamento de dados pessoais que revelem 

origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados 

relativos à saúde e vida sexual.” (UNIÃO EUROPEIA, 1995) 
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Proteção de Dados, já os entes públicos estariam sujeitos a um regime mais rígido, 

submetidos ao controle jurisdicional bem como a necessidade de uma criação de uma norma 

geral para a criação de bancos de dados. Esse tipo de distinção de regimes se demostrou como 

um resquício das leis de gerações anteriores, sendo criticada pelo jurista espanhol Pérez Luño 

(1996, p. 57) que alertava que os danos causados à privacidade pelo setor privado são tão 

expressivos como aqueles gerados pelo Estado.  

Além disso, a adequação de empresas privadas de países não membros da União 

Europeia aos padrões da Diretiva 95/46/CE era facultativa, sendo exigida quando presente 

com cláusulas contratuais de contratos modelos, elaborados pela Comissão Europeia38. Essas 

cláusulas eram periodicamente elaboradas para a aplicação em contratos internacionais com 

países não membros da UE e que não possuíam a certificação de adequado nível de proteção 

de dados pessoais (REINALDO FILHO, 2005, aput, DA SILVA; DA SILVA, 2013, p. 12-

13). Durante sua vigência a Diretiva 95/46/CE passou por uma série de atualizações, aqui 

damos destaque a Diretiva 97/66/CE, ao Regulamento 45/2001, a Diretiva 2002/58/CE e a 

Diretiva 2006/24/CE. 

A primeira delas é relativa ao tratamento de dados e a tutela à privacidade nas 

telecomunicações, visando aplicar os princípios já estabelecidos na Diretiva originária a este 

ambiente, que não era contemplado (DA SILVA; DA SILVA, 2013, p. 12) 

Como resume Fortes (2015, p. 139) o Regulamento 45/2001 surgiu:  

[...] com o objetivo de assegurar a proteção das liberdades e dos direitos 

fundamentais das pessoas singulares, sobretudo em relação à privacidade dos 

indivíduos no tratamento de dados pessoais, sem limitar ou proibir a livre circulação 

de dados pessoais. [...] O principal avanço oportunizado pelo referido regulamento 

foi a criação de uma autoridade independente de controle, denominada AEPD - 

Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (ou originalmente EDPS – European 

Data Protection Supervisor), com o fim de controlar a aplicação do regulamento e 

das diretivas em todas as operações de tratamento de dados, realizadas por 

instituições e órgãos, no âmbito da União Europeia” (FORTES, 2015, p. 139) 

Conhecida como a “Diretiva dos Dados Pessoais nas Comunicações eletrônicas” a 

Diretiva 58/2002/CE é um marco por se dirigir especificamente as comunicações eletrônicas. 

                                                 
38 Como explica Guidi (2018, p.   91), foi a Decisão da Comissão de 2001/479/CE estabeleceu o fornecimento 

aos interessados em transferir dados pessoais para destinos externos à UE as cláusulas modelo, afim de apresar 

as garantias suficientes nos termos da Diretiva 95/43/CE.  
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A Diretiva 97/66/CE inovou ao tratar de forma específica dos spams e cookies39, já 

demonstrando a aplicabilidade dos princípios estabelecidos na diretriz em inovações 

tecnológicas da época. Segundo a Diretiva de 2002 os spam, que consistem em mensagens 

comerciais não solicitadas, apenas poderiam ser enviados a titulares que tivessem anuído 

expressamente com o seu envio, ou que tivessem relação comercial com a emissora destes 

antes da vigência da Diretiva. Com relação aos cookies, estes só poderiam ser usados se o 

usuário fosse informado sobre o seu uso bem como as suas finalidades. Com relação à 

Diretiva 2006/24/CE, destaque-se que visou garantir ao internauta a proteção do seu direito de 

retenção dos seus dados, podendo ser conservados por um prazo limitado, não maior que dois 

anos. Contudo, essa Diretiva foi julgada inválida em 2014 pela Corte de Justiça da União 

Europeia, pois considerou que a retenção dos dados, apesar de ser válida, era desproporcional 

nos termos expostos na Diretiva (DA SILVA; DA SILVA p. 13-15). 

 A partir daí, foram editadas uma série de novas normativas europeias no sentido de 

ampliar o escopo de proteção aos usuários membros do Estados-Membros no contexto das 

crescentes inovações tecnológicas da época, todas ainda era vinculadas a originária Diretiva 

95/46/CE. Como destaqua Fortes (2015, p. 144), a Diretiva/95/CE apresentou dificuldades de 

implantação nos países da União Europeia por uma série de fatores, dentre os quais os três 

principais são:   

[...] os recursos de controle do cumprimento normativo eram insuficientes; havia 

grandes disparidades no cumprimento das regras por parte dos responsáveis pelo 

tratamento dos dados; aparentemente, era baixo o nível de conhecimento dos direitos 

de proteção dos dados entre os titulares dos dados. (FORTES, 2015, p. 144) 

Assim, a necessidade de uma atualização legislativa substancial era iminente, motivo 

pelo qual, após dois anos de vacatio legis surgiu um novo esforço da Comissão Europeia na 

elaboração de uma nova legislação geral para a proteção de dados pessoais dos cidadãos 

europeus e a redução de riscos de abuso da coleta e manipulação indevida destes. O General 

Data Protection Regulation (GDPR), publicado em 2016, surge, então, com o objetivo de 

substituir a Diretiva 95/46/CE e estabelecer um novo regime regulatório nos Estados 

membros da UE.  

Destacaremos aqui alguns pontos chave de inovação do GDPR, tendo em vista a 

                                                 
39Os cookies são pequenos ficheiros eletrônicos que se alojam no disco do computador quando o seu utilizador 

acessa a certos websites, e que recolhem e armazenam determinada informação pessoal sobre o utilizador como 

o nome, endereço eletrônico, sites visitados e buscas efetuadas, entre outros elementos. Geralmente, esta 

informação é posteriormente usada pela empresa que a recolhe para ações de publicidade dirigida 

(COUTO,2006, apud DA SILVA, 2013, p.  13). 
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brevidade do pesquisa aqui proposta. Em vigor desde de 25 maio de 2018, o novo 

regulamento extrapola a competência territorial europeia, conforme o art. 3º40 as novas 

normas são aplicáveis a todos os entes que realizem qualquer negócio no território europeu ou 

ofereçam bens e serviços que coletem dados pessoais relacionados aos habitantes da UE. O 

novo Regulamento se demonstrou mais severo quanto as infrações e a aplicação de novos 

princípios que, como sintetiza Júnior (2018, p. 12):  

Em linhas gerais, segundo o GDPR, as empresas precisam obter o consentimento 

expresso e inequívoco dos titulares de dados para autorizar a coleta e tratamento 

desses dados, devendo expor claramente como essas informações serão utilizadas, 

além de explicar o mecanismo pelo qual os indivíduos poderão revogar esse 

consentimento, a qualquer momento. (JÚNIOR, 2018, p. 12) 

Os princípios norteadores da Minimização e Acountability são novidade do 

Regulamento em relação a Diretiva 95/46/CE. O primeiro prevê que o uso de dados pessoais 

devem ser adequados a uma finalidade específica, para os quais serão processados, ou seja, a 

coleta de dados deve ser vista como uma atividade ligada a um aspecto essencial de um 

serviço ou produto ofertado.  

Já o princípio da Acountability exige que os processadores de dados que estão 

sujeitos a GDPR mantenham precisos registros da sua atividade, prestando contas de maneira 

eficaz com o fim de demonstrar a sua implementação de medidas técnicas organizações 

adequadas ao resguardo da privacidade. Para a devida aplicação desse princípio o 

Regulamento exige a nomeação do Data Protection Officer (DPO) por parte de empresas que 

processem um significante volume de dados. O DPO tem o compromisso de monitorar as 

atividades da empresa que o designou, resguardando o devido cumprimento do disposto na 

GDPR, sendo que qualquer violação aos à privacidade dados pessoais deve ser encaminhada 

ao órgão regulador competente no prazo máximo de 72 horas, nos termos no art. 13 do 

Regulamento. (JÚNIOR, 2018, p. 12-13) 

Outro ponto fundamental do Regulamento é o desenvolvimento da ideia do privacy 

                                                 
40 Artigo 3 da GDPR: “1. O presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais efetuado no 

contexto das atividades de um estabelecimento de um responsável pelo tratamento ou de um subcontratante 

situado no território da União, independentemente de o tratamento ocorrer dentro ou fora da União.2. O 

presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais de titulares residentes no território da União, 

efetuado por um responsável pelo tratamento ou subcontratante não estabelecido na União, quando as 

atividades de tratamento estejam relacionadas com: a) A oferta de bens ou serviços a esses titulares de dados na 

União, independentemente da exigência de os titulares dos dados procederem a um pagamento ;b) O controlo 

do seu comportamento, desde que esse comportamento tenha lugar na União. O presente regulamento aplica-se 

ao tratamento de dados pessoais por um responsável pelo tratamento estabelecido não na União, mas num lugar 

em que se aplique o direito de um Estado-Membro por força do direito internacional público.” (UNIÃO 

EUROPEIA, 2016) 
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by design, ou seja, no estímulo ao desenvolvimento tecnológico de plataformas que já sejam 

estruturalmente construídas com a proteção de dados entre os seus objetivos. O artigo 2541 do 

regulamento traz o fundamento de que a privacidade deve ser uma parte integrante da 

construção das plataformas de fluxo e armazenamento de dados pessoais, não uma adequação 

a ser pensada em um momento posterior ao seu funcionamento, como expõe o Guidi (2018, p.  

93) ao analisar as inovações trazidos pelo Regulamento:   

[...] o Regulamento traz também algumas práticas que servem como incentivo ao 

responsável pelo tratamento dos dados pessoais, para que este zele pelo 

cumprimento do regulamento e pela garantia da privacidade dos titulares dos dados. 

A primeira mudança vem pela consolidação dos conceitos de privacy by default e 

privacy by design como obrigações do responsável pelo tratamento, pelo que deve 

sempre construir seus produtos, serviços e processos tendo em mente a preservação 

da privacidade e os princípios gerais da matéria, além de utilizar como padrão de 

operação a escolha pela preservação da privacidade em detrimento da publicidade, 

na ausência de um posicionamento expresso do titular dos dados. (GUIDI, 2018, p.   

93) 

Outro fator divergente da antiga Diretiva europeia é o estrutura administrativa de 

fiscalização do respeitos as normas do GRDP nos países membros.  Além da existência da 

AEPD - Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, instituída pelo Regulamento 54/2001, 

o art. 5142 do Regulamento Geral de Proteção de Dados estabelece a criação de autoridades 

fiscalizadores em cada pais membro da União Europeia. Cada autoridade administrativa 

criada pelo Estado membro age de forma independente e adequada diante as peculiaridades 

legislativas de cada país, atribuindo uma maior dinamicidade da fiscalização de empresas e 

entidades e garantindo uma maior resguardo das garantias do GRPD. 

Com relação à maior severidade do Regulamento destacam-se novas sanções impostas às 

empresas infratoras, bem como o caráter de obrigatoriedade de adoção das regras prescritas 

no Regulamento a qualquer ente que trata se de dados pessoais nos termos dispostos na 

GRPD. Conforme os artigos 83.4, 83.5 e 83.6 do Regulamento as multas podem chegar a um 

                                                 
41Artigo 25 da GRPD: “1. Tendo em conta as técnicas mais avançadas, os custos da sua aplicação, e a natureza, o 

âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento dos dados, bem como os riscos decorrentes do tratamento 

para os direitos e liberdades das pessoas singulares, cuja probabilidade e gravidade podem ser variáveis, o 

responsável pelo tratamento aplica, tanto no momento de definição dos meios de tratamento como no momento 

do próprio tratamento, as medidas técnicas e organizativas adequadas, como a pseudonimização, destinadas a 

aplicar com eficácia os princípios da proteção de dados, tais como a minimização, e a incluir as garantias 

necessárias no tratamento, de uma forma que este cumpra os requisitos do presente regulamento e proteja os 

direitos dos titulares dos dados [...]” (UNIÃO EUROPEIA, 2016) 
42Artigo 51 da GRPD: “1. Os Estados-Membros estabelecem que cabe a uma ou mais autoridades públicas 

independentes a responsabilidade pela fiscalização da aplicação do presente regulamento, a fim de defender os 

direitos e liberdades fundamentais das pessoas singulares relativamente ao tratamento e facilitar a livre 

circulação desses dados na União («autoridade de controlo»).2. As autoridades de controlo contribuem para a 

aplicação coerente do presente regulamento em toda a União. Para esse efeito, as autoridades de controlo 

cooperam entre si e com a Comissão, nos termos do capítulo VII [...]” (UNIÃO EUROPEIA, 2016) 
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valor de 20 milhões de euros ou a 4% da receita global da empresa infratora, sendo que 

prevalecerá o maior valor no caso prático. Valores estes que se apresentavam como uma 

grande mudança, pois antes da vigência do GRPD a multa máxima impostas a empresas sob o 

Data Protection Act (DPA) era de 500 mil libras (aproximadamente 561 mil euros), o que 

proporcionava uma despreocupação de gigantes do mercado de comunicação com a proteção 

de dados pessoais43.   

O Facebook sofreu, simbolicamente, essa sanção máxima de 500 mil libras pelo 

escândalo mundial do Cambridge Analytica, que permitiu o acesso a informações de 

aproximadamente 87 milhões de usuários pelo mundo todo44. Observa-se que desde a 

vigência da GRPD em 2018 o valor de multas vem quebrando recordes a cada novo 

escândalo.  

Para fins de exemplo, a Google em janeiro de 2019 tinha sido e empresa com a maior 

multa aplicada pelo novo Regulamento Europeu, a autoridade francesa de proteção de dados 

estipulou a sanção de 50 milhões de euros a empresa em primeira instância, por não informar 

aos usuários de forma transparente sua política de privacidade de uso de dados pessoais.45 

Apenas cinco meses depois, em julho de 2019, esse recorde foi superado pela multa de 183.39 

milhões de euros estipulada a empresa British Airways, pelo ataques cibernéticos ocorridos 

em junho de 2018 nos bancos de dados da empresa que resultaram na exposição de 

aproximadamente 500 mil consumidores. A investigação da ICO (Informaton Comissior 

Office) levantou que diversas informações de caráter sensível não possuíam um nível 

adequado de proteção, estando vulneráveis a qualquer tipo de invasão por parte de hackers.46 

O sistema europeu de proteção de dados é estruturalmente estabelecido de forma 

piramidal, como expõe Guidi (2018, p. 94) em seus estudos dos modelos de proteção de 

                                                 
43De acordo com o the Thelegraph, a empresa britânica de gestão de crédito Equifax, por exemplo, foi multada 

no valor máximo de 500 mil libras pelo vazamento de dados pessoais demais de 15 milhões de pessoas na 

Inglaterra após um cyberattack em 2017. Dentre os dados expostos por hackers continham nomes, datas de 

nascimentos, endereços residênciais, senhas, documentos pessoais e detalhes financeiros dos clientes.  
44 Segundo matéria da Exame o Facebook no mês de Outubro de 2019 adimpliu com o pagamento dessa sanção, 

sendo que o fator simbólico desta constitui-se no valor ínfimo da multa se comparada as dimensões do danos 

causados pelo vazamentos do Cambridge Analytica. Trecho Original da matéria: “Facebook aceita pagar multa 

de 500 mil libras por caso Cambridge Analytica. Acordo põe fim à batalha judicial em relação ao uso de dados 

de milhões de usuários, o valor é o mais alto possível para o caso de acordo com a lei britânica. O regulador 

começou a investigar sobre o caso da Cambridge Analytica, que afetou cerca de 87 milhões de usuários do 

gigante americano das redes sociais, buscando esclarecer eventuais interferências antes do referendo sobre a 

saída do Reino Unido da União Europeia (UE), em junho de 2016.” 
45Para mais informações acessar: https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/google-multado-em-us-568-

milhoes-por-violar-lei-de-protecao-de-dados-na-europa-23389682 
46Para mais informações acessar: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/ico-

announces-intention-to-fine-british-airways/ 
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dados, partindo do topo com garantias fundamentais de grande alcance, de forma 

intermediária por normas gerais que visam especificar os princípios norteadores, 

posteriormente normas mais específicas que tratam de questões setoriais aos estados membros 

e, por fim, avançando a base estão as normas pontuais com grande flexibilidade, tanto na sua 

criação como atualização. Guidi (2018, p. 94-95) explica que o sistema de proteção de dados 

europeu é formado pelos: 

i) os valores fundantes - cuja atualização não precisa seguir o ritmo da tecnologia - 

estão bem fixados em normas gerais, que costumam apresentar também maiores 

dificuldades para sua alteração; (ii) os princípios e subprincípios em que se traduzem 

tais valores são bem desenhados e fixados em normas ainda de caráter geral, mas 

tecnologicamente neutras - o que garante que possam ser aplicadas ainda que com 

mudanças razoáveis no campo tecnológico; e (iii) regras específicas criadas pelo 

sopesamento e fixação legal desses princípios, são erigidas em normas de caráter 

específico e sujeitas a um procedimento simplificado de produção e atualização - 

permitindo que, ainda que não absolutamente tecnologicamente neutras, sigam a 

curta distância o desenvolvimento tecnológico. (GUIDI, 2018 p.   93-94) 

Essa estrutura é fundamental para tratar do direito à proteção de dados, tendo em 

vista a forte influência do avanço tecnológico no tema, é preciso ter a sincronia entre a lei e a 

realidade, estabelecendo os parâmetros mínimos imutáveis de direitos e garantias aplicáveis à 

proteção de dados e a constante atualização de normas setoriais que busquem acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico (GUIDI, 2018, p. 94). 

O regime norte americano, por sua vez, não possui uma regulamentação geral de lei 

de proteção de dados, mas sim diversas normas setoriais quanto a matéria, sendo que as 

definições de dados pessoais e dados sensíveis variam de acordo com cada regulamentação. 

Em âmbito federal, como já frisado no capítulo anterior, o mais perto que 

poderíamos chegar de uma lei geral é o Privacy Act47 de 1974, que estabelece alguns 

princípios sobre a coleta, o armazenamento e o uso de dados pessoais, porém limita-se as 

atividades conduzidas pelas agencias estatais. Ainda no âmbito federal, percebe-se uma 

grande descentralização da fiscalização e legislação quanto ao tema, por exemplo o COPPA 

(Children Online Privacy Protecion Act48) de 1998 trata especificamente da interação de 

crianças menores de 13 anos com o ambiente digital. Ou ainda o HIPAA (Health Insurance 

Portability and Accountability Act49) de 1996, que traz especificamente regras federais 

setoriais aos dados médicos, estabelecendo um sério de regras acerca da revelação da dados 

                                                 
47Privacy Act, 88 Stat. 1896, Public Law, Washinton D.C.(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1974) 
48Children’s Online Privacy Protection Act, 15 U.S.C. §6501-6506., Public Law, Washinton D.C. (ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, 1998) 
49Health Insurance Portability and Accountability Act, 110 Stat. 1936, Public Law, Washinton D.C.  (ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, 1996) 
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médicos a outras agências governamentais ou terceiros (GUIDI, 2018, p. 95-97). Além disso, 

alguns estados possuem regulamentação própria quando ao tema, como por exemplo a 

Califórnia50, que é referência no Estado Unidos quanto ao tema, sendo o primeiro estado norte 

americano a criar uma agência de dedicação exclusiva a proteção da privacidade denominada 

The Office of Privacy Protection e fazendo menção ao termo privacy no primeiro artigo51 de 

sua constituição (DONEDA, 2006, p. 304-305). 

A grande diferença entre os modelos europeu e estadunidense gerou grandes debates 

entre o comércio da União Europeia e o Estado Unidos, pois havia grande preocupação por 

parte do mercado europeu com o cenário legislativo estadunidense. Por isso, em 2000 foi 

criado o programa Safe Harbor, consolidada pela decisão 2000/520/EC da Comissão 

Europeia em conjunto com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América. 

Contudo, após as denúncias feitas em 2013 por Edward Snowden acerca da espionagem 

mundial gerenciada pela NSA (Nacional Secury Agency) foi dado fim do programa de fluxo 

de dados em outubro de 201552. Na sequência dessa decisão, foram levantas novas discussões 

para facilitar a criação de um novo programa de intercâmbio de informações entre os Estado 

Unidos e a União Europeia que resultaram de um novo esforço conjunto para criação do 

programa Privacy Shield, pela decisão 2016/1250/CE, que aprimorou o antigo programa e 

está em vigência (GUIDI, 2018, p. 90-91). 

Outro ponto destoante entre os dois modelos referidos por Guidi (2018, p. 95) de 

proteção de dados está no modo de fiscalização, os Estados Unidos não possuem uma 

Autoridade de Proteção de Dados como a união europeia, ou seja, um órgão técnico, 

                                                 
50Em 1º de Janeiro de 2020 entrará em vigor na Califórnia a California Consumer Privacy Act (CCPA), 

considerada a lei de privacidade mais robusta e completa no cenário estadunidense. A lei teve influência direta 

da GRPD e estabeleceu um novo capítulo na proteção de dados pessoais, sendo reconhecida como a “GRPD da 

costa oeste”. Conforme matéria do Jota sobre a nova lei: “A intenção do legislador californiano foi devolver 

aos consumidores o exercício do controle sobre suas “informações pessoais” (ou “dados pessoais”, termo 

adotado pela legislação europeia e brasileira, que equivale à noção de personal information nos Estados 

Unidos). A proliferação de dados pessoais estaria limitando a capacidade dos californianos protegerem e 

salvaguardarem sua privacidade da forma adequada. A intenção da lei seria a de fortalecer o direito de 

privacidade dos consumidores da Califórnia, permitindo que eles exerçam o controle de seus dados de forma 

efetiva, por meio dos direitos assegurados na CCPA” 
51 A Constituição da California no seu artigo 1º, seção 1 estabelece que: “Section 1. All people are by nature free 

and independent and have inalienable rights. Among these are enjoying and defending life and liberty, 

acquiring, possessing, and protecting property, and pursuing and obtaining safety, happiness, and privacy.” 

(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1974) 
52 Em matéria publicada pelo The Guardian na época: “The European Court of Justice has ruled that the “safe 

harbour” agreement that allowed the transfer of European citizens data to the US is no longer valid. In a two-

year-old case forced to the EU’s highest court by Austrian privacy campaigner Max Schrems, the EUCJ ruled 

that the European Commission’s trans-Atlantic data protection agreement that went into force in 2000 was 

invalid because it does not adequately protect consumers in the wake of the Snowden revelations.” 
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independente e de dedicação exclusiva a essa matéria. Assim como no panorama legislativo, 

existem diversas agências reguladoras setoriais que exercem a fiscalização de diversos órgão, 

porém essas agencias em diversos casos não são de dedicação única a essa fiscalização de 

proteção de dados. Por exemplo, a Federal Trade Commission (FTC) é a responsável pela 

aplicação do COPPA já citado, e o Department of Health and Human Services (DHHS) é 

responsável pela supervisão do cumprimento do HIPAA. Percebe-se também que nos Estado 

Unidos, pela descentralização das agências e normas sobre a proteção de dados, o papel do 

judiciário é fundamental para a tutela. 

Guidi (2018, p. 96) faz um apontamento interessante quanto a judicialização 

estadunidense quanto a tutela da proteção de dados:  

Relegar ao judiciário a garantia de direitos, sem criar outros mecanismos que 

garantam direitos ou busquem incentivar a adoção de certas práticas de bom tom no 

tratamento da privacidade dos indivíduos, instila no empreendedor e nas empresas 

em geral a ideia de que a garantia da privacidade de seus clientes ou futuros clientes 

é apenas um fator na análise de rentabilidade e viabilidade de um modelo de 

negócios, e não um valor que deve ser preservado. (GUIDI, 2018, p. 96) 

Um dos fundamentos basilares do modelo norte americano é o consentimento do seu 

titular para o seu livre uso. Contudo, como explica Guidi (2018, p. 95) o consentimento na 

tradição norte americana se vincula a ideia de uma relação comercial entre o titular dos dados 

pessoais e o terceiro que será responsável pelo tratamento deste, enquanto no ótica europeia53 

o consentimento é “livre ou expresso, resultado da consideração do indivíduo sobre o que se 

pretende com seus dados e o sopesamento entre benefícios e malefícios.”  

Assim, o consentimento pela ótica norte americana acaba por oportunizar situações 

abusivas no mercado, tendo em vista que o indivíduo muitas vezes se vê obrigado a “consentir” 

com os termos impostos pelas empresas prestadoras de serviços. Caso o indivíduo não aceite 

integralmente, mesmo que injustos não poderá usufruir de uma série de serviços e produtos 

oferecidos por essas empresas (Spotify, Uber e Waze por exemplo) que estão exponencialmente 

envolvidos na vida do homem médio do século XXI.  

Apesar desses apontamentos aqui feitos, o modelo estadunidense ainda é considerado um 

dos mais protegidos em nível mundial, pois a sua origem do direito do common law, baseada 

fortemente em precedentes judiciais já traz uma base grande casos quanto a proteção de dados no 

seu âmbito nacional. Além disso, a essência liberal acentua o papel reduzido do Estado na 

                                                 
53 Como expõe Silva (2014, p. 187): “A ideia de consentimento do afetado, cujo estágio temporal é 

necessariamente após a noção de informação anteriormente tratada, é tão central ao modelo europeu de 

proteção de dados, que um dos maiores e mais antigos estudiosos espanhóis sobre o tema afirmou em uma de 

suas obras que esse ‘es la piedra angular a partir del cual se construye el sistema de protección de datos 

personales’” 
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regulamentação do tema, tendo o seu foco legistaivo apenas em temas considerados de maior 

sensibilidade, buscando o equilíbrio entre a livre iniciativa econômica e a privacidade. Por fim, a 

própria dinâmica federativa do pais que, apesar de estranha a realidade brasileira, é fundamentada 

em descentralização da atuação da esfera federal e uma mais atuação dos estados sob temas de 

interesse nacional, como acontece com o tema da proteção de dados pessoais. 

Como bem sintentiza Guidi (2018, p. 109) quanto ao modelo de proteção de dados 

estadunidense: 

O modelo liberal, obviamente, inspira-se no modelo dos Estados Unidos, onde há 

grande recurso à autorregulação e onde o estado busca interferir, criando normas, 

apenas em áreas consideradas sensíveis, como saúde, finanças e menores de idade. 

Nesse modelo, apesar de haver alguma tendência à judicialização, o principal foco é 

a liberdade de contratação e a possibilidade de o mercado definir, em sua interação 

com os consumidores, os comportamentos aceitáveis. (GUIDI, 2018, p.   109) 

A partir da análise do mapa mundial elaborado pelo DLA Piper, empresa 

internacional de advocacia presente em mais de quarenta países, percebe-se o grande 

protagonismo dos modelos europeu e estadunidenses no globo quanto a regulamentação da 

tutela de dados pessoais, apesar de suas evidentes divergências no forma e de fazê-lo. 

 

Figura 1: Data Protection Laws of the World 2019 

 
Fonte: DLA PIPER (2019) 

 

O mapa faz parte de um relatório elaborado com a finalidade atribuir a “força” das 

diferentes legislações quanto a tutela de dados pessoais em mais de 100 países, sendo que a 

cor vermelha representa os países com uma proteção: Heavy (pesada) em vermelho; Robust 
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(robusta) em laranja; Moderate (moderada) em amarelo; Light (leve) em verde; e, por fim, 

aqueles com regulamentação inexistente quanto ao tema em branco. 

O mapa ainda releva que o Brasil é considerado atualmente um país de proteção 

moderada quanto ao tema dos dados pessoais em 2019, sendo que a pesquisa feita leva em 

consideração a lei 13.709/18, que entrara em vigência em agosto de 2020. Para entender quais 

foram as principais influências para a elaboração das legislações brasileiras sobre a tutela de 

dados, assim como a ótica brasileira atual quanto ao tema, realizaremos a seguir um breve 

análise da construção legislativa do tutela de dados no Brasil. 

 

2.2 BREVE HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO LEGISLATIVA BRASILEIRA DA 

TUTELA DA PROTEÇÃO DE DADOS  

 

Conforme já exposto, a Constituição Federal de 198854 reconhece como direitos 

fundamentais: a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da imagem e da honra, 

resguardado o direito de reparação por eventuais danos morais ou materiais decorrentes dessa 

violação. Além disso, no art. 5º, inciso XII, da Carta Magna é reconhecida igualmente como 

fundamental a inviolabilidade do sigilo de correspondência, das comunicações telegráficas 

assim como as telefônicas.  

Percebe-se que, no âmbito constitucional, a norma brasileira foi elaborada em um 

período anterior à difusão da internet como um aspecto social essencial, um dos motivos pelo 

qual, deferente de outras constituições, não reconhece expressamente a extensão da proteção 

da privacidade aos dados pessoais.  

Vieira (2007, p. 36) ao analisar as constituições contemporâneas acerca do tema da 

privacidade constatou que países como Portugal, Hungria, Eslovênia e Rússia preveem o 

resguardo da privacidade acompanhada da privacidade informacional, destacando a 

Constituição espanhola que no art. 18 prevê a garantia do direito a intimidade e à vida 

privada, à privacidade do domicílio, à privacidade nas comunicações, limitando o uso da 

informática para garantir a intimidade pessoal e familiar (CANCELIER, 2017, p. 140). 

                                                 
54Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: […] 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 comunicações 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; […] (BRASIL, 1988) 
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O habeas data55, regulamentado pela lei 9.507/97, pode ser visto como o remédio 

constitucional mais próximo da proteção de dados, porém, apesar de tratar do acesso às 

informações, assegura somente o acesso as informações por parte de indivíduos à bancos de 

dados governamentais ou públicos, limitando significantemente sua amplitude de proteção 

com relação as relações no âmbito privado (FORTES, 2015, p. 101-102). 

Já no contexto infraconstitucional, pode-se ver um início da preocupação com os 

dados pessoais Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.070/90) tendo em vista em seu 

artigo 43, parágrafo 4º56, equipara os registros de dados dos consumidores de qualquer gênero 

àqueles de caráter público. O mesmo artigo também garante ao consumidor acesso as suas 

informações em diversas fontes de registros, sendo ainda obrigatória a comunicação por 

escrito quando for feita a abertura de cadastro, registro e fichas sem sua solicitação prévia.  

Vemos também a importante fundamentação conceitual abordada pelo Código Civil 

Brasileiro (Lei nº 10.406/02), instituindo os direitos de personalidade no ordenamento jurídico 

brasileiro e abrangendo no artigo 2157 essa classificação a inviolabilidade da vida privada da 

pessoa natural. Segundo a visão do jurista italiano Ferrajoli (2011) os direitos fundamentais 

são acompanhados dos bens fundamentais, e, dentre eles se inserem os bens personalíssimos. 

Desse modo a privacidade, partilha todas as caraterísticas dos bens personalíssimos, não 

sendo alienáveis e estarem sob o manto de resguardo conceitual dos direitos fundamentais 

(FORTES, 2015, 103-104).  

Além disso, Cancelier (2017, p. 156) explica que o Código Civil trouxe em sua 

redação do artigo 21 a autorização para o juiz evitar o dano, dando uma abertura ao caráter 

                                                 
55Art. 5º […] LXXII - conceder-se-á habeas data: 

   a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 

bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;  

   b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; 

[…] (BRASIL, 1988) 
56Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, 

fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas 

fontes. § 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguage de 

fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos  

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito 

ao consumidor, quando não solicitada por ele (BRASIL, 1997).  

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata 

correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração ao eventuais destinatários 

das informações incorretas. § 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.  

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos 

respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo 

acesso ao crédito junto aos fornecedores (BRASIL, 1990). 
57Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará a 

providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. (BRASIL, 2002) 
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preventivo à violação do direito à privacidade, o que é um importante avanço ao tema, tendo 

em vista que a partir do momento que determinada informação é compartilhada no espaço da 

internet, jamais será excluída, podendo provocar um dano irreversível ao indivíduo. Diante 

dessa previsão é reconhecida a “possibilidade de uma ação protetiva não orientada 

exclusivamente pela ideia de indenizabilidade, e sim por um conceito de prevenção à própria 

esfera de privacidade” (CACHAPUZ, 2006, apud CANCELIER, 2017, p. 156). 

Prevista tanto na legislação constitucional como na legislação infraconstitucional a 

privacidade se configura, então, como um direito fundamental e um direito da personalidade, 

sendo que o mesmo ocorre com a sua extensão contemporânea: o direito à proteção de dados. 

Até o início da segunda década do século XXI as normas não trataram de forma 

expressa o tema do direito à privacidade com a ampliação ao resguardo da proteção de dados 

pessoais, sequer à internet. O cenário brasileiro tardio quanto a regulamentação do tema é 

resultado de uma série de fatores, como o atrasado acesso à implementação nacional da 

internet58, sua morosa democratização após praticamente duas décadas de regime militar59, 

além da existência de problemas estruturais de grande relevância no cotidiano dos brasileiros, 

que tornaram o apelo pela tutela da dados pessoais não relevante por muito tempo (DONEDA, 

2006, p. 28). 

Não é por acaso que a proteção de dados pessoais foi primeiramente discutida em 

países desenvolvidos, Doneda (2006, p. 28) traz o exemplo da Suécia em 1977, que, conforme 

pesquisa conduzida pelo Escritório Nacional de Estatística da Suécia, a proteção à privacidade 

consistia na terceira questão pública de maior relevância à população (ultrapassada somente 

pelo desemprego e a inflação). 

A internet foi de fato objeto de legislações brasileiras a partir de 2010, com a 

vigência das seguintes normas: Lei de acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) em 201160; 

                                                 
58Como já frisando anteriormente, foi apenas a partir de 1989, com a criação do Projeto da Rede Nacional de 

Pesquisa (RNP), o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) oficializou a implantação da Internet no Brasil. 

Sendo que, até 1995 a atuação do RNP era restringida as áreas de interesse de educação e pesquisa no país. 

(TAKAHASHI, 2010). 
59Considera-se o início do regime ditatorial militar no Brasil o dia 1º de abril de 1964, quando as militares 

marcharam para o Rio de Janeiro com o objetivo de depor o até então presidente João Goulart, até o dia 15 de 

março de 1985 pelo colapso do regime militar. 
60Fortes (2015, p.  106) explica que o objeto principal da referida lei era o resguardo do direito ao acesso à 

informação, fundamental ao exercício da democracia em qualquer sociedade, sendo um mecanismo para o 

fortalecimento da participação política da população. No quesito conceitual a Lei se apresentou como um 

significativo avanço ao ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que apresentou um extenso rol de 

definições em seu art. 4º sobre o direito informático, como o de “informação pessoal” e “tratamento da 

informação” que se mostra atual e contemporâneo.  
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Lei de Crimes Informáticos (Lei nº 12.737/2012)61, em 2012; Marco Civil da Internet (Lei nº 

12.965/2014) em 2014 e, por fim, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18) que 

entrará em vigência em 2020. 

Destacaremos inicialmente aqui a Lei nº 12.965/2014, pois é considerada como a 

legislação brasileira que impulsionou significantemente o tema da tutela de dados pessoais. O 

Marco Civil da Internet foi resultado de consulta pública realizada online em 2009, tendo 

contribuição de diversos setores da sociedade. “O projeto de lei passou pelo controle e revisão 

de diferentes setores da sociedade, entre empresas, organizações da sociedade civil, ativistas e 

comunidade técnica” (SOUZA; LEMOS, 2016, p. 13).  

O projeto de lei foi internacionalmente reconhecido, como explica Cancelier (2017, 

p.  152), exemplo disso é que o próprio inventor da internet (the World Wide Web) afirmou 

que o Marco Civil da Internet foi fruto de um processo participativo que resultou em uma 

política que equilibrou direitos e responsabilidades dos usuários individuais, governamentais e 

coorporativos na rede. Expressou ainda o desejo de que o Brasil ocupasse a vanguarda desse 

movimento que possibilitasse a inauguração de uma nova era, na qual os direitos dos usuários 

fossem devidamente protegidos na internet (MANN, 2014, tradução CANCELIER)62. 

O Marco Civil da Internet trouxe em seu texto tanto princípios como garantias e 

direitos no uso da internet, com destaque ao Art. 7º que é o norteador da legislação e seus 

incisos que tratam do resguardo da privacidade: 

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são 

assegurados os seguintes direitos:   

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação;  

VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de 

conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, 

expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei;  

                                                 
61A Lei passou a ser conhecida também como “Lei Carolina Dieckmann”, pois o impulso para a criação da 

legislação se deu pela exposição de fotos íntimas da atriz, obtidas com o uso de um programa malicioso 

(malware) para invadir o computador pessoal da vítima. A referida lei alterou poucos dispositivos e incluiu no 

Código Penal Brasileiro o artigo 154-A, não tratando diretamente no viés do direito fundamental à proteção de 

dados. 
62Trecho original: “In this, the Web‘s 25th anniversary year, people everywhere are demanding that their human 

rights are protected online. If Marco Civil is passed, without further delay or amendment, this would be the 

best possible birthday gift for Brazilian and global Web users. I hope that by passing this Bill, Brazil will 

cement its proud reputation as a world leader on democracy and social progress and will help to usher in a new 

era – one where citizens‘ rights in every country around the world are protected by digital bills of rights.[…] 

Like the Web, Marco Civil has been built by its users – the groundbreaking, inclusive and participatory process 

has resulted in a policy that balances the rights and responsibilities of the individuals, governments and 

corporations who use the Internet. Of course, there is still discussion around some areas, but ultimately the 

draft Bill reflects the Internet as it should be: an open, neutral and decentralized network, in which users are the 

engine for collaboration and innovation.” 
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VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento 

e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para 

finalidades que:  

a) justifiquem sua coleta;  

b) não sejam vedadas pela legislação; e  

c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso 

de aplicações de internet;  

IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de 

dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas 

contratuais;  

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada 

aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, 

ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei; [...] 

Esse rol garantido aos usuários brasileiros da internet é um dos pontos basilares da 

lei, pois apesar de inovar em sua temática e abordagem, confere mais eficácia à direitos 

fundamentais já consagrados anteriormente ao fenômeno da internet e a coleta massiva de 

dados (FORTES, 2015, p. 113). 

Como explica Fortes (2015, p. 109) até o Marco Civil da Internet o acesso a dados e 

o registros das atividades dos usuários na internet eram desconstituídos de qualquer legislação 

especifica, permitindo que a internet se tornasse um ambiente sujeito a abusos e violações de 

direitos. Por isso, a Lei 12.965/14 representou um grande avanço no panorama jurídico 

brasileiro, principalmente no compreensão jurídica da internet, estabelecendo que a disciplina 

do uso da internet no Brasil tem como fundamentos e pontos norteadores: a liberdade de 

expressão, comunicação e manifestação do pensamento, conforme a Constituição Federal; a 

proteção da privacidade, proteção dos dados pessoais e a responsabilização dos agentes de 

acordo com suas atividades na forma da lei do Marco Civil da Internet; a preservação e 

garantia da neutralidade de rede63, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas 

técnicas compatíveis com os padrões internacionais (FORTES, 2015, p. 112) 

Percebe-se também outro aspecto importante do Marco Civil da Internet, como 

sintetiza Lemos (2014), é que ele não se apresentou como uma resposta estrita aos aspectos 

criminais dentro do ambiente digital, como as leis que a antecederam, “em vez de repressão e 

punição, a criação de uma moldura de direitos e liberdades civis, que traduzisse os princípios 

fundamentais da Constituição Federal para o território da internet.”. Se constituiu, então, em 

                                                 
63 Importante frisar que, conforme Souza e Lemos (2016, p.   116-117), “O Marco Civil da Internet definiu 

especificamente o que se entende por neutralidade da rede enquanto norma jurídica em nosso país. O ponto 

essencial da definição jurídica da neutralidade da rede (decorrente diretamente do objetivo de ―manter a 

Internet aberta‖ - estrutura em ampulheta), é a isonomia de tratamento entre os pacotes de dados, que não 

podem ser discriminados injustificadamente, por exemplo, pelo operador da infraestrutura por onde trafegam, 

seja ele público ou privado. Sob essa perspectiva, a neutralidade da rede, tal como juridicamente definida no 

Brasil, aplica-se especificamente ao tráfego de dados sobre a rede.” 
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uma regulamentação civil da internet que definisse os princípios basilares da internet e 

estabelecesse as condições mínimas para a proteção dos usuários brasileiros no seu uso 

(CANCELIER; PILATI, 2017, p. 73) 

Desse modo, o Marco Civil por ser natureza predominantemente principiológica não 

tratou de forma específica sobre a coleta de dados ou sobre o manejo específico de 

tratamento, até porque esse nunca foi o seu objetivo, sendo evidente a influência do modelo 

europeu na abordagem jurídica da internet. Por exemplo, o artigo 11 da lei 12.965/2014 trata 

de forma geral acerca do tema, deixando clara a competência de decreto para a 

regulamentação de infrações e multas no §4º:  

Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de 

registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de 

aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território 

nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os 

direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações 

privadas e dos registros.  

§ 1º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao 

conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja 

localizado no Brasil.  

§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por 

pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou 

pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no 

Brasil.  

§ 3º Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma 

da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento 

da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao 

tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de 

comunicações.  

§ 4º Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto 

neste artigo. 

O Marco Civil institui, contudo, no artigo 1264 algumas sanções, para o devido 

cumprimento dos dispositivos 1065 e 11 da Lei, como a advertência, multa suspensão 

                                                 
64 Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas 

nos arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou 

cumulativa: I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;  II - multa de até 10% 

(dez por cento) do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, 

considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a 

intensidade da sanção;  III - suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11; ou  

IV - proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11.  Parágrafo único. 

Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput sua 

filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no País.  
65 Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que 

trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à 

preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente 

envolvidas.  § 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros 

mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam 

contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na 

Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o.  § 2o O conteúdo das comunicações privadas 
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temporária ou proibição das atividades econômicas (GONÇALVES, 2017, p. 118). 

Após sua implementação, na seara do coleta de dados, o artigo 43 do Código de 

Defesa ao Consumidor era recorrido em muitos casos para tratar sobre o tema, sendo utilizado 

de forma complementar ao Marco Civil nas situações concernente ao âmbito da internet 

(KUJAWSKI; THOMAZ, 2014, p. 689-690). 

Porém, o Brasil ainda era fonte de insegurança jurídica quanto a efetiva tutela de 

dados, carecendo de uma legislação mais densa e específica quanto ao tema e deixando a 

desejar para em relação aos padrões internacionais da época, como explica Souza (2018) ao 

analisar o cenário brasileiro pré-LGPD:  

[...] o Brasil encontra-se em situação delicada, principalmente após os escândalos de 

espionagem norte-americana – caso Snowden – quando foi possível constatar que o 

país está despreparado para lidar com possíveis violações de dados pessoais, mesmo 

que a jurisprudência já tenha se posicionado acerca de casos sobre dados pessoais e 

algumas leis já tenham articulado sobre o assunto, as decisões ainda são 

contraditórias e as leis abordam o tema de forma superficial ou específica para 

apenas um setor, deixando todos os outros casos desprotegidos. 

Além disso, essa vulnerabilidade brasileira exposta a todo o mundo gerou uma 

grande pressão econômica de adequação nacional ao padrões europeus do GRPD, que entrou 

em vigor em março de 2018. O novo Regulamento Europeu, se mostrou mais severo que a 

anterior, que inclusive era de adoção facultativa, e mesmo sendo a princípio destinada aos 

habitantes da Europa, impactou diretamente todas as empresas brasileiras que manipulam, 

coletam ou recebem informações de empresas ou indivíduos estrangeiros. As sanções 

elevadas, como já visto, podem ser aplicadas as empresas brasileiras e variam de € 10 milhões 

a € 20 milhões ou de 2% a 4% do faturamento anual da empresa infratora, o que preocupa o 

setor econômico nacional no sentido do anseio das novas multas, além da insegurança de 

empresas estrangeiras em estabelecer relações com o mercado brasileiro. 

Diante desses fatos, a discussão acerca da tutela de dados pessoais no Brasil se 

tornou uma matéria de urgência, focada em diferentes projetos de leis com diferentes textos e 

garantias, contudo, para fins da nossa pesquisa não é frutífera a integral análise de todos os 

projetos elaborados, por isso, apresentamos uma brevíssima contextualização do histórico 

                                                                                                                                                         

somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, 

respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7o.  § 3o O disposto no caput não impede o acesso aos dados 

cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades 

administrativas que detenham competência legal para a sua requisição.  § 4o As medidas e os procedimentos 

de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e 

atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos 

empresariais. 
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legislativo:  

Inicialmente, tramitavam três projetos de lei para a proteção geral de dados pessoais: 

o PL n° 330/2013, criado no Senado Federal, e os PLs n° 4.060/2012 e n° 

5.276/2016, criados pela Câmara dos Deputados. Com dois projetos versando sobre 

o mesmo tema no Senado, houve a saída de pauta do PLS n° 330/2013, que foi 

apensado ao PL n° 4.060/2012. Ambos se tornaram o PLC n° 53/2018, o que fez 

com que as iniciativas perdessem o regime de urgência regimental e voltassem para 

tramitação ordinária. (MANGETH; NUNES, 2018) 

Após o tramite legislativo, o plenário aprovou o Projeto de Lei da Câmara nº 53/2018 

no dia 10 de julho de 2018, alterando os artigos 7º inciso X e 1666, inciso II, do Marco Civil 

da Internet afim de disciplinar a proteção de dados pessoais em legislação específica. Assim 

surgiu a Lei 13.709/18, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que tratou dessa temática 

específica em 65 artigos, estes que já sofreram alterações desde a sanção presidencial do até 

então presidente Michel Temer em 14 de agosto de 2018. A lei será objeto de estudo 

específico no próximo capítulo de nossa pesquisa, mas já é possível afirmar que, mesmo ainda 

não vigente, a LGPD representa uma mudança cultural e jurídica imprescindível para o 

avanço da tutela do bem coletivo da privacidade no século XXI e do direito fundamental da 

proteção dos dados pessoais no Brasil. 

 

 2.3 REFLEXÕES ACERCA DA NECESSIDADE DA PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS NO CENÁRIO BRASILEIRO 

 

Conforme já exposto, a implantação do internet no Brasil foi tardia se comparada a 

uma série de países desenvolvidos, contudo nos últimos anos houve um grande crescimento 

de usuários, sendo que a influência direta da internet na vida do cidadão brasileiro hoje é 

inegável. De acordo com a última edição do respeitado relatório mundial67 feito em conjunto 

pelas empresas We are social e Hootsuite, quanto ao impacto das mídias sociais no globo, 

referente ao ano de 2018, o cidadão brasileiro usa, em média, a internet por cerca de nove 

                                                 
66Art. 16. Na provisão de aplicações de internet, onerosa ou gratuita, é vedada a guarda:  II - de dados pessoais 

que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu     titular. 
67O relatório completo expõe de maneira específica o uso da internet pelo o mundo em 240 localidades, 

incluindo mais de 150 países, padronizando o estudo acerca da inclusão digital mundial, sendo usadas as 

seguintes fontes para a análise dos dados ao redor do globo: Population: United Nations; U.S. Census Bureau; 

Internet: Internetworldstats; Itu; Eurostat; Internetlivestats; Cia World Factbook; Mideastmedia.Org 

Facebook; Government Officials; Regulatory Authorities; Reputable Media; Social Media And Mobile Social 

Media: Facebook; Tencent; Vkontakte; Kakao; Naver; Ding; Techrasa; Similarweb; Kepios Analysis; Mobile: 

Gsma Intelligence; Google; Ericsson; Kepios Analysis. Growth Data: We Are Social & Hootsuite’s Digital In 

2017 Report. (WE ARE SOCIAL 2018, p.   7) 
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horas e quatorze minutos diariamente (três horas acima da média global), sendo que, desse 

período três horas e quarenta e um minutos são destinadas exclusivamente ao uso de redes 

sociais68. 

Com relação aos dados levantados por entidades brasileiras, o Centro de Estudos 

sobre as Tecnologias da Informação e da Conexão (CETIC.br) é o responsável por mapear 

detalhadamente o crescimento de usuários brasileiros na internet e avaliar o impacto 

socioeconômico das NTICs69. São realizadas pelo instituto diversas pesquisas quanto ao uso 

da internet em empresas, entes governamentais e domicílios, sendo que, para os fins dessa 

pesquisa focaremos neste último.  

Segundo a última edição do “TIC Domínios”, de 2017, o acesso à internet no Brasil 

apresentou um aumento significativo na última década, desde o primeiro estudo, referente a 

2008, a proporção de usuários de internet70 passou de 34% da população para 67% em 2017 

(TIC DOMÍCILIOS, 2017, p. 118). Além disso, com relação aos domicílios conectados à 

internet houve a triplicação dos números levantados pela primeira pesquisa em 2008, 

chegando atualmente a mais 61% dos lares brasileiros, o que representa mais de 42 milhões 

de domicílios.  

O relatório também demonstra que a proporção entre os domicílios das classes A e B, 

a presença de Internet foi bastante superior ao observado entre as demais classes, chegando 

cada vez mais próximo da universalização (99% e 93%, respectivamente), frente a apenas 

30% das classes D e E. Percebe-se que apesar do notável crescimento, o relatório deixa 

cristalino que há uma grande correlação entre a renda e o acesso à internet nos lares 

brasileiros (TIC DOMÍCILIOS, 2017, p. 115). 

 

                                                 
68No Brasil, o restante das horas médias expostas no relatório são de: três horas e quarenta e um minutos diárias 

no consumido de mídias por streaming e uma hora e dezenove minutos diários no consumo de música o mídias 

de áudio, também majoritariamente via streaming. (WE ARE SOCIAL 2018 – LATIN AMERICA, p.   22, 

tradução livre) 
69“Denominam-se Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) as tecnologias e métodos para 

comunicar surgidas no contexto da Revolução Informacional, "Revolução Telemática" ou Terceira Revolução 

Industrial, desenvolvidas gradativamente desde a segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos 

anos 1990. A imensa maioria delas se caracteriza por agilizar, horizontalizar e tornar menos palpável 

(fisicamente manipulável) o conteúdo da comunicação, por meio da digitalização e da comunicação em redes 

(mediada ou não por computadores) para a captação, transmissão e distribuição das informações (texto, 

imagem estática vídeo e som). Atualmete as TICs são difundidas pelo mundo e abrangem alternativas, que 

passam pelos jornais rádios, televisões, ingressando pela cibernética, a qual universaliza qualquer informação, 

principalmente através da Internet” (COELHO, 2010, apud DA SILVA; DA SILVA, 2013, p.  186). 
70O TIC Domicílios usa essa termologia de acordo com o Manual for Measuring ICT Access and Use by 

Households and Individuals (UIT, 2014), em que são considerados “usuários de Internet” os indivíduos que 

utilizaram a Internet ao menos uma vez nos três meses anteriores à realização da pesquisa. 
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Figura 2 – Domicílios com acesso à internet nas regiões brasileiras, por faixa de renda (%) 

 
FONTE: TIC DOMICÍLIOS (2017) 

 

Essa proporção entre menor renda e menor inclusão digital nos domicílios se dá 

fundamentalmente pelos elevados preços dos planos mensais de internet de banda larga no 

mercado, cumulado por diversos outros fatores sociais, tendo em vista que, por exemplo, 

grande parte da população do Brasil, sequer tem acesso a saneamento básico71 em seus 

domínios, demonstrando que a inclusão digital nos lares ainda é uma preocupação secundária 

a muitas famílias. Até o início do século XXI o acesso à internet era ainda visto como um 

privilégio social, sendo utilizado majoritariamente no ambiente de trabalho ou do domicilio 

daqueles com o maior poder aquisitivo para arcar com o custo de computadores e planos 

mensais de internet. Parece contraditório, então, o crescimento tão significativo de usuários 

nos últimos dez anos, tendo em vista que as classes A e B representam um parcela ínfima da 

                                                 
71 Segundo a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (PNAD) foi levando quanto os domicílios 

brasileiros: “No país, 72,4 milhões de pessoas residiam em domicílios sem acesso à rede geral coletora de 

esgotos. [...] Em 2018, estima-se que 66,3% do total de domicílios do país tinham acesso a rede geral ou fossa 

ligada à rede para escoamento de esgotos. No Sudeste 88,6% dos domicílios tinham ligação à rede geral ou 

fossas ligadas à rede geral de esgotos. Os menores percentuais estavam no Norte (21,8%) e Nordeste (44,6%) 

(AGÊNCIA DE NOTÍCIAS IBGE, 2019). 
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população brasileira.  

Contudo, a maior circulação e acessibilidade dos gadgets (principalmente os 

smartphones) foi o impulsionador essencial para o maior alcance da inclusão digital da 

população brasileira, fenômeno esse não exclusivo ao Brasil, mas inevitavelmente marcante, 

como expõe Stassun (2014): 

Da televisão, ao computador pessoal, o notebook, o tablet e o smartphone (celular 

avançado) mudou principalmente: a portabilidade de dados (transferir seus dados 

para outros gadgets, manter outros em seu domínio, gerar conteúdo, ter acesso à 

internet, criar mídias com som e imagem), mudança de formato (diminuindo, 

permitindo a mobilidade), proximidade com o corpo (perto, presente e com seu 

toque), velocidade da notícia (instantânea), forma dual-lógica de comunicação, 

permissão de interagir agora criticamente e não mais passivamente, como antes era 

com a televisão. […]. O crescimento do uso dos smartphones, o barateamento dos 

aparelhos e do acesso à internet móvel começaram a mudar os planos da rede social 

e das operadoras de telefonia. (STASSUN, 2014,  apud CANCELIER, 2017, p.  70)  

 Conforme o TIC Domicílios, desde de 2015 o telefone celular tem se apresentado 

como o principal dispositivo para o acesso à internet pelos brasileiros, sendo que em 2014 o 

computador representava o principal instrumento para o uso de internet, e em apenas 3 anos 

esse número caiu para 51% (TIC DOMICÍLIOS, 2017, p. 121). Além disso a breve análise do 

gráfico a seguir (Figura 3) demostra o crescimento repentino do telefone celular como 

principal meio de acesso à internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Indivíduos que usaram a internet no telefone celular nos últimos 3 meses, por área 

(2013 – 2017) 
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FONTE: TIC DOMICILIOS (2017) 

 

Assim, percebe-se que o principal fator contribuinte para o aumento da digitalização 

do cotidiano de 33% da população do Brasil (aproximadamente 69 milhões de pessoas) em 

menos de dez anos se deu principalmente pela acessibilidade de dispositivos móveis com 

acesso à internet. Além disso, fica evidente que o nível do conectividade das classes sociais 

mais abastadas teve na última década um crescimento ínfimo, se não estagnado, sendo que os 

novos usuários consistem majoritariamente das classes C, D e E.  

Desta forma, a inclusão digital brasileira tem um forte vínculo com a acessibilidade 

repentina de pacotes de dados de grandes empresas de telefonia à grande parte da população 

que, no início do século, sequer tinha a possibilidade de acesso à internet em seus domicílios, 

e são justamente esses usuários os mais vulneráveis com relação a proteção de dados pessoais.  

Os recém adeptos às tecnologias da informação muitas vezes não possuem o 

conhecimento do grau de risco quanto a exposição dos seus dados, sendo que em sua ótica a 

troca dos seus dados (localização, nome, imagens, e-mail etc) via um simples “aceito” para 

desfrutar de diversos serviços oferecidos é visto como válida e vantajosa. Além disso, a 

evasão voluntária de dados pessoais pelo próprio titular em redes sociais, é parte de um 

fenômeno cultural e social vinculado a incessante vontade de compartilhar a vida privada 

como elemento crucial da interação social no âmbito da sociedade pós moderna, como explica 
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Júnior: “a divulgação de grande parte do ambiente privado como uma forma de participar da 

sociedade do espetáculo” (BEDÊ JÚNIOR, 2015, p. 85).  

Basta acessar qualquer perfil pessoal do Facebook, por exemplo, que é possível 

perceber o design de um formulário pessoal elaborado pelas redes sociais, incentivando os 

seus usuários a evasão de seus dados como “parte integral” da experiência online. Essa ilusão 

acaba viabilizando, em um simples clique, a obtenção informações pessoais sensíveis do 

internauta, como nome, fotos, estado civil e crenças religiosas, além daqueles que não são 

acessíveis à primeira vista, mas do mesmo modo são compartilhados e comercializados por 

entidades privadas sem o conhecimento do titular.  

Como bem enfatiza Mendes (2014, p. 163) na sociedade pós moderna, o 

processamento de dados e a utilização de informação afetam não apenas os direitos 

fundamentais que expressamente regulam o fenômeno da informação, mas sim a sistemática 

dos direitos fundamentais como um todo, pois a internet revolucionou a nossa dinâmica social 

como um todo afetando a liberdade de expressão, a dinâmica de trabalho, a administração 

pública, a dinâmica do mercado, a comunicação interpessoal e social sendo indispensável no 

funcionamento de nossa sociedade. 

A necessidade do resguardo do bem coletivo da privacidade é evidente no panorama 

brasileiro, pois estamos diante de uma geração que tem o primeiro contato com o ambiente 

digital, evidenciando ainda mais a sua vulnerabilidade quanto ao uso indiscriminado da coleta 

de dados pessoais, combinado com o desenvolvimento exponencial de algoritmos de 

tratamento e processamento destes. Ainda mais preocupante, quando o seu uso indevido 

possibilita a marginalização de grupos sociais já desfavorecidos na sociedade atual, seja pelas 

práticas abusivas do mercado, como a discriminação possível pela tecnologia, como 

exemplifica Mendes (2014, p. 162): 

Assim, por exemplo: i) o direito à igualdade pode ser violado a partir de decisões 

discriminatórias tomadas com base de bancos de dados raciais ou de imigrantes, 

prática conhecida como racial profiling, ii) a liberdade do exercício de trabalho pode 

ser afetada quando um candidato a um emprego tem sua contratação recusada por 

constar em cadastros de pessoas que ajuizaram ações trabalhistas, as chamadas 

“listas negras”, iii) o livre exercício de trabalho também poderia ser violado a partir 

da exigência de testes genéticos como requisito de contratação, iv) a proibição de 

embarque em aeronaves de passageiros registrados equivocadamente em listas de 

terroristas poderia constituir uma limitação ao direito de ir e vir, v) a liberdade de 

reunião em espaço público pode ser afetada se os seus participantes forem filmados 

e registrados sem justificativa etc. (MENDES, 2014, p. 162). 

Ainda para fins de exemplo, segundo matéria do The Guardian, em 2017 na Austrália 

milhões de pessoas tiveram seus benefícios governamentais cortados, de forma imediata e 
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sem qualquer aviso, devido a um equívoco do algoritmo responsável pela análise o perfil dos 

beneficiários, que os reconheceu como não compatíveis para o seu recebimento72.  

O fenômeno da marginalização de populações (já a margem da sociedade) pela 

automatização e utilização de algoritmos para a concessão de benefícios governamentais, por 

exemplo, já é um fenômeno perceptível internacionalmente, intitulado atualmente de 

“automation of poverty”. Nesse sentido é preciso analisar esses temas com uma consciência 

informática, como bem alertou Frosini em 1981, com um senso de responsabilidade frente ao 

progresso tecnológico norteado pela proteção da dignidade da pessoa humana, pois mesmo 

em mundo complexo e abundante em informações é possível perceber a ascensão da 

desigualdade e discriminação em diversos meios, dentre eles nos produtos de cálculos 

matemáticos complexos que, muitas vezes, ignoram o fator humano de inúmeras questões73. 

Por esses motivos, a proteção de dados pessoais, em especial daqueles de caráter 

sensível, é fundamental como forma de combater e prevenir a discriminação e uma matéria de 

urgência no Brasil, sendo que o Estado Democrático de Direito deve buscar a efetividade do 

princípio da igualdade previsto no art. 5º da Constituição Federal, ainda mais no cenário 

brasileiro de recente inclusão digital e majoritariamente daqueles de classes menos 

favorecidas e vulneráveis a uma maior marginalização pela manipulação indevida de dados 

pessoais.  

 

 3 ESTUDO DA LEI 13.709/18 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E O 

PROFILING 

 

Tendo ilustrado a evolução da tutela aos dados pessoais pelo mundo e o contexto 

legislativo e social do Brasil quanto ao tema, passaremos agora ao estudo específico da Lei 

Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), que entrará em vigor em 2020, aprofundando 

suas principais influências, diretrizes e inovações conceituais.  

Além disso, serão abordadas as diversas práticas utilizadas por instituições 

                                                 
72Trecho original: “In Australia, where the Guardian has reported extensively on robodebt, the scheme that has 

been accused of wrongly clawing back historic debts through a flawed algorithm, we now disclose that the 

government has opened a new digital front: using automation to suspend millions of welfare payments. 

Recipients are finding their money cut off without notice.” (THE GUARDIAN, 2019) 
73Destacamos questionamento da matéria que fundamenta a temática do conceito abordado: “In the new world, 

inequality and discrimination can be entrenched. What happens if you are one of the five million adults in the 

UK without regular access to the internet and with little or no computer literacy? What if the algorithm merely 

bakes in existing distortions of race and class, making the gulf between rich and poor, white and black, college-

educated and manual worker, even more pronounced?” (THE GUARDIAN, 2019) 
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governamentais e privadas quanto o recolhimento e o tratamento desses dados, com destaque 

ao profiling, enaltecendo os potencias riscos dessas práticas na sociedade pós moderna frente 

as garantias constitucionais a os direitos humanos bem como o modo como a LGPD trata 

dessas temáticas. 

 

3.1 A LEI GERAL E PROTEÇÃO DE DADOS BRASILEIRA: ESTRUTURA E 

DEFINIÇÕES  

 

Conforme já exposto no item 2.2 da pesquisa, a Lei 13.709/18 foi fruto de um longo 

processo legislativo, no qual estavam em trâmite três principais projetos de lei: o PL n° 

330/2013, criado no Senado Federal, e os PLs n° 4.060/2012 e n° 5.276/2016, criados pela 

Câmara dos Deputados. Como enfatiza Mangeth (2018), o PL n° 4.060/2012 apresentou o 

texto normativo mais simples e antiquado, expondo os usuários à diversos riscos, tratando da 

temática fora dos padrões mínimos impostos pelo GRPD, motivo pelo qual foi alterada de 

forma significativa com o apensamento do PL n° 330/2013, ao seu texto.  O PL n° 

5.276/2016, por sua vez, representou um grande avanço normativo, possuindo influência 

direta do modelo europeu de proteção de dados pessoais ilustrado no GRPD, possuindo o 

texto idêntico ao regulamento em diversas partes, e foi considerado o projeto de lei “basilar” 

para a construção e a definição da estrutura da Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira.  

Tendo em vista a brevidade do estudo aqui proposto, não nos atentaremos as 

peculiaridades de cada projeto de lei, assim, para fins de ilustração, trazemos a tabela 

comparativa (Figura 4) entre os projetos de lei originários da LGPD, confeccionada pelo 

Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação na Universidade de São 

Paulo (GPOPAI/USP) como forma de evidenciar as principais divergências entre os textos 

normativos propostos.   

Para melhor entendimento do quadro comparativo se faz necessário a breve 

explicação dos termos “reducionista” e “expansionista” adotadas pelo grupo de estudo quanto 

à classificação dos dados pessoais. Segundo a ótica reducionista o dado pessoal consiste em 

uma informação que deve estar associada a uma informação específica, ou seja deve possuir 

um vínculo direto e inequívoco com seu titular, por exemplo, um determinado número de CPF 

está vinculado diretamente a um titular, apenas. Por outro lado a visão expansionista, adotada 

de forma majoritária atualmente, adota uma lógica flexível quanto a classificação de um dado 

como “pessoal”, no sentido de desconsiderar a necessidade de associação direta entre dado e 

titular, apenas, para uma informação ser vista como um dado pessoal. Dessa forma, por essa 
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essa ótica o dado pessoal pode ser qualquer tipo de informação que permita a potencial 

identificação do seu titular, mesmo que não haja um vínculo direto entre a informação e o 

titular. (BIONI, 2015, p. 16) 

Dessa forma, como sintetiza Bioni (2015, p. 17): 

Ainda que divergentes, tais teorizações detêm o mesmo centro gravitacional. Ambas 

demandam uma análise contextual donde está inserido um dado, aferindo-se o seu 

grau de “identificabilidade” para, então, desencadear a compreensão se uma 

determinada informação está relacionada a uma pessoa identificada ou identificável 

(Solove & Schwartz, 2011, apud BIONI, 2015, p. 17).  

A tabela ilustra, respectivamente, o PL n° 5.276/2016 como “PLPDP/EXE”, o PL n° 

330/2013 como “PLPDP/SEN” e o PL n° 4.060/2012 como “PLPDP/CAM”: 

Figura 04 – Tabela comparativa entre os Projetos de Lei 

Fonte: GPOPAI/USP, 2015 

Assim, no decorrer do trâmite legislativo, tendo em vista a mesmo temática dos 

projetos de lei nº 4.060/2012 e n° 5.276/2016, houve a sua sucessiva união, que resultou no 
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PLC n° 53/2018, que por sua vez deu origem direta ao Lei 13.709/18. 

Conforme já frisado, o texto brasileiro sofreu forte influência da GRPD 

reconhecendo em seu 2º artigo que a tutela dos dados pessoais como meio de resguardar os 

direitos da liberdade de expressão, privacidade, honra, imagem, livre iniciativa, livre 

concorrência e a defesa ao consumidor. Além disso, utiliza termos importantes como a defesa 

da autodeterminação informativa (art. 2º, II) e a proteção dos direito humanos (art. 2º, VII) 

como fundamentos da tutela de proteção de dados no Brasil.  

A nova legislação cria as figuras dos Agentes de Tratamento de dados pessoais, 

sendo separados entre o Controlador74 e o Operador75, sendo este encarregado pelo tratamento 

dos dados pessoais de acordo com das disposições legais da matéria, vide art. 37, e aquele 

responsável em manter devidamente o registro das operações de tratamento de dados pessoais, 

nos termos do art. 39, muito semelhante à figura do Data Protection Offcier (DPO) disposta 

pelo Regulamento Europeu.  

Os agentes são subordinados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), 

que fica encarregada de fiscalizar em âmbito federal o disposto na lei, podendo sancionar, 

conforme art. 52, aqueles que cometam infrações com multas de até 2% do faturamento da 

pessoa jurídica infratora, sendo o valor da multa limitado a um montante de R$ 50.000.000,00 

(cinquenta milhões de reais)76. Além disso, o art. 38 prevê que a Autoridade Nacional tem o 

poder de exigir a confecção do Relatório de Impacto à Proteção de Dados, referente as 

atividades das empresas, resguardados segredos industriais, sendo esse um importante 

instrumento para a melhor compreensão dos riscos vinculados a coleta de dados em diferentes 

atividades econômicas. 

Mais uma vez é perceptível a influência direta do Regulamento Europeu de 2016 em 

nosso texto normativo, desde a criação de uma Autoridade Nacional fiscalizatória como o 

método de estipulação de multas aos infratores. 

                                                 
74Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: [...] VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público 

ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; (BRASIL, 2018) 
75Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:  [...] VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público 

ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador; (BRASIL, 2018) 
76 Rol completo das multas previstas pela Lei 13.709/18: “Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão 

das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas 

aplicáveis pela autoridade nacional:  I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas;  II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, 

grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;  III - multa diária, observado o limite total a que se 

refere o inciso II; IV - publicitação da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência; V - 

bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização; VI - eliminação dos dados 

pessoais a que se refere a infração;” (BRASIL, 2018) 
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Com relação aos princípios basilares, previstos no art. 6º77, destacamos aqui dois 

princípios: o da finalidade (art. 6º, I) e o da não discriminação (art. 6º, X). O princípio da 

finalidade é crucial ao estabelecer que os dados devem ser tratados com o objetivo de 

conhecimento do seu titular, sendo vedada a sua utilização para qualquer fim diferente 

daquele informado preliminarmente ao usuário. Conforme salienta Doneda (2006, p. 216): 

Este princípio possui grande relevância prática: com base nele fundamenta-se a 

restrição da transferência de dados pessoais a terceiros, além do que é possível a 

estipulação de um critério para valorar a razoabilidade da utilização de determinados 

dados para uma certa finalidade (fora da qual haveria abusividade) (DONEDA, 

2006, p. 216) 

Maria Bodin de Moraes (2008, p. 9), ao apresentar a obra do jurista italiano Stefano 

Rodotà, faz uma precisa analogia do princípio da finalidade, explicando que a coleta de dados 

não deve ser tratada com “uma rede lançada ao mar para a pesca de qualquer peixe”, mas sim 

como uma atividade justificada e limitada a um objetivo concreto. Ou seja, trata-se da 

limitação da tratamento de dados com o viés preventivo, evitando o seu eventual uso para fins 

que não vão de encontro com os fundamentos do Estado Democrático de Direito.  

Com relação ao princípio da não discriminação, é vedada a utilização de dados 

pessoais com fins discriminatórios considerados ilícitos ou abusivos, sendo que o legislador 

optou por utilizar esses dois aspectos como limitadores para caracterizar certas atividades 

como discriminatórias. Como explica Mulholland (2018, p. 163-164), o texto normativo 

possibilita o tratamento diferenciado de dados, desde que não apresentem os fatores limitantes 

                                                 
77 Texto completo: “Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os 

seguintes princípios:  I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos 

e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas 

finalidades;  II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo 

com o contexto do tratamento;  III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 

realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em 

relação às finalidades do tratamento de dados;  IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e 

gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais; V - 

qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo 

com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento; VI - transparência: garantia, aos 

titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 

respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial; VII - segurança: utilização de 

medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 

acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; VIII - prevenção: adoção de 

medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais; IX - não 

discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos; X - 

responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes 

de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da 

eficácia dessas medidas.”  
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da ilicitude e abusividade, definidos pelo direito civil e penal em respeito princípio da boa-fé 

objetiva.  

Isto é, aparentemente, seria legítimo ao operador de dados realizar tratamentos de 

segregação, no sentido de diferenciação, sem que, com isso leve a consequências 

excludentes que poderiam ser consideradas ilícitas. Assim, por exemplo, seria 

legítimo a um operador de dados que esteja realizando a precificação de um serviço 

de seguros de automóveis, tratar de maneira diferenciada os dados de mulheres entre 

35 e 45 anos e mães, com a finalidade de oferecimento de um valor que reflita os 

riscos de danos usualmente ocasionados ou sofridos por esse grupo determinado de 

pessoas. (MULHOLLAND, 2018, p. 164-165) 

Dessa forma, permeia a dúvida quanto à aplicação efetiva desse princípio após a 

entrada em vigor da LGPD, mas ele é sem dúvida uma peça fundamental na função limitadora 

do tratamento de dados, sendo refinado a medida que o tema, muito recente, amadurece no 

cenário jurídico. Como alerta Rodotà:  

[…] coletar dados sensíveis e perfis sociais e individuais pode levar à discriminação; 

logo, a privacidade deve ser vista como “a proteção de escolhas de vida contra 

qualquer forma de controle público e estigma social” (L. M. Friedman), como a 

“reivindicação dos limites que protegem o direito de cada indivíduo a não ser 

simplificado, objetivado, e avaliado fora de contexto” (J. Rosen) (RODOTÀ, 2008, 

aput, MULHOLLAND, 2018, p. 165) 

Um caso recente, para fins meramente ilustrativos, que evidencia o caráter essencial 

desses princípios é a futura implementação do chamado Sistema de Crédito Social (“social 

scoring”) na China, que a partir de 2020 será de aplicação compulsória a todo cidadão chinês 

que faça o uso da internet.  

Esse sistema foi anunciado pelo governo chinês no ano de 2014 e desde então, 

publicamente, tem sido desenvolvido com base em uma gigantesca gama de dados dos seus 

cidadãos, auxiliado por algoritmos que calculam a pontuação do “crédito social” de cada 

indivíduo. O sistema, quando anunciado, expôs como objetivo ser um mecanismo eficaz do 

Estado Chinês verificar a “fidelidade” da população aos valores governamentais, permitindo 

que aqueles com uma melhor conduta (à ótica do Estado) possuam uma maior segurança e 

sejam tratados de forma diferenciada pelo seu bom comportamento. 

Para esse fim, o score possibilita a categorização de uma pessoa com um viés 

“positivo” ou “negativo”, de acordo com sua conduta, por exemplo, se há qualquer registro 

criminal a pontuação já será mais baixa do que se alguém estiver sem qualquer registros. Os 

endividados também terão uma pontuação menor do que aqueles que tem uma melhor gestão 

financeira (ou simplesmente possuem uma maior renda), sendo que o método de cálculo é um 
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mistério ao Ocidente, mas o que se sugere é que a pontuação será baseada em toda a ação 

computada pelo Estado Chinês, segundo matéria da Forbes78 quando ao tema:  

[...] os créditos sociais podem variar de acordo com as ações dos cidadãos. Comprar 

fraldas para uma criança pode melhorar sua pontuação (o sistema supõe que você é 

um pai responsável), ao mesmo tempo que ele pode ser reduzido se você compra 

bebidas alcólicas. (Forbes, 2019, tradução nossa) 

Assim, de acordo com sua classificação o indivíduo terá diversas repercussões 

práticas no seu cotidiano, segundo matéria da Forbes79:  

Geralmente, maiores scores dão uma variedade de vantagens. Indivíduos podem ter 

desde descontos em suas contas de energia elétrica a possibilidade de acesso com 

maior visibilidade em sites de relacionamento. Normalmente aqueles que tem maior 

credito social podem renunciar depósitos em propriedades alugadas, como bicicletas 

e guarda chuvas. [...]. Se um indivíduo possui um baixo score social, ele pode perder 

a habilidade de comprar itens de alta qualidade. Eles podem ser proibidos de 

comprar passagens aéreas, tickets de trens ou alugar um apartamento. Algumas 

pessoas podem ser bloqueadas de sites de relacionamento e perder o direito de 

matricular seus filhos em uma escola de sua escolha. (Forbes, 2019, tradução nossa) 

Assim, a possibilidade de discriminação dos titulares torna-se cada vez mais evidente 

na sociedade pós moderna, sendo que a limitação representada pelos princípios reguladores ao 

tratamentos de dados pessoais expostos no art. 6º da LGPD são cruciais para a constante 

manutenção do Estado Democrático de Direito80.  

Nessa linha de pensamento destacamos outro ponto interessante da Lei 13.709/18, os 

seus objetivos. Conforme o art. 1º da LGPD:  

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 

digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 

o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o 

livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

 

                                                 
78Trecho original da matéria: “Social credit ratings can go up and down based on an individual's actions. 

Purchasing diapers for a child might bump your score (the system assumes you're a responsible caregiver) 

while it might take a hit when you purchase alcohol.” (FORBES, 2019) 
79 Trecho original da matéria: “Generally, higher credit scores give people a variety of advantages. Individuals 

are often given perks such as discounted energy bills and access or better visibility on dating websites. Often, 

those with higher social credit scores are able to forgo deposits on rental properties, bicycles, and umbrellas. 

[…].If an individual has a lower social credit score, they might find their ability to purchase what they want 

such as high-quality goods or a new home to be restricted. They might also be prohibited from buying airline 

and train tickets or renting an apartment. Some people with low social credit scores can expect to be blocked 

from dating sites and not be able to enroll their children in a school of their choice.” (FORBES, 2019) 
80A definição do Estado Democrático de Direito pode ser sintetizada com apresentado no caput do artigo 1º da 

Constituição Federal do Brasil de 1988, como: Estado que deve reger-se por normas democráticas, 

assegurando a justiça social e fundado no princípio máximo da dignidade da pessoa humana, com eleições 

livres, periódicas e pelo povo, respeitando as autoridades públicas, os direitos e garantias fundamentais e o 

meio ambiente. 



74 

   

 

A redação do referido artigo já era alvo de importantes críticas quando tramitava no 

forma do PL 5.276/2016, pois há uma preocupante limitação do texto da lei em não 

reconhecer o objetivo da tutela de um direito fundamental crucial, senão protagonista, que é 

colocado em risco pelo fluxo global de dados: a igualdade. Conforme já salientado, há um 

iminente potencial de discriminação pelo uso indevido de dados pessoais, sendo que a coleta 

massiva de dados pessoais pode categorizar pessoas como de risco, ou de (des)interesse 

econômico e social e até mesmo fortalecendo estigmas preconceituosos. 

Conforme enuncia Neto (2017, p. 193):  

No entanto, o referido anteprojeto (5276/16) sofre de um problema fundamental, 

pois considera que, ainda, se está lidando, apenas, com dados pessoais. Isso torna-se 

evidente já no artigo 1º, [...] Com uma definição desse tipo, o PL 5276/2016 esquece 

um dos direitos humanos mais importantes e que é colocado em risco pelos fluxos 

globais de dados: a igualdade. No entanto, trata-se de uma abordagem limitada, 

porque, embora esses problemas continuem a ser relevantes, é cada vez mais claro 

que eles não contam a história completa sobre a surveillance, porque ela, nos dias de 

hoje, classifica pessoas em categorias de interesse ou risco com consequências reais 

nas suas vidas. Logo, a surveillance torna-se um instrumento de estratificação da 

discriminação, o que faz com que deixe de ser, apenas, um problema de privacidade 

individual, mas, especialmente, de justiça social. (NETO; BOLZAN; BEZERRA, 

2017, p. 193) 

Para fundamentar esse risco ao direito constitucional da igualdade previsto no caput 

do 5º da Constituição Federal de 198881, faz-se necessário entender como serão categorizados 

os dados pessoais na LGPD, tendo em vista que a sua tutela está vinculada a sua natureza 

conceitual.  

O rol conceitual dos termos adotados para a tutela dos dados pessoais no Brasil, 

previstos no art. 5º, contendo dezenove termos para a aplicação da lei, sendo que no constante 

a tutela e a diferenciação dos tipos de dados destacamos os incisos I ao VII:  

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:  

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou 

identificável;  

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, 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 vinculado a uma pessoa natural;  

III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, 

considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de 

seu tratamento;” 

IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou 

em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;  

V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 

                                                 
81 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...] (BRASIL, 1988) 
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tratamento;  

VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 

competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;  

VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza 

o tratamento de dados pessoais em nome do controlador; [...] 

Assim, a lei optou por criar uma tripartição dos dados, sendo que cada um deles goza 

de um diferente nível de proteção. Os dados sensíveis são aqueles que gozam de uma maior 

tutela, seguidos dos dados pessoais e, por último, os dados anônimos (anonimizados).  

Importante frisar que há exceções à tutela dos dados pessoais na LGPD, em seu 4º 

artigo a lei enuncia que o tratamento de dados pessoais não está sujeito a sua regulamentação 

quando realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. 

Já nos casos em que não se enquadrem nessa situação, há um rol excludente taxativo de fins 

não sujeito ao texto normativo sejam eles: (i) jornalísticos e artísticos; (ii) acadêmicos, (ii) 

segurança pública; (iii) defesa nacional; (iv) segurança do Estado; (v) atividades de 

investigação e repressão de infrações penais e, por fim, (vi) daqueles que envolvam os “dados 

em trânsito”, cujo destino final não seja os Agentes de Tratamentos de Dados no Brasil. 

Dada a breve introdução da Lei 13.709/18 e suas inovações conceituais, bem como 

sua bases teóricas, partiremos ao estudo das práticas possivelmente lesivas quanto a 

manipulação indevida de dados pessoais, em específico ao Profiling. 

 

 3.2 PROFILING E SUAS IMPLICAÇÕES NO DIREITO À PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS 

 

Na medida que a digitalização no cotidiano se tornou uma realidade global, o grande 

desafio das entidades, tanto privadas como estatais, passou da acessibilidade de dados ao 

desenvolvimento de técnicas para o seu tratamento, com o fim de viabilizar a utilização do 

estrondoso volume de informações disponibilizadas na internet, seja pela evasão voluntária de 

dados ou pela coleta destes. 

O universo do Big Data82 trouxe uma nova fonte de riqueza, que tem o seu valor 

intensificado a cada ano de desenvolvimento tecnológico: o conhecimento derivado dos dados 

                                                 
82“Os dados das redes sociais online podem ser usados para extrair informações sobre pa drões de interações 

interpessoais e opiniões. Esses dados podem auxiliar no entendimento de fenômenos, na previsão de um evento 

ou na tomada de decisões. Com a ampla adoção dessas redes, esses dados aumentaram em volume, variedade e 

precisam de processamento rápido, exigindo, por esse motivo, que novas abordagens no tratamento sejam 

empregadas. Aos dados que possuem tais características (volume, variedade e necessidade de velocidade em 

seu tratamento), chamamo-los de big data” (FRANÇA et al., 2014, p.  8). 
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pessoais. Um dado em seu estado “natural” não possui qualquer valor se não for aplicado a 

uma certa finalidade, desse modo, como explica Castro e Ferrari (2016, p. 4):  

Os dados são símbolos ou signos não estruturados, sem significado, como valores 

em uma tabela, e a informação está contida nas descrições, agregando significado e 

utilidade aos dados, como o valor da temperatura do ar. Por fim, o conhecimento é 

algo que permite uma tomada de decisão para a agregação de valor, então, por 

exemplo, saber, que vai chover no fim de semana pode influenciar sua decisão de 

viajar ou não para a praia. (CASTRO; FERRARI, 2016, apud FREITAS; 

PAMPLONA, 2017, p. 127) 

O profiling é um dos resultados das técnicas do data mining83, que consiste no 

processo no qual a partir do tratamento de dados com o uso de métodos estatísticos e 

tecnologia de inteligência artificial, acerca de um indivíduo (ou um grupo de indivíduos), 

resulta na elaboração de um perfil virtual, pautado em características, tendências, 

comportamentos, hábitos e padrões confiáveis quanto a tomada de decisões daqueles que são 

avaliados.  

A técnica da criação de perfis não é uma novidade, inteiramente, sendo uma prática 

regular no mercado (na busca de formas mais eficientes de tratar com o seu público alvo afim 

de aumentar suas vendas, por exemplo) e por entidades Estatais, quando mediante estudos 

demográficos busca um  um melhor entendimento da sua população, por exemplo. Contudo, o 

fator tecnológico é o grande motivador de preocupações quanto às consequências do uso 

desse tipo de técnica sem qualquer regulamentação, tendo em vista que, como ilustramos no 

capítulo 1, até poucas décadas atrás as empresas buscavam, por exemplo, as magazines como 

fonte de informações sobre sua potencial clientela, afim de adaptar o seu produto ou sua 

publicidade, assim como os Estados tinham a necessidade de investir um significativo 

montante de recursos para fazer realizar uma série de pesquisas, por exemplo, que hoje são 

possíveis inteiramente no meio digital. 

Como já exposto, o desenvolvimento tecnológico e a digitalização crescente do 

cotidiano são fenômenos que transcendem as fronteiras de um ramo isolado do direito, 

afetando diretamente as relações sociais, trabalhistas, econômicas no contexto do século XXI. 

A combinação de técnicas automatizadas permitiu que novas informações preciosas sobre os 

cidadãos fossem descobertas mediante a coleta, processamento e o cruzamento de dados em 

proporções antes inimagináveis, sendo utilizadas corriqueiramente ao auxílio de decisões 

                                                 
83Segundo Castro e Ferrari (2016, p.  4) o termo “data mining” foi elaborado com a analogia direta a mineração, 

tendo em vista que se explora diretamente uma base de dados (mina) com o uso de algoritmos (mineiradores) 

com o fim de se obter conhecimento (pedras preciosas). (FREITAS; PLAMPLONA, 2017, p.  127) 
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econômicas políticas e sociais por parte de corporações e Estados. O profiling atualmente tem 

um papel de protagonismo nesse viés, sendo antes vinculado a uma prática com impacto 

direto apenas em relações comercias publicitárias, hoje possui influência tanto decisões do 

mercado quanto as aquelas que afetam o dia a dia da população, influenciando seu acesso a 

oportunidades sociais (MENDES, 2014, p. 34-35). 

Assim, a técnica do profiling na dinânima técnologica atual pode ser definida como 

uma nova forma de tornar visíveis padrões que são invisíveis ao olho humano, como bem 

ilustra Hildebrandt (2009, p. 243)84: 

A invisibiliade de padrões se tornam visíveis ao profiler, ao mesmo tempo que a 

inabilidade de antecipar as consequências das aplicações desses padrões que são 

frutos dos dados de terceiros claramente violam a regra do consentimento 

informado. (Hildebrandt, 2009, apud FREITAS; PAMPLONA, 2017, p. 125, 

Tradução nossa) 

É fundamental ter em mente que, mesmo com o exponencial desenvolvimento 

tecnológico, a técnica da elaboração de perfis está intrinsecamente ligada ao filtro de 

informações que são relevantes dentro de um determinado contexto, como interesse de 

realizar mais vendas ou até influenciar um determinado grupo politicamente. Assim estão 

sujeitas à manipulação de resultados mediante ao método de coleta de dados ou até mesmo 

comandos humanos ligados à orma de programação de algoritmos que realizam o tratamento 

em massa.  

Ao mesmo tempo que a técnica do profiling pode dar visibilidade a uma série de 

padrões que antes eram desconhecidos, percebe-se também que há a criação de um filtro 

invisível ao usuário, que acaba sendo isolado em uma bolha informacional acompanhado 

majoritariamente de indivíduos que são justamente ligados pela mutualidade de conteúdos 

vinculados aos seus interesses, visões de mundo e preferências. (BIONI, 2018, apud 

PONTICELLI, 2018, p. 38) 

Dessa forma, as instituições que fazem a utilização do profiling acabam por tornar a 

experiência de cada usuário na internet personalizada, no sentido de limitar o acesso a 

informação aqueles conteúdos que não contradigam com suas convicções e interesses (quando 

benéfico ao seu objetivo), tornando a internet em um espaço de informações fragmentadas por 

bolhas informacionais, que é bem ilustrada por Freitas e Pamblona (2017, p. 122): 

                                                 
84 Trecho original: “the invisibility of the patterns become visible to the profiler and the inability to anticipate the 

consequences of the application of profiles derived from other people’s data clearly rule out informed consent” 

(HILDEBRANDT, 2009, p.   243). 
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Assim, a informação fragmentada é resultado da aplicação de sistemas de 

informação dispersos e heterogêneos, que estão sendo projetados de forma 

independente por diferentes empresas, a fim de aperfeiçoar individualmente a 

informação desejada por cada um dos usuários a partir de implementação de 

processos específicos com base no conjunto de dados de cada usuário. (FREITAS; 

PAMBLONA, 2017, p. 122)  

Essa ideia parece antagônica àquela do espaço digital como um cenário caraterizado 

pela sua universalidade. Dessa forma, a experiência em uma bolha informativa acaba também 

por afetar o próprio direito do livre acesso à informação, pois no momento em que 

publicações, anúncios e informações são propositalmente enviadas a um usuário, que 

geralmente que não tem conhecimento dessa prática, não está de fato sob o controle das 

informações que consome. Celina Bodin e Chiara de Teffé ao analisar o uso de dados pessoais 

com o viés de elaboração de perfis virtuais apontam que: 

[…] um acervo suficientemente amplo de informações permite a elaboração de 

perfis de consumo, o que se, de um lado, pode ser utilizado para incrementar e 

personalizar a venda de produtos e serviços, de outro, pode aumentar o controle 

sobre a pessoa, desconsiderando sua autonomia e dificultando a participação do 

indivíduo no processo decisório relativo ao tratamento de seus dados pessoais, de 

seu patrimônio informativo. (BODIN; TEFFÉ, 2016, apud MULHOLLAND, 2018, 

p. 173) 

Pensamento este que é compartilhado por Schwenke, ao apontar a ameaça a 

personalidade e integridade dos usuários pela criação de perfis virtuais: 

A criação de perfis de consumidores é problemática em diversos aspectos: perfis 

apresentam riscos à esfera privada e íntima, uma vez que possibilitam a manipulação 

relativa a sua vontade bem como ensejam o mau uso dos dados no perfil. 

Problemático é também que o perfil seja criado sem o conhecimento e 

consentimento do consumidor, sem que seja assegurada adequada proteção do 

sujeito submetido à esse técnica. (SCHWENKE, 2006, apud MENDES, 2014, p.  

111) 

O direito de acesso à informação é hoje considerado a via que possibilita a 

concretização do ideal democrático buscado pelo Estado de Direito, a livre participação dos 

cidadãos governados nas decisões demanda a livre circulação de informação, sem qualquer 

filtro, ainda mais quando ele é invisível aos olhos do leitor. Nesse sentido que Freitas e 

Pamblona (2017, p. 132) expressão que: 

A participação dos indivíduos é concretizada com sua manifestação e só é 

possibilitada na medida em que conheçam os temas que serão debatidos e decididos, 

na medida em que tenham acesso aos diferentes argumentos e aos dados necessários 

para que possam refletir e formular sua própria opinião.” (FREITAS; PAMBLONA, 

2017, p. 132) 

A criação de perfis virtuais também pode levar à discriminação, podendo ser 

utilizados por entidades governamentais e privadas com o objetivo de limitar o indivíduo à 
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um rótulo vinculado a um padrão de hábitos e comportamentos, o que favorence a polarização 

e o fortalecimento estereótipos preconceituosos. Assim como no sistema do “social score” 

chinês citado anteriormente, percebe-se que a prática do online profiling pode dar abertura a 

discriminação de grupos sociais já segregados.  

A pesquisadora Sandra Wachter da Universidade de Oxford explica que há três 

principais formas que o monitoramento eletrônico e profiling favorecem práticas 

discrimatórias atualmente85:  

(a) a coleta de dados que leva a conclusões precipitadas quando ao indivíduo (como 

a coleta de históricos de navegação na internet); (b) o profiling em larga escala 

mediante ao cruzamento de bancos de dados oridundos do IoT (as vezes chamado de 

“sensor fusion”; e, por fim, (c) o profiling que ocorre pelo compartilhamento de 

bancos de dados com terceiros e sua respectiva combinação (como as informações 

de empregados e segurados de uma empresa). (WACHTER, 2018, p.  442, Tradução 

nossa) 

A primeira das práticas já é comumente combatida pela legislação, tendo em vista 

que a coleta de dados sem o consentimento explícito do seu titular se caracteriza uma clara 

violação ao consentimento expresso e o direito da autodeterminação informativa. Além disso, 

como demonstrado no capítulo anterior, o uso de cookies (também utilizado nesse viés) já foi 

tema da legislação europeia desde o século passado pela Diretiva 97/66/CE, porém ainda é 

uma prática recorrente por partes de diversas entidades e merece atenção. 

Por outro lado, o fenômeno do IoT86 é mais recente em escala mundial, podendo 

incorrer em um grande risco de discriminação, tendo em vista que a coleta de dados não 

sensíveis podem inferir a uma gama de informações sensíveis sobre o seu titular, sem o seu 

conhecimento. Por exemplo, segundo Peppet os sensores existentes em um smarthphone 

comum podem indicar múltiplas caraterísticas do seu usuário, como: o nível de stress, a sua 

personalidade, transtornos psicológicos, hábitos não saudáveis (se o usuário é fumante ou não, 

por exemplo), padrões de sono, padrões de exercícios físicos e até mesmo a progressão de 

doenças como o Parkison’s. Todas essas conclusões são possíveis mediante o cálculos feitos 

algoritimos e o cruzamento de informações coletadas pelo dipositivo ao longo do seu uso, 

como geolocalização, tempo de uso entre outros.  Outro exemplo interessante é o uso dos 

                                                 
85Trecho original: “(a)data collection that leads to inferences about the person (e.g.Internet browsing behaviour); 

(b) profiling at large through linking IoT datasets (sometimes called ‘sensor fusion’); and (c)profiling that 

occurs when data is shared with third parties that combine data with other datasets (e.g. employers, insurers).” 

(WACHTER, 2018, p.   442) 
86A sigla “IoT” refere-se ao termo inglês “Internet of Things” (Internet das Coisas) que trata da extensão da 

internet a objetos do dia a dia (como relógios, automóveis e eletrodoméstricos) e sua capacidade de 

armazenamento e tramissão de dados, conhecidos corriqueiramente como “dispositivos smart”. 
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termostatos da marca “Nest” nos Estados Unidos, que, segundo Eskens, coletam dados quanto 

a temperatura, umidade, luz ambiente e se há qualquer no cômodo que foi instalado. Essas 

informações, a princípio “cruas”, são utilizadas para ajustar a temperatura do ambiente, porém 

podem ser usadas para deduzir a rotina do seu usuário (média que horas que permanece em 

casa), a temperatura ideal para o usuário realizar uma certa atividade ou se o usuário está 

dormindo ou não (mediante a ausência de movimento) (WACHTER, 2018, p. 442). 

O uso desses dados pode ser utilizado para a melhor interação entre usuário e 

tecnologia, mas abre uma grande oportunidade para a discriminação em diversos setores da 

sociedade. Empresas podem usar esses tipos de deduções preliminares como um requisito de 

entrevistas de emprego, por exemplo, pesquisando se um candidato tem potencial em ter 

problemas com sono (podendo afetar a sua produtividade), uma rotina não saudável (podendo 

ocasionar futuros custos trabalhistas a empresa) ou até mesmo quanto a aspectos psicológicos 

não “atrativos” para um candidato, como problemas com raiva, tristeza e medo. 

Dessa forma, conforme alerta Wachter (2018, p. 443), na medida que o Machine 

Learning no IoT se torne mais complexo e autônomo o uso do profiling com um viés 

discriminatório tem o potencial de se tornar mais exacerbado. O uso de algoritmos poderá 

infligir em uma dedução preliminar acerca de um indivíduo com padrões de informações cada 

vez mais randômicos, levando a um tratamento discriminatório frente a diversas aréas da 

sociedade pós moderna. Já terceiro forma prejudicial do profiling apontada já se demonstra 

como um dos principais focos das legislações de proteção de dados, tendo em vista que a 

compartilhamento desses dados, especialmente os sensíveis, por terceiros é infração explícita 

sendo submetidas as sanções propostas tanto pelo GDPR como a LGPD, de acordo com a 

competência de sua atuação. 

Contudo, mesmo com as garantias previstas nas leis é evidente o problema originado 

pela publicidade desses dados pessoais, seja por negligência do banco de dados portador ou 

até mesmo pela própria evasão pelo titular, como explica Mulholland (2018, p. 174–175) ao 

ilustrar com dois exemplos ocorridos nos Estados Unidos:  

A título de ilustração, dois casos relatam os malefícios do perfilamento (profiling), 

com uso de dados pessoais que geraram tratamento discriminatório. Os casos 

ocorreram nos EUA e se referiram à contratação de serviços médicos e de 

seguridade. No primeiro caso, algumas seguradoras utilizaram dados pessoais 

relacionados às vítimas de violência doméstica, acessíveis em banco de dados 

públicos. O resultado do tratamento dos dados levou a uma discriminação negativa, 

ao sugerir que mulheres vítimas de violência doméstica não poderiam contratar 

seguros de vida, saúde e invalidez. Em outro caso, relacionado a dados de saúde, 

quando uma pessoa tem um derrame, alguns bancos, ao descobrir tal fato, começam 

a cobrar o pagamento dos empréstimos realizados. (Mulholland, 2018, p. 174-175)  
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Assim, percebe-se a emergência em tratar da temática das técnicas de data mining 

que podem ser lesivas, violando uma série de direitos humanos. O profiling é sem dúvida uma 

ferramenta eficaz em vários meios da sociedade e da economia atual, contudo, não é viável 

ponderar a troca de qualquer valor relacionado ao princípio da dignidade humana frente a um 

maior desenvolvimento tecnológico ou econômico.  

O direito à igualdade previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal prevê que é 

resguardado o tratamento aos indivíduos sem distinções de qualquer natureza, acompanhado 

do art. 3º que vislumbra como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”.  

Assim, como bem expõe Júnior (1999, p. 42), no Estado Democrático de Direito “dar 

tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, na exata medida de suas desigualdades”. Porém, o uso indevido de dados pessoais 

acompanhado por das práticas como o profiling abrem espaço para justamente o oposto do 

tratamento isonômico, mediante a discriminação daqueles já tratados desigualmente pela 

sociedade. 

 

 3.3 A PROBLEMÁTICA DICOTOMIA ENTRE DADOS ANÔNIMOS E DADOS 

PESSOAIS E SEU IMPACTO NO PROFILING 

 

A classificação termológica dos dados pessoais na Lei Geral de Proteção de dados 

Brasileira é crucial para a sua futura efetividade, tendo em vista que é um fator terminante 

quanto a sua competência de tutela à privacidade e à proteção dos dados pessoais. Como 

frisado anteriormente a Lei 13.709/18 optou pela tripartição dos dados, sendo que os dados 

pessoais e sensíveis são aqueles no qual a lei instala o seu locus de proteção latente, em 

antítese ao dados anonimizados (que chamaremos aqui chamaremos de anônimos). 

Os dados anônimos são dotados de características opostas dos dados pessoais 

resguardados pela legislação, sendo, em teoria, incapazes de revelar a identidade do seu 

titular. Assim podem consistir em uma informação genérica que por si só é capaz de 

identidicar um titular específico, ou podem ser informações que já tiveram um vínculo direto 

com o seu titular (ou seja, tornando-o identificável), mas passam por diversos processos87 com 

                                                 
87“Esse processo (anonimização) pode se valer de diferentes técnicas que buscam eliminar tais elementos 

identificadores de uma base de dados (Council of Europe, 2014: 44-43), variando entre: a I. Supressão, II. 

 



82 

   

 

o viés específico de quebrar a ligação com um titular específico, como meio de diminuir os 

riscos do seu tratamento, denomidado de anonimização, conforme art. 5º, XI da LGPD88. 

Como explica Mendes (2014, p. 57), após adquirirem a caraterística de “anônimos” 

os dados não estão mais sujeitos à tutela de dados pessoais, tendo em vista que a tutela 

jurídica abrange apenas aqueles dados que se refiram a pessoa identificada ou identificável. 

Por isso, alerta que: 

[...] a exclusão dos dados anônimos do sistema regulatório de proteção de dados 

deve ser vista com muita cautela. Afinal, sabe-se que a tecnologia é capaz de tornar 

identificável mesmo os dados anonimizados. Por isso, para proporcionar a adequada 

proteção da personalidade do cidadão, entende-se necessário que, persistindo 

qualquer possibilidade de reidentificação, faz-se mister a aplicação do regime da 

proteção de dados pessoais. (MENDES, 2014, p. 58)  

Além da possibilidade da identificação de titulares pela reversão dos processos de 

anonimização, há a possibilidade do uso de dados aparentemente anônimos que sequer foram 

tratados, para efetivar uma série de associações, como visto anteriormente, que tem a 

possibilidade de ocasionador iguais, senão maiores, danos a diversas pessoas, como explica 

Alexande de Sousa Pinheiro (2015, p. 648). 

A classificação de certos dados como sensíveis pode ser ilusória, na medida em que 

um conjunto de dados não sensíveis devidamente organizado e tratado pode 

conduzir a resultados mais intrusivos do que os primeiros” (PINHEIRO, 2015, p.   

648) 

Destacamos dois casos interessantes que refletem a impossibilidade de uma 

classificação de dados realmente “anônimos” na atualidade. No primeiro caso, ocorrido nos 

Estados Unidos em 2014, um grupo de cientistas da Cannegie Mellon89 descobriu com 

simples fotos tiradas na rua, nomes, perfil de redes sociais e até mesmo o equivalente ao CPF 

de diversas pessoas que passavam nos locais das fotografias, além disso, por meio de consulta 

em bases de acesso público conseguiram inferir informações quanto a orientação sexual e 

traços de personalidade de diversas pessoas (NETO, 2017, p. 194). 

O segundo caso foi o concurso “Netflix Prize” lançado pela empresa de straming 

Netflix, em outubro de 2006 com o prêmio de um milhão de dólares, visando otimizar o seu 

algoritmo de sugestões de filmes. Para tanto, a Netflix disponibilizou  uma base de dados 

                                                                                                                                                         

Generalização (Ohm, 2010: 1713); III. Randomização e IV. Pseudoanonimização.” (BIONI, 2015, p.   25) 
88“Art. 5º XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, 

por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;” 

(BRASIL, 2018) 
89 ACQUISTI, Alessandro; GROSS, Ralph; STUTZMAN, Fred. Face Recognition and Privacy in the Age of 

Augmented Reality. Journal of Privacy and Confidentiality, Pittsburgh, v. 6, n. 2, p.   1-20, 2014.    



83 

 

 

referentes às avaliações dos filmes do seu catálogo do período de 1998 à 2005, contendo mais 

de 100 milhões de avaliações referentes à 17.770 filmes criadas por quase 500 mil usuários. 

As únicas informações disponibilizadas foram a data de visualização do filme e a nota de 

avaliação dada pelos usuários, além de diversas avaliações falsas para dificultar o processo, 

sendo o objetivo a identificação desses usuários pelos participantes. Os pesquisadores da 

Universidade de Austin (Texas) que concretizaram o desafio desenvolveram um algoritmo90 

que efetuou o cruzamento dos dados disponibilizados pela empresa de streaming com as 

informações disponíveis publicamente no IMDB (Internet Movies Databases), postados de 

forma voluntária na internet, semelhante a uma rede social. Com o resultado da pesquisa foi 

possível a reunião de dados completamente anônimos com aqueles de domínio público, 

identificando quem eram os indíviduos avaliadores dos filmes de forma automatizada 

(BIONI, 2015, p. 27-28). 

No universo do Big Data parece que a classificação entre “espécies” de dados se 

mostra, então, fansatiosa nos termos hoje expostos. No contexto da crescente digitalização da 

vida aliada a constante evolução de algoritmos de extração de dados (data mining), põe em 

cheque a efetividade da classificação de um dado como fielmente “anônimo”, como ilustra 

Neto (2017, p. 194): 

Assim, os dados não são, como quer a lei, “essencialmente” pessoais, sensíveis ou 

anônimos. São, apenas, dados, cujo sentido é atribuído no momento da aplicação do 

algoritmo. Como resultado, dados que foram “anonimizados” podem sofrer o 

processo inverso e tornarem-se identificáveis, revelando informações sensíveis sobre 

um indivíduo ou grupo de indivíduos. (NETO, 2017, p. 194)  

Contudo, LGPD optou pela tripartição dos dados tutelados em seu texto, não 

considerando dados anônimos como pessoais, pois, pela impossibilidade (aparente) de 

identificação de um titular os requisitos necessários para agrupa-los em seu leque de proteção 

não se preencheriam, conforme art. 12, caput: 

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins 

desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for 

revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços 

razoáveis, puder ser revertido. 

Porém, a LGPD não desconsidera algumas hipóteses específicas de proteção dos 

dados anônimos, que é justamente no caso da reversão do processo de anonimização e 

                                                 
90 “Os pesquisadores rodaram tal algoritmo na base de dados disponibilizada, descobrindo que seria necessário 

entre 03 (três) a 19 (dezenove) bits de informação para reverter o processo de anonimização e que esse pool de 

informações necessário estava publicamente disponível e acessível na Internet Movies Databases/IMDB” 

(NARAYANA & SHMATIKOV, 2008, apud BIONI, 2015, p. 28). 
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daqueles usados para formação de perfil comportamental. Aqui o texto da LGPD sofre 

bastante influência do direito comunitário europeu, aplicando o critério da razoabilidade como 

determinante para conferir a flexibilidade de proteção dos dados pessoais aos dados 

anônimos. 

O “razoável esforço” é definido pelo parágrafo primeiro do art. 12, definindo que:  

Art. 12, § 1º: A determinação do que seja razoável deve levar em consideração 

fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de 

anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de 

meios próprios.  

Contudo, a Lei 13.709/18 não estabelece a competência de quem determinará o 

critério padrão de razoabilizadade quanto a reversão de dados anônimos, deixando em aberto 

a diversas interpretações, tendo em vista que, por exemplo, o setor econômico pode ter uma 

interpretação totalmente divergente à estatal quanto ao tema. A configuração da proteção de 

dados na União Européia já possui um maior grau de “amadurecimento” quanto a definição 

desse critério, no sentido de que os esparsos órgãos reguladores, variando de cada Estado 

Membro, já possuem uma série de precedentes estabelecidos do que é um esforço razoável 

para reverter a anonimanização, a depender do seu contexto. 

 Observa-se, então, que a Lei 13.709/18, nessa hipótese de proteção dos dados 

anônimos, estabelece uma série de filtros que põem em cheque a sua efetiva tutela mínima, 

podendo ocasiar uma série de aberturas a prátivas indevidas quanto ao tratamento de dados 

pessoais. Como bem expões Bioni (BIONI, 2015, p. 34): 

Razoabilidade é um conceito equívoco que comporta uma série de interpretações.Ao 

se estabelecer uma conceituação mutualmente excludente entre dados pessoais e 

dados anônimos/anonimizados delimitada pelo filtro da razoabilidade, deve-se 

arquitetar, portanto, como e/ou a quem compete aferir a suficiência (razoabilidade) 

do processo de anonimização – i.e., a mensuração do que venha a ser um risco 

aceitável (razoável) para um eventual ataque de reidentificação. (BIONI, 2015, p. 

34) 

A segunda hipótese de proteção específica está prevista no art. 12, § 2º da LGPD diz 

respeito aos dados pessoais usados para formação de perfil comportamental da pessoa natural, 

ou seja, a prática do profiling: 

Art. 12. § 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins 

desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de 

determinada pessoa natural, se identificada. 

Contudo, percebe-se que há uma limitação determinante quanto ao enquadramento 

da prática para que seja tutela pelas garantias dispostas na Lei Geral de Proteção de Dados, é 

preciso que a prática do profiling seja feita com o viés de formação de um perfil de uma 
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pessoa natural já identificada.  

Como ilustrado anteriormente a prática do formulação de perfis comportamentais 

transcende apenas os casos em que trate de indivíduos já identificados, tendo em vista que é 

possível a utilização de dados para direcionar conteúdos à um determinado grupo de 

indivíduos específicos, ou até mesmo não sendo necessária a identificação de um indivíduo 

para que ele seja diretamente afetado pela prática do profiling. Como ilustra Bioni (2015, p.   

37): 

De fato, o modo pelo qual a internet funciona não se faz necessário saber a 

identidade do usuário para lhe direcionar um conteúdo, ou, mesmo, sujeitá-lo a um 

processo de decisão automatizada. Basta lhe atribuir um identificador eletrônico 

único que permita separá-lo dos milhões de usuários da rede, como por exemplo, 

com relação ao computador a qual ele está conectado, o que é feito através do 

número de conexão a ele atribuído (o chamado protocolo de endereço IP: NIC.Br, 

2014)15. A partir desse identificador eletrônico, reconhece-se o dispositivo 

conectado, o que permite, dentre outras coisas, a memorização dos logins e/ou 

senhas para um acesso mais dinâmico às aplicações da web. É dessa maneira que se 

melhora a experiência do usuário – mantra tão repetido nos diais atuais – que nada 

mais é que a formação de um perfil comportamental da sua navegação (BIONI, 

2015, p. 37). 

Nesse contexto, a nova redação da Lei 13.709/18 demonstrou retrocesso quando se 

comparado aquele proposto pelo Projeto de Lei 5.276/16, que determinava em seu atr. 13, § 1º 

que:  

Art. 13. Os dados anonimizados serão considerados pessoais, para os fins dessa Lei, 

quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido ou 

quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. 

§1º. Poderão igualmente ser considerados como dados pessoais, para os fins dessa 

Lei os dados utilizados para a formação do perfil comportamental de uma 

determinada pessoal natural, ainda que não identificada. 

Além disso, o parágrafo terceiro91 do artigo 13 do PL 5.276/16, também retirado da 

redação final da LGPD, apresentava uma importante garantia quanto a segurança do dos 

direitos titular frente a utilização de dados anonimizados, estabelecendo que o seu uso e 

compartilhamento deve ser acompanhado da publicidade e transparência, sujeitos ainda à 

confecção de relatórios de impacto à privacidade pelo seu uso e/ou reversão. 

Quanto as disposições específicas relativas aos direitos dos titulares frente as práticas 

relacionadas ao profiling, fazemos aqui um breve comparativo entre os textos Europeu e 

                                                 
91Art. 13, 3º: O compartilhamento e o uso que se faz de dados anoninomizados deve ser objeto de publicidade e 

de transoarencia, sem prejuízo do órgão competente poder solicitar ao responsável relatório de impacto à  

privacidade referente aos riscos de reversão do processo de anonimização e demais aspectos do seu tratamento. 

(BRASIL, 2016) 
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Brasileiro. A GDPR em seu art. 22, nº 192 estabelece  que há o direito dos cidadaos europeis 

não ficarem sujeitos a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento 

automatizado, incluindo a definição de perfis.  

A Lei 13.709/18, por sua vez, ao tratar do tema mostra-se limitada quanto a proteção 

do usuário, tendo em vista que, conforme o art. 2093, o titular dos dados tem direito expresso 

de solicitar à revisão das decisões automatizadas, como a definição de perfis, enquanto o texto 

europeu estabelece o direito do titular de não estar sujeito às decisões unicamente 

automatizadas, mostrando um caráter de maior prevenção. 

O resultado da falta do caráter preventivo do texto brasileiro poderá resultar em uma 

discriminação daqueles que não possuem o conhecimento da possível lesividade dessas 

práticas ou recursos para arcar com um processo administrativo frente a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados (ANPD), afetando de forma majoritária aqueles que já sofrem no 

panorama de desigualdade da sociedade brasileiro94. Problema este que foi enfrentado pelas 

leis de proteção de dados de “terceira geração”, como explorado no capítulo 1, pois, apesar de 

proporcionar instrumentos para a participação ativa do titular na tutela de dados pessoais, na 

prática o que se viu foi que a participação no processo de exercer o direito da 

autodeterminação informativa tinha um preço elevado a maioria da população, sendo que, 

grande parte dos indivíduos não possuía o conhecimento da importância dos seus dados 

pessoas, assim como a população brasileira recém adepta à internet, resultando no exercício 

da autodeterminação informativa como um privilégio daqueles que poderiam por arcar com os 

custos para a sua efetiva tutela. (DONEDA, 2006, p. 212) 

Assim, se a premissa exposta pela LGPD é a proteção dos direitos fundamentais da 

liberdade, privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural a 

dicotomia entre dados pessoais e anônimos, como proposta pela Lei 13.709/18, pode se 

apresentar como um obstáculo a sua efetividade. Afinal, se a causa regulatória para a proteção 

                                                 
92“Art. 22, nº1: O titular dos dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente 

com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera 

jurídica ou que o afete significativamente de forma similar” (UNIÃO EUROPEIA, 2016) 
93“Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em 

tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a 

definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua 

personalidade.” (BRASIL, 2018) 
94 Neto ilustra algumas conseguencias do uso indevidade do profiling mediande o tratamendo de dados 

anônimos, afirmando que podem ser usados para: “concessões de benefícios somente para indivíduos 

caracterizados como “de interesse comercial”, até a impossibilidade de utilizar meios de transporte aéreo, os 

seres humanos sofrem, cotidianamente, as consequências de sistemas que coletam e, acima de tudo, 

categorizam informações com critérios que não passam por qualquer tipo de controle democrático.” (NETO, 

2017, p.  196) 
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dos dados pessoais é tutelar o cidadão que é cada vez mais exposto à praticas, tais quais o 

profiling que afetam diretamente a sua vida mediante a influência de suas ações e 

padronizando-o à um rótulo, não é cabível que essa proteção seja dependente de uma 

dicotomia jurídica terminológica (BIONI, 2015, p. 34). 

As leis que tutelam a privacidade e o direito à proteção de dados precisam estar 

minimamente alinhadas às tecnologias já existentes, sob o risco de poder dar abertura, até 

legitimidade, a meios possam diretamente transgredir os direitos fundamentais resguardados 

constitucionalmente. É cada vez mais crucial, então, a construção de uma consciência 

informática na esfera legislativa, jurídica e social, como já exposto por Frosini em 1981, afim 

de que o direito absorva organicamente os avanços tecnológicos na sociedade pós moderna 

com um senso de responsabilidade e norteado pela proteção da dignidade da pessoa humana, 

sendo este o grande desafio que a Lei Geral de Proteção de Dados enfentará a partir da sua 

vigência em agosto de 2020. 
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CONCLUSÃO 

 

No presente estudo visou-se tratar da evolução do direito à proteção de dados, 

partindo-se da sua origem na esfera do direito à privacidade para a sua posterior construção na 

sociedade pós moderna como um direito autônomo e fundamental. De forma mais específica, 

a pesquisa foi voltada ao estudo dos modelos legislativos de proteção de dados pessoais no 

âmbito internacional e nacional, com foco na Lei n. 13.709/18, afim de analisar as 

possibilidades de violação ao direito à proteção de dados por mecanismos de coleta e 

processamento de informações, com foco à prática do online profiling, e a resposta legislativa 

quanto esses mecanismos. 

O primeiro capítulo da pesquisa teve como um dos seus objetivos a contextualização 

histórica e doutrinária da evolução do conceito de “privacidade” mediante revisão 

bibliográfica. Traçada a linha de estudo desde a antiguidade clássica grega à sociedade pós 

moderna, ficou evidenciado o peso de fatores econômicos, sociais e culturais na delimitação 

do conceito do privado e público e, por fim, da privacidade. Percebe-se que a privacidade é 

intimamente ligada à subjetividade humana, possuindo um conceito mutável a cada período 

histórico, sendo que, a partir do modernidade com o início do desenvolvimento de uma 

“indústria da informação” a dicotomia entre o público e privado começa a perder o seu caráter 

antagônico, tendo em vista que a frequente exposição do particular passa a ser uma 

normalidade no cotidiano.  

No estudo doutrinário quanto à evolução da privacidade foi tratado o clássico “The 

Right to Privacy” de 1890 dos juristas estadunidenses Samuel Warren e Louis Brandeis, que 

revolucionou ao separar a tutela da privacidade da concepção de propriedade privada e 

relacionando-la diretamente com a inviolabilidade da personalidade. Contudo, ficou 

demonstrado que, mesmo crucial para a construção da tutela da privacidade, a ideia do “right 

to be alone” atualmente se apresenta limitada, pois em sua concepção clássica possui um viés 

essencialmente individualista acompanhando de uma tutela de caráter estritamente negativo.  

O fenômeno da hiperdocumentação do cotidiano no século XX se intensificou na 

medida que a tecnologia se inseriu na vida comum, tendo o uso da internet como marco 

simbólico para o início da discussão da tutela do direito a proteção de dados pessoais. O 

espaço virtual passa a exercer cada vez um papel mais significativo esfera social humana, 

diminuindo cada vez mais a linha entre a vida online e offline.  

Diante desse cenário a sociedade pós moderna revelou a manifestação da tutela à 

privacidade com dimensão positiva, como uma garantia do Estado de Direito em defender 
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ativamente os bens jurídicos fundamentais contra a ação de terceiros, possibilitando que a 

defesa do exercício da autodeterminação informativa alcançasse os interesses de classes, 

grupos sociais e, por fim, da coletividade. Assim, a privacidade contemporânea se mostra 

fundamental ao indivíduo, em nível interno e próprio sendo imprescritível para a construção 

do seu íntimo. Seja a privacidade no sentido clássico do right to be alone, ou na forma 

contemporânea, percebe-se a privacidade é um fator essencial para a manifestação da 

personalidade humana. 

Dessa forma, buscou-se demonstrar na primeira parte do trabalho que a privacidade e 

a proteção de dados pessoais se tornou um bem coletivo, tendo em vista que sua tutela possui 

uma evidente função social, pois é parte integral para o resguardo, construção e expressão da 

personalidade humana. 

O segundo capítulo do trabalho teve sua atenção voltada à evolução legislativa 

nacional e internacional quanto à tutela do direito a proteção de dados e dos mecanismos que 

possibilitam o exercício da autodeterminação informativa. Primeiramente analisou-se o 

modelo europeu de proteção de dados, que exerce influência direta no regime de tutela 

adotado pelo legislador brasileiro ao elaborar o texto da Lei n. 13.709/18.  

Foi apresentado o sistema europeu de proteção de dados, atualmente regido pelo 

GRPD, que é estruturalmente estabelecido de forma piramidal, partindo do topo com 

garantias fundamentais, seguidos por normas gerais que visam especificar os princípios 

norteadores e, por fim, nas normas mais específicas que tratam de questões setoriais aos 

estados membros. Quanto ao modelo de tutela de dados estadunidense, mostrou-se a sua 

intrínseca relação com os valores do estado liberal, não possuindo uma regulamentação geral 

de lei de proteção de dados, mas sim diversas normas setoriais, sendo que as definições de 

dados pessoais variam de acordo com cada regulamentação. Mesmo com as divergências 

entre os modelos de proteção de dados, foi demonstrado que a discussão quanto o direito à 

proteção de dados nos cenários europeu e estadunidense já teve início no século XX, sendo 

esses modelos usados de referência para construções legislativas quanto ao tema ao redor do 

globo.  

 Já no cenário brasileiro, foi exposto que somente a partir de 2010 surgiram leis que 

tratassem especificamente da regulamentação da internet, sendo que até então a temática do 

direito à proteção de dados apenas tinha respaldo na tutela do direito à privacidade, 

regulamentada de forma não específica na Constituição Federal, Código Civil e no Código de 

Defesa do Consumidor.  

Além disso, foram abordados os dados sociais quando a implantação da internet no 



90 

   

 

Brasil e a taxa de inclusão digital. Foi demonstrado que, apesar do país hoje ser 

majoritariamente conectado à internet, este é ainda um fenômeno muito recente que se deu 

pela acessibilidade repentina dos pacotes de dados de grandes empresas de telefonia e a 

dispositivos com acesso a internet, principalmente telefones celulares. Assim, é cristalina a 

realidade de que grande parte da população brasileira está, de fato, experienciando o seu 

primeiro contato com espaço virtual e sua direta influência no seu cotidiano, acentuando, 

então, a sua vulnerabilidade e a consequente emergência da tutela ao direito da proteção de 

dados no cenário brasileiro. 

Quanto ao exposto no terceiro capítulo da pesquisa, trouxemos a prática da criação 

de perfis virtuais como uma emergente fonte de preocupações na sociedade pós moderna, 

tendo vista que, apesar de ser uma prática relativamente comum no mercado e na esfera 

estatal, teve sua aplicabilidade ampliada exponencialmente pelo desenvolvimento tecnológico 

de algoritmos assimiladores de dados online. Como visto, existem diversas possibilidades do 

uso de perfis virtuais que levam a um tratamento discriminatório de usuários mediante 

decisões autônomas, além de limitar ativamente o direito do livre acessa à informação, 

mediante a manipulação direcionada de informações à usuários, em diversos casos, sem o seu 

expresso consentimento. 

Outro ponto fundamental é que a tutela de dados pessoais pode se mostrar muito 

limitada se restringir apenas a categoria criada de “dados pessoais”, como exposto na 

legislação. Como demonstrado ao longo da pesquisa, existem métodos de reversão de 

anonimização que possuem o poder ditar o que realmente se constituí como um “dado 

pessoal”, sendo que essas técnicas se aperfeiçoam em ritmo exponencial. A Lei n. 13.709/18 

optou pela tripartição dos dados pessoais, sendo que os dados sensíveis e pessoais são aqueles 

que gozam de uma proteção íntegra, em contraponto aos dados anônimos, que apenas são 

tutelados de forma limitada, conforme o texto da LGPD em seu art. 12. 

Foram tratados diversos casos em que os dados considerados “anônimos” pela Lei 

Geral de Proteção de Dados podem ter um impacto igual, senão maior, na tutela dos direitos 

propostos pela lei. Ainda ficou evidenciado que não são somente os dados pessoais que 

sofreram um processo de anonimização (ou seja, que já tiveram algum vínculo com um 

usuário) podem ser utilizados, mas também aqueles dados que são considerados inteiramente 

anônimos, que desde sua origem não precisão ter um vínculo com qualquer titular. Com o 

fenômeno da IoF (Internet of Things) é possível o cruzamentos de bancos dados anônimos 

afim de identificar um usuário, como demonstrado em diversos exemplos atuais quanto o 

tema, sendo que esses dados não possuem qualquer respaldo de proteção na LGPD. 
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As únicas hipóteses de proteção aos dados anônimos são previstas no texto do artigo 

12, porém, como exposto na pesquisa, a LGPD ao optar pelo critério do “esforço razoável” da 

reversão dos dados anônimos em pessoais para considerar os dados anônimos como pessoais, 

pode criar um obstáculo à futura efetividade da lei em 2020, tendo em vista a possível 

subjetividade do termo, mesmo levando em consideração do texto do parágrafo primeiro do 

art. 12. A outra possibilidade de proteção dos dados anônimos está justamente vinculada à 

prática do profiling, contudo, conforme demonstrado ao longo da pesquisa, houve um 

expresso retrocesso entre o texto do PL nº 5.276/2016 e a Lei. 13.709/18, tendo em vista que 

o texto normativo limitou a hipótese de tutela somente nos casos de “formação do perfil 

comportamental de determinada pessoa natural, se identificada.”, em contraponto ao projeto 

de lei que possuía uma proteção muito mais ampla em seu art. 13, §1º, que estabelecia a 

equiparação de dados anônimos como pessoais para a formação de “perfil comportamental de 

determinada pessoa natural, ainda que não identificada.” 

Assim, percebe-se que, tal como o direito à privacidade, o direito à proteção de dados 

pessoais é cada vez mais protagonista na vida da sociedade pós moderna, influenciando 

diretamente em todos os âmbitos da vida do população mundial, sendo um direito 

fundamental intrínseco ao desenvolvimento da personalidade humana. A fundamentação da 

presente pesquisa é crucial compreender que o melhor meio de encarar a proteção de dados na 

atualidade não é através da dicotomia entre “tecnologia” e “privacidade”, mas sim, da 

concepção do desenvolvimento tecnológico harmonizado com a preservação dos direitos 

fundamentais dos cidadãos. Dessa forma, é preciso se atentar as possíveis práticas 

tecnologicas que possam eventualmente usurpar direitos, como o da isonomia e não 

discriminação constitucionalmente resguardados, bem como aqueles propostos nos objetivos 

da Lei n 13.709/18, sendo que, a prática do profiling é apenas umas das formas pela qual a  

assimilação de dados pode, se utilizada indiscriminamente, lesar direitos fundamentais 

quando não forem devidamente regulamentadas, sendo que a distinção terminológica entre as 

“espécies” de dados proposta pela Lei Geral de Proteção de Dados pode se apresentar como 

fícta quanto á efetividade da regulamentação dessas práticas. 
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