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O artigo explora a seguinte tensão: o cenário da coleta de dados pessoais no ambiente 

virtual como um dos mecanismos de invasão à privacidade na atualidade, a mora legislativa 

brasileira em relação à produção de um regulamento específico sobre a matéria e críticas ao 

anteprojeto de lei do executivo nº 5276/2016 levado a consulta pública pelo Ministério da 

Justiça. 

Assim, demonstrada a importância de uma lei específica sobre o tema a fim de proteger 

os dados pessoais expostos no ambiente on-line, passa-se ao objetivo central do artigo: 

apresentar críticas e considerações ao anteprojeto de lei de iniciativa do executivo PL 

5276/2016 levada a consulta pública pelo Ministério da Justiça através da internet como uma 

das formas de trazer a sociedade brasileira para ao debate. 

 

Objetivos 
Analisar a evolução do Direito à Privacidade e identificar o cenário da coleta 

desenfreada de dados pessoais no ambiente virtual como uma das formas de invasão à 

privacidade. Demonstrada a relevância do tema, passa-se a análise de legislações estrangeiras 

a fim de fazer considerações ao projeto de lei 5276/2016 que pretende regular a matéria. 

 

Metodologia 
Inicialmente foi feita a leitura de textos sobre o Direito à Privacidade a fim de mostrar a 

evolução do conceito desde a sua origem até a chamada Sociedade da Informação. Também 

foram analisadas legislações estrangeiras sobre o assunto e artigos científicos que demonstram 

a importância do tema. 

 

Conclusões 
O resultado da pesquisa demonstra que a coleta de dados pessoais é uma das formas 

de invasão à privacidade. Assim, há urgência na elaboração de uma lei própria que regule 

esse tema. 

O maior desafio é elaborar uma lei que seja rígida, a qual proteja resguarde a 

privacidade dos usuários brasileiros, mas que ao mesmo tempo continue permitindo o 

desenvolvimento tecnológico. 

Além disso, espera-se que seja elabora uma lei em que não fique sem aplicabilidade ao 

longo do tempo tendo em vista a rápida evolução tecnológica. 
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