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Simpósio: 03 - DIREITOS DA PERSONALIDADE, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO 
DA DIGNIDADE HUMANA NA CONTEMPORANEIDADE 
 
RESUMO: O vazamento de dados que envolveram o Facebook e a Cambridge Analytica que 
vem inundando os jornais nas últimas semanas expõe uma questão que era ignorada não apenas 
pelo público em geral, dentre eles os usuários das redes sociais, mas também pelos 
pesquisadores, a privacidade e o uso de dados. Fato é que a privacidade, e seu estudo, 
adquiriram maior relevância a partir desses acontecimentos. O uso da tecnologia pode ser 
comparado a um assistente pessoal, que estará presente ao acordarmos e definirá ao longo do 
dia, por seus algoritmos, o que lemos, o que compramos, como e para onde viajamos e com 
quem iremos nos relacionar. De modo que o uso maciço da internet e seus gigantes, como 
Amazon, Google, Facebook, colapsaram a ideia de privacidade. O que inicialmente se 
assemelhava à exacerbação do individualismo se tornou uma ferramenta para a descoberta de 
informações que serão utilizadas para criar catálogos com as intenções e gostos dos usuários e 
suas aversões. De maneira que o que se nota é o investimento em networks, na sabedoria da 
multidão, com perigos reais de homogeneização em uma sociedade que se supõe da informação 
e do conhecimento. Abrir mão do direito à privacidade pode ser um caminho sem retorno e hoje 
é realizado de maneira inconsciente pelos usuários das gigantes da tecnologia. A coleta de dados 
e sua utilização não são apenas um problema no setor privado, mas constituem área sensível 
também no setor público, ainda que não se negue a necessidade e até utilidade na prerrogativa 
do poder público em processar e analisar tais dados com vistas à maior eficiência. A existência 
de regras claras e que permita a utilização de dados com respeito à privacidade é urgente. No 
Brasil ainda não há uma regra clara quanto à proteção á privacidade dos dados. Durante anos a 
oportunidade de discussão do assunto esteve presente sem que nenhuma legislação tenha sido 
aprovada com intuito de discipliná-la. Apenas em 2017 foi publicado um Plano Nacional de 
loT, ainda que, outros países do Mercosul já possuam leis de proteção á privacidade. Nesse 
sentido esse estudo tem por objetivo discutir a privacidade dos dados não apenas na esfera 
privada, mas também na esfera pública, e principalmente a proteção a esses dados e ainda como 
hipótese se há a possibilidade ou não de alguma distinção no regulamento para o setor público 
e privado, conforme prevê o Plano Nacional de loT, o que poderia configurar uma 
inconstitucionalidade no Brasil, realizando um estudo comparado com a Lei de Proteção de 
Dados Pessoais da União Europeia. Inicialmente é possível concluir que a proteção ao uso de 
dados pelo setor público e privado deve ser a base para um desenvolvimento seguro, 
transparente, equilibrado e sustentável do uso da tecnologia e que os governos eletrônicos e a 
privacidade fazem parte de uma dualidade que não se aparta. 
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