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EFEITOS DA EC 115/22
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COMO TEM SIDO COMPREENDIDA E 
APLICADA A LGPD NOS TRIBUNAIS?













6 TEMAS 
PRINCIPAIS

tratamento de dados 
na investigação 
criminal

publicidade de dados 
em reclamações 
trabalhistas

Coleta de dados para 
uso como prova em 
ações judiciais

1

2

3



6 TEMAS 
PRINCIPAIS

Compartilhamento e 
acesso a bases de 
dados do Poder 
Público

Fraude nas relações de 
consumo decorrentes 
de uso indevido de 
dados

Danos morais decorrentes 
de vazamentos ou uso 
indevido de dados 
pessoais

4

5

6



"(...) a quebra de sigilo das comunicações 
deve ser medida excepcionalíssima, e, 
ainda mais, deve recair sobre o mínimo 
possível para o desenvolvimento da 
investigação (seja ela judicial ou legislativa). 
A Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, 
aliás, embora não se dirija 
especificamente à disciplina das 
medidas de investigação, deixou claro, 
no art. 4º, § 1º, que tais medidas devem 
sempre ser proporcionais e estritamente 
necessárias ao atendimento do interesse 
público , observados o devido processo 
legal , os princípios gerais de proteção e os 
direitos do titular previstos na própria 
LGPD."

1 tratamento de dados 
na investigação 
criminal 

Medida cautelar em 
MS 38061 DF (STF)



"Sabe-se que não existem direitos absolutos e 
que o direito à privacidade pode, em alguns 
casos, ser mitigado. Todavia, deve-se ter 
cautela ao relativizar direitos constitucionais 
fundamentais, tendo em vista que a quebra 
de sigilo de dados é uma medida que deve 
ser utilizada excepcionalmente, não se 
adequando ao presente caso. De fato, a r. 
decisão impugnada é genérica e exploratória, 
não individualizando as pessoas a serem 
investigadas, podendo, inclusive, violar a 
privacidade de pessoas que eventualmente 
passaram pelo local e horário dos fatos, 
ainda que não tenham qualquer relação 
com o delito que está sendo apurado.

1 tratamento de dados 
na investigação 
criminal 

MS 2076546-33.2021. 
8.26.0000 (TJSP)













Estados brasileiros que utilizam reconhecimento facial (2021-2022) -
Projeto Big Data e Segurança Pública FGV Rio (no prelo)







"Não apresentou o autor nenhum elemento 
concreto indicando que a publicidade do 
processo possa afetar o exercício do direito 
de ação. Desse modo, admitir a inclusão de 
segredo de justiça nos presentes  autos pela 
simples alegação de que as empresas 
alimentem as chamadas "listas sujas", sem 
nenhum elemento concreto, importaria em 
admitir que se deve incluir o segredo em 
todos os processo em trâmite perante a 
Justiça do Trabalho, o que não mostra 
proporcional e razoável, já que a inclusão de 
segredo em todos os processos em trâmite 
na Justiça do Trabalho macularia o princípio 
da publicidade, que se tornaria uma 
promessa vazia do constituinte.~

2 publicidade de dados 
em reclamações 
trabalhistas

Ação Trabalhista
1001089-83.2020. 
5.02.0317 (TRT-2)



Em geral, os tribunais não têm 
negado pedidos de produção 
de provas que se baseiam de 
forma genérica na LGPD, 
como exibição de documentos 
por exemplo.

3 coleta de dados como 
uso de prova em 
ações judiciais







- Compartilhamento pelo Poder 
Público a partir da aplicação dos 
princípios da finalidade, 
adequação e necessidade,

- Âmbito eleitoral: indeferimento 
para obtenção de documentos 
que contêm dados pessoais de 
eleitores, como listagem de 
eleitores e cadernos de votação

4
compartilhamento e 
acesso a bases de 
dados do setor 
público





5
Fraude nas relações de 
consumo decorrentes 
de uso indevido de 
dados

- Diversos casos em que, 
constatada fraude, os Tribunais 
aplicaram o Código de Defesa 
do Consumidor, destacando a 
responsabilidade civil por defeito 
do serviço e utilizando a LGPD 
como argumento complementar





6 danos morais 
decorrentes de 
vazamento e uso 
indevido de dados 
pessoais 

- Não há unanimidade sobre a 
existência de dano in re ipsa em 
danos envolvendo incidentes de 
segurança de dados pessoais

- presunção x demonstração de 
prejuízo



TEMAS CONTROVERTIDOS

























não existem mais 
dados insignificantes 
no contexto do 
processamento 
eletrônico de dados

BVERFGE 65



"Os enormes progressos da ciência e da 
tecnologia no século XX correm o risco 
de se voltar contra o desenvolvimento 
da África e dos povos negros em geral. 

Ciência e tecnologia permitiram a 
outros Estados reforçar o seu poder e 

estar em melhores condições de 
continuar sua dominação sobre os 

fragmentados Estados africanos. Tenho 
medo de que, nesse contexto, o 

progresso científico, em vez de atuar 
em nosso favor, venha trabalhar em 
nosso detrimento se não criarmos 

condições políticas e sociais para uma 
exploração e utilização racional da 

ciência e da tecnologia"

DIOP, Cheikh Anta. Entrevista a Black Books 
Bulletin. In: Great African Thinkers: Cheikh Anta 

Diop. Ivan van Sertima. (org.), p. 37









RUMO A UMA CULTURA DE 
PROTEÇÃO DE DADOS?




