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RESUMO  

 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o tratamento de dados pessoais 
se dá no contexto atual, segundo a doutrina e a LGPD, bem como suas implicações 
em aspectos da personalidade, sobretudo, aqueles comportamentais e mentais, 
considerando sua externalização no espaço público e os efeitos na sociedade. Para 
tanto, mais que sobre aspectos teóricos, refletiu-se sobre os fundamentos de proteção 
dos direitos personalíssimos clássicos, para então conjugar esse conhecimento de 
modo a verificar se há ou não uma correspondência, em termos de relevância, entre 
eles e a proteção de dados pessoais. Além disso, foi destacado o papel das redes 
sociais durante a pandemia e no cotidiano da população brasileira. Buscou-se, por 
fim, concluir a respeito da pertinência da elevação do status jurídico da proteção de 
dados pessoais a uma categoria autônoma, a partir da análise dos potenciais riscos 
que sua não proteção pode representar nos comportamentos, pensamentos e reflexos 
sociais. 
 

Palavras-chave: Direitos da Personalidade. Dados Pessoais. Direito Digital. 

Personalidade. Dignidade da Pessoa Humana. 
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ABSTRACT  

 

 

This paper aimed to analyze how the processing of personal data occurs in the 
Brazilian current context, as well, its effects on the aspects of personality, especially 
behavioral and mental, considering its manifestations in the public space and how this 
impacts society. To perform this analysis, more than in theoretical aspects, this 
research reflected on the foundations of classics personal rights’ protection and then 
combined this knowledge to verify if there was a correspondence between them and 
the people data’s protection. Besides, the role of social networks during the 
coronavirus pandemic, especially in the Brazilian population’s daily life, was 
highlighted. Finally, it was sought to check the relevance of possibly elevate the data 
protections’ legal status to an independent category, based on the analysis of the 
potential risks that its lack of protection may represent in terms of behaviors, thoughts 
and their impacts in the social experience at all. 
Keywords: Personality Rights. Personal Data. Digital Law. Personality. Human 

Dignity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Com a mudança de paradigma enfrentada atualmente pela sociedade, sobretudo 

em razão da justaposição entre os ambientes virtual e material, as informações 

caracterizadoras de um indivíduo, tidas aqui em sentido amplo1, tonaram-se além de 

públicas, verdadeiras mercadorias. 

Aqui, seu aspecto público, é concebido de duas formas: (i) aquela intrínseca ao 

mundo online, principalmente por conta da crescente ascensão e expansão das redes 

sociais, onde tais dados são expostos por mera liberalidade dos entes inscritos nessas 

plataformas e, (ii) enquanto prática de organização desses rastros digitais em bancos 

de dados, possibilitando que mais de um agente as acesse. 

Quanto ao aspecto econômico, cabe esclarecer preliminarmente que o estado 

da arte da tecnologia permite um cálculo preciso das preferências dos internautas a 

partir das informações pessoais quando durante seu uso da internet, o que viabiliza, 

por fim, o direcionamento de propaganda, como se verá. Naturalmente, tal 

possibilidade atraiu os olhares corporativos, dada sua eficiência em comparação aos 

métodos tradicionais de merchandising. 

Some-se isso ao fato de que a alta velocidade com que essas mudanças 

estruturais do modo como os seres humanos se percebem e se relacionam, a partir 

do uso massivo da internet, praticamente inviabilizou a consolidação em âmbito 

legislativo ou que quaisquer outros meios de proteção se consolidassem, gerando um 

cenário de manifesta vulnerabilidade social.  

Como consequência, tem-se hoje uma verdadeira corrida contra o tempo em 

relação à adequação do direito à nova realidade, sobretudo no que tange a proteção 

de dados pessoais. Em todas as partes do globo, países como o Brasil, estão editando 

diplomas legais e discutindo o tema a nível político.  

Surgidas com o fito de proteger os cidadãos dos possíveis excessos cometidos 

durante o tratamento de dados pessoais no Brasil, podem ser citadas a Lei Geral de 

Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), que entrou parcialmente em vigor em 2020 e a 

 
1 Isto é, no mesmo sentido dado pelo artigo 1º da LGPD, o qual não faz distinção entre aqueles obtidos 
por meios digitais ou analógicos, tão pouco por seu grau de sensibilidade.  
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Proposta de Emenda à Constituição nº 17 de 2019, que se encontra atualmente na 

Câmara dos Deputados.  

Isto posto, acredita-se que esta discussão deve atingir também a seara 

acadêmica, a fim de que se esse debate tão urgente, seja enriquecido. Para tanto, 

serão utilizados, principalmente, os ensinamentos do jurista brasileiro Ricardo Bioni, 

sendo este o marco teórico desta pesquisa.  

Ademais, este trabalho será desenvolvido através de uma abordagem dedutiva, 

com finalidade exploratória, e terá como objetivo geral verificar se o direito à proteção 

de dados pessoais é, na verdade, um direito da personalidade em si mesmo, e 

consequentemente, merecedor do mesmo grau de anteparo que os clássicos dessa 

espécie possuem dentro do ordenamento jurídico pátrio. 

A partir do levantamento bibliográfico, pretende-se (i) analisar os conceitos 

básicos pertinentes ao tema, a fim de que sejam atingidos os outros objetivos 

específicos, quais sejam: (ii) identificar qual é o bem jurídico tutelado pelos Direitos da 

Personalidade, bem como verificar o tipo de taxatividade do rol presente no CC, uma 

vez que sua possibilidade de incorporar a proteção de dados pessoais nesse arranjo 

depende disso; e (iii) analisar os aspectos jurídicos e ontológicos da proteção de 

dados, a partir de seus reflexos na formação da personalidade humana.  

Além disso, insta destacar que para os fins desta pesquisa, o que de fato 

representam as normas organizadas sob o título de “Capítulo II – Dos direitos da 

Personalidade” é mais pertinente que a sua literalidade, ainda que isto também seja 

um objeto de preocupação. 

O caminho adotado nesse intento, será o exame da formação da personalidade 

humana e a relação desse processo com o mundo exterior, de modo a verificar se a 

massiva exploração dos dados pessoais de algum modo afeta a formação do Eu. 

Ao final, pretende-se que seja possível fazer uma análise comparativa das 

informações obtidas para que se chegue a uma conclusão sobre em que medida a 

proteção de dados pessoais compartilha das mesmas premissas que os Direitos da 

Personalidade clássicos. 

Por fim, cabe sinalizar que a distinção entre “eu”, “pessoa”, “indivíduo” e outros 

sinônimos, será irrelevante ao longo desta pesquisa, bem como a de Direitos da 

Personalidade e direitos personalíssimos, que serão utilizados enquanto sinônimos. 
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2 A PESSOA E SUA PERSONALIDADE 

 

 

Para iniciar a discussão do tema, será analisada a figura de seu titular, bem como 

o principal conceito afeto aos direitos personalíssimos: a pessoa e a personalidade, 

respectivamente. Ainda que tais definições sejam complexas, ambas têm suas 

versões simplificadas e conhecidas pelo senso comum, no entanto, sua visão técnica, 

é desconhecida e fundamental para esta discussão. 

Ainda que se objetive a apreensão jurídica do tema, pela qual se iniciarão seus 

estudos, fato é que os conceitos de pessoa e personalidade em muito dependem de 

outras áreas do conhecimento, como a psicologia, a filosofia e a antropologia.  

Não se tem a intenção de esgotar todas as perspectivas possíveis, no entanto, 

serão utilizados alguns estudos desses outros saberes, com o fito apenas de tornar a 

definição dada pelo Direito, mais palatável e menos abstrata, buscando que se 

atinjam, em alguma medida, seus aspectos ontológicos.  

 

2.1 PESSOA NATURAL E PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

 

No ordenamento brasileiro, não há conceito pré-estabelecido para os termos 

pessoa, tampouco para personalidade. No entanto, não são raras as menções a eles 

nos mais diversos tipos normativos. Nesse contexto, o Diploma Civil ao menos 

tangencia a discussão na medida em que dispõe: 

Art. 1 o Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 
Art. 2 o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas 
a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 
Art. 6 o A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, 
quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão 
definitiva. 
 

Ainda que o CC legitime duas espécies de pessoas: a natural e a jurídica, que 

se diferenciam na medida em que a primeira é unitária e a segunda, trata-se de uma 

ficção jurídica que consiste, geralmente, em um aglomerado de pessoas naturais ou 

de bens, com um empenho comum. Aqui, apenas a primeira será analisada, em 

virtude do texto do artigo 5º da LGPD2, dada sua importância pertinência temática. 

 
2 Isto porque o art. 5º, inciso V da LGPD, indica que o titular de dados pessoais é a “pessoa natural a 
quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento”. 
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Conforme se depreende dos artigos supracitados, o legislador foi claro apenas 

em abordar: (i) ao que a pessoa está apta, e (ii) quando se dá o início e o término da 

personalidade. Por isso, é fundamental que se recorra à doutrina para esclarecer 

esses e outros aspectos afetos ao tema.  

Nessa toada, ensina Carlos Gonçalves (2017, p. 99) referente a interpretação da 

doutrina contemporânea, “a pessoa é sinônimo de sujeito de direito ou sujeito de 

relação jurídica”. Tal relação trata-se de um elo legal entre um sujeito ativo, o 

possuidor de um dado direito, e um sujeito passivo, incumbido de realizá-lo. 

Assim, somente o indivíduo está apto a poder exercer direitos e contrair 

obrigações (BERTONCELLO, 2008). Porém, isto depende da aquisição da 

personalidade jurídica, o que ocorre no momento do nascimento e extingue-se com o 

advento da morte, segundo os artigos 2º e 6º do CC. Desse modo, atendidos os 

demais requisitos, toda pessoa é sujeito de direito enquanto viver, porém, ressalve-se 

que há em certa medida, a proteção post mortem da personalidade, tal qual no 

parágrafo único do artigo 20 do Código Civil, porém isto é excepcional. 

Por isso, é acertado dizer que, “A personalidade, se não se identifica com os 

direitos e com as obrigações jurídicas, constitui a precondição deles, ou seja, o seu 

fundamento e pressuposto.” (CUPIS, 2008, p. 19). Sem essa faculdade, não haveria 

titulares de direitos e obrigações, e sem estes, aquela não seria pertinente. São, nesse 

sentido, entidades interdependentes.  

Em termos mais abstratos, Paulo Nader (2016) vê a pessoa como um animal 

racional e social, que se distingue dos demais por possuir alma e capacidade de se 

autodeterminar, enquanto os irracionais são meras vítimas de seus instintos. Disto, 

surgiria seu privilégio e dever de moldar a civilização a partir de seus valores culturais, 

sendo o próprio Direito um de seus instrumentos para tanto. 

No entanto, para exercer todo esse potencial, a partir dos poderes jurídicos 

conferidos pela personalidade, o indivíduo terá, ainda, que ser possuidor da 

capacidade civil. Este instituto, por sua vez, viabiliza o pleno exercício dos preceitos 

que a acompanham, funcionando como co-requisito para que se possa dispor de um 

direito subjetivo, e para que se tenha a prerrogativa de acionar o aparato judiciário, 

caso ele esteja sob ameaça ou já tenha sido violado (NADER, p. 231) 

Conclui-se, portanto, que é graças à personalidade jurídica que a pessoa natural 

pode ser protegida pelo Estado, na medida em que lhe permite ser titular dos direitos, 

dentre eles, por óbvio, os afetos à sua personalidade em sentido amplo. 



14 
 

2.2 OLHAR MULTIDISCIPLINAR 

 

 

Para iniciar o estudo da pessoa em sentido amplo, vale recorrer à etimologia da 

palavra. É sólida a tese de que essa palavra derivaria de persona (MARTINS, 2004, 

p. 83), que à época do Império Romano, era o nome dado tanto às máscaras utilizadas 

pelos atores durante suas apresentações, quanto aos seres humanos.  

Ressalve-se que nesse mesmo período, as pessoas escravizadas eram vistas 

como bens jurídicos, no entanto, isso não impedia que fossem referenciadas dessa 

mesma forma (MOREIRA, 2015). Isso demonstra que o Direito não interferia na 

distinção feita de fato pela população entre pessoa e coisa, ao menos em relação ao 

vocábulo utilizado para lhe fazer referência. 

O senso de comunidade, gerado pela identificação com os semelhantes, está 

presente mesmo entre os animais irracionais. No entanto, o ser humano destaca-se 

nesse sentido devido à complexidade de relações que estabelecem entre si, sendo 

sua sociabilidade, assim como a lógica aguçada, dois traços latentes e que lhes 

permitiram se organizar na forma de sociedades complexas: 

 
O ser humano, durante toda sua vida, participa de uma rede social que 
corresponde a uma trama interpessoal, que envolve as relações percebidas 
por ele como significativas ou diferenciadas. Portanto, todo indivíduo pertence 
a um subgrupo social que engloba pessoas com quem mantém interações 
regulares. (...) Contudo, especialmente a partir da noção de conjuntos, pode-
se afirmar distintamente que o todo é formado a partir da identidade de um 
ou mais atributos das partes. (BRUSAMARELLO; GUIMARÃES; LABRONICI; 
MAZZA; MAFTUM, 2011, p.34) 

 
Disto depreende-se que todo cidadão influencia em alguma medida na 

construção do que se tem por civilização, bem como é influenciado por ela. Nesse 

sentido, o ambiente externo e interno por muitas vezes se confundem. Uma boa forma 

de ilustrar isso é relacionar o conceito de senso comum com o de opinião, posto que 

aquele surge deste, mas não necessariamente eles sempre serão correspondentes, 

a depender do senso crítico de cada um. 

A sociabilidade é um traço tão marcante, que seria impossível pensar sobre o 

conceito de pessoa, sem considerá-la. Nessa esteira, a lição de Marcel Mauss é 

bastante esclarecedora (SPINK et. al, 2011, p. 20 apud MAUSS, 2003, p.382): 

 
Primeiramente, por meio de relatos sobre os pueblos, os indígenas do 
noroeste norte-americano e os nativos da Austrália, Mauss introduz uma 
primeira (e talvez mais primitiva) maneira de situar o lugar das pessoas. 
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Segundo sua interpretação, “(...) um imenso conjunto de sociedades chegou 
à noção de personagem, de papel cumprido pelo indivíduo em dramas 
sagrados, assim como ele desempenha um papel na vida familiar.  
 

A partir do olhar de Mauss, a figura do ser humano visto isoladamente, sempre 

estará associada persona assumida na arena social, onde seres que compartilham de 

características comuns interagem entre si. Por isso, seus comportamentos, falas e 

qualquer outro meio de externalização do Eu devem ser considerados para que se 

tenha uma verdadeira compreensão desse conceito. 

Além disso, em sua obra é destacado o fato de que outros atributos foram 

adicionados ao conceito de pessoa ao longo da história, lhe foi conferido “um sentido 

moral ao sentido jurídico, um sentido de ser consciente, independente, autônomo, 

livre, responsável. (...) às funções, honrarias, cargos e direitos, acrescenta-se a 

pessoa moral consciente.” (SPINK, et al., 2011, p. 20 apud MAUSS, 2003, p. 390). 

 De fato, a construção do sujeito é resultado da combinação de sua 

individualidade e as demandas externas, isto é o desempenho de seus papéis na 

hierarquia social. Uma pessoa é ao mesmo tempo um ser em si mesmo e um marido, 

um filho, uma filha, um advogado, enfim, tudo que se convencionou com ao decorrer 

do processo civilizatório (ARRABAL, p. 84-85, 2018). 

Ressalve-se que mesmo nos agrupamentos de menor complexidade em termos 

de relações interpessoais, há hierarquias e postos a serem assumidos, isso faz parte 

da natureza e ocupá-los, não anula sua identidade. 

Disso, depreende-se que, mais que um integrante de uma comunidade, o ser 

humano é também um ser dotado de potencial para se autodeterminar, e igualmente 

passível de ser responsabilizado e repreendido por suas ações, posto que dotado de 

racionalidade, ainda que suas possibilidades de atuação e escolha em muito 

dependam do contexto histórico-cultural em que ele está inserido.  

Isto posto, é de fácil assimilação que mudanças no mundo exterior de certo 

influenciam tanto a comunidade, em termos de sua estruturação, quanto o interior do 

indivíduo, posto que este depende daquele para tomar forma e vice-versa. 

Passando para análise da personalidade, a discussão torna-se um pouco mais 

abstrata em decorrência de seu caráter estritamente imaterial. Recorrendo para seu 

sentido literal, com auxílio do dicionário, tem-se que personalidade é: 

1. Qualidade ou condição de uma pessoa. 2. Tudo aquilo que determina a 
individualidade de uma pessoa moral, segundo a percepção alheia; 3. 
Qualidade essencial e exclusiva de uma pessoa; aquilo que a distingue de 
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todas as outras, caráter, identidade, originalidade; 4. Imagem assumida e 
projetada publicamente por alguém. (MICHAELIS, 2015) 
 

Disto, destacam-se dois vieses de análise para essa questão: (i) um individual, 

que aproxima esse conceito de identidade, que seria uma percepção do indivíduo 

sobre si mesmo; e (ii) um comum, onde se há a manifestação dessa identidade e como 

isso é percebido pela sociedade. O elemento comum que se buscar dar destaque é o 

fato de que em ambas as noções, há um juízo de valor sobre o eu  

A identidade só é percebida a partir de uma externalização de comportamentos, 

das opiniões pessoais e da autoexpressão da pessoa na forma de manifestações 

políticas e culturais e até mesmo de suas opiniões, de modo que “A formulação ‘o que 

estou fazendo agora’ dá pistas de ‘quem sou eu’, o modo de existir no digital é 

atravessado pelo estar visível ao outro.” (ZERGER et. al, 2017, p.4 apud DIAS e 

COUTO, 2011, p. 638).  

Por fim, convém trazer à baila a obra do filósofo George Mead. Sintetiza SPINK 

(2011, p. 25) ao comentar sua obra: “Para ele, o self emerge por meio da habilidade 

de assumir a atitude do grupo ao qual pertence. [...] na medida em que introjetamos 

esses hábitos, é que nos tornamos selves”. O processo de aquisição, por assim dizer, 

de traços de personalidade depende de fatores externos, como o ambiente familiar, o 

convívio com terceiros e mesmo da interferência de fatores biológicos.  

Sob a perspectiva ora adotada, pode-se concluir que a medida em que as 

sociedades mudam, os hábitos mudam, os papéis sociais mudam e o juízo de valor 

do Eu, bem como de sua construção psíquica, é atingida por essas mudanças, 

modificando-se. Porém, tal processo não segue uma ordem fixa e de fácil observação, 

tudo isto ocorre simultânea e organicamente, atingindo, inclusive, o âmbito jurídico. 

Assim, o jurista Cupis sintetiza que (2008, p. 20): 

 
O ordenamento jurídico é, pois, árbitro na atribuição da personalidade. A 
confirmação histórica foi-nos dada quando o princípio de que a personalidade 
diz respeito a todos igualmente, salvo as limitações estabelecidas na lei, 
sofreu uma ulterior limitação (sucessivamente eliminada) devida às 
preocupações de índole racial. 
 

Na medida em que essas estratificações foram superadas ao longo dos séculos, 

e que a cultura se modificou, a própria subjetividade humana foi alterada gerando, 

posteriormente, inovações legislativas. 

Um ótimo exemplo desse fenômeno, é a distinção feita pelo Direito Romano Civil 

entre pessoas livres, que eram pessoas jurídicas, e pessoas escravizadas, que eram 
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coisas. Assim, um agente ficava submetido aos desígnios de outro, desde que este 

fosse seu possuidor (VASCONCELOS, 2012). Hoje, esse tipo de prática é 

absolutamente rechaçada, apesar de ter deixados profundas marcas, e dificilmente 

uma pessoa que à essa época seria posta nessa posição de subordinado, se 

reconhecerá e se comportará dessa forma. 

O mesmo ocorreu no Brasil escravocrata, porém a disparidade entre o homem 

livre e o homem escravizado, fosse um pouco menor, posto que este segundo, poderia 

ser responsabilizado criminalmente e tinha sua personalidade jurídica reconhecida 

pelo ordenamento (PEREIRA, 2017).  

Destaca-se esse fato para que futuramente, quando for feita análise das novas 

influências na construção da personalidade no século XXI, sua dependência dos 

fatores externos e como transformações ocorridas no espaço público a atingem, tal 

como o recente avanço da informática, se torne ainda mais clara. 
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3 DIGNIDADE E O DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE  

 

No período imediatamente anterior à concepção de dignidade, a economia 

mundial girava em torno dos ditos países desenvolvidos, onde o regime absolutista 

imperava. Neste modelo de governo a figura do monarca concentra todo poder que 

atualmente é administrado pela figura do Estado.  

Ao final do século XVII as tensões motivadas pela disputa política entre a 

aristocracia e a burguesia foram aumentando, ao ponto de a manutenção do regime 

se tornar insustentável. Diante desse cenário, o cristianismo e as declarações de 

direitos foram determinantes para essa reestruturação gradual da sociedade e, 

consequentemente, do Direito (DONEDA, 2005).  

Isto porque ambos estavam presentes e impregnados no imaginário social, e 

pregavam, cada um à sua maneira, a liberdade individual. Posto que valorizavam o 

ser humano e olhavam-no como um ser pensante, autônomo e racional, possuidor do 

livre-arbítrio e não mais como um mero componente acrítico da coletividade que 

deveria se submeter aos desígnios de um rei. 

Ainda sobre o tema, destaca Ana Teixeira (2018) que essa proteção de um 

núcleo individual é um traço da modernidade. Afinal, o que se tinha na Era Medieval 

era uma negação da pluralidade. Talvez por isso Mauss, como se viu, sinalizou que 

foram atribuídos diversos sentidos ao conceito de pessoa no imaginário coletivo, 

inclusive um jurídico e é sobre isso que se versará neste capítulo. 

Com isto em mente, os jusnaturalistas do século XIX começaram a teorizar sobre 

o quais seriam os direitos inerentes ao ser humano, sobretudo, na Alemanha e na 

França: a nova tendencia passou a ser a defesa de uma menor interferência dos 

governos nas relações civis, pois os estudiosos passaram a admitir que as pessoas 

per se, eram merecedoras de garantias afetas ao seu existir. 

O desenvolvimento dessa corrente doutrinária, a qual “proclama a existência de 

direitos inatos, de que o ser humano é titular, dividindo-se os Códigos no alinhar ou 

não os atributos inerentes à personalidade” (PEREIRA, 2016, p. 200). O Direito teria 

então um papel de mero coadjuvante na hora de instituí-los, ao mesmo tempo em que 

protagonizaria a incorporação em sua própria sistemática, i.e., sua positivação: 

 
Não se confundem com os direitos humanos, mas deles se desprendem. 
Pode-se dizer que os diretos da personalidade constituem expressão do 
Direito Natural, porque são a-históricos, derivam da ordem natural das coisas 
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e são revelados pela participação conjunta da razão e experiência. (NADER, 
2016, p.254).3  
 

Isto é relevante para esta discussão porque até o século XIX, o Direito Civil 

tratava, principalmente, de questões de cunho patrimonial. Com esses avanços, os 

indivíduos passaram a ter suas subjetividades e especificidades consideradas como 

relevantes para elaboração das normas. 

A despeito da corrente de pensamento contrária, que se negava a admitir a 

possibilidade de que um mesmo agente, a pessoa humana nesse caso, fosse sujeito 

e objeto de um mesmo direito, o Direito Natural se fortaleceu. Esta conjuntura tornou-

se um solo fértil para o que veio a seguir: as revoluções burguesas que conseguiram, 

a duras penas, impor a ideologia liberal, a qual é diametralmente oposta aos valores 

absolutistas, provocando a superação desse regime. 

Essa ruptura provocou uma valorização da liberdade individual, conforme 

substanciado na Declaração Universal de Direitos Humanos, redigida nesse mesmo 

período. Em complemento a isso, Miguel Reale destaca que dessa liberdade, advém 

o poder de estruturar a cultura (BITTAR apud REALE, 2019), um dos elementos que 

diferencia os humanos dos demais animais. Nesse sentido, BITTAR (2019, p. 856): 

 
O ser humano é aquele que possui a liberdade, que tem a possibilidade de, 
ao menos teoricamente, determinar seu “dever-ser”. É essa possibilidade que 
deve ser levada em conta, respeitada, considerada. A essência da dignidade 
do ser humano é o respeito mútuo a essa possibilidade de escolha. A 
especificidade do ser humano é sua liberdade. A dignidade a ele inerente 
consistirá no respeito a essa possibilidade de escolha. 
 

O Direito deve então intervir na ordem social a fim de promover esse respeito, 

utilizando, se necessário, seu poder coercitivo para coibir eventuais atos que atentem 

contra ele. Desse e de outros fenômenos, resultou a promoção da igualdade entre os 

homens, da liberdade, bem como da dignidade, hoje positivadas na CRFB e em outros 

diplomas legais ao redor do globo, o que lhes confere robustez jurídica. 

Sinteticamente, Bittar ensina (2019, p. 1048):  

 
O respeito à dignidade humana, no interior de práticas democráticas, tem a 
ver com este exercício de respeito integral à diversidade humana, de 
reconhecimento e integração da diversidade antropológica. Trata-se de uma 
exigência de que as assimetrias antropológicas não sejam a base de um 
rebaixamento discriminatório da identidade do outro, mas a base para o 
enaltecimento do espaço do humano como o espaço dos muitos, dos vários. 
 

 
3 Com a expressão “direitos humanos” dispõe-se aqui apenas que esta classe de direitos está 
relacionada à pessoa. 
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Essa inovação em muito dependeu do legado deixado por Kant, sobretudo, a 

partir de sua teoria intitulada imperativo categórico, que basicamente prega que: “cada 

um pode construir, com inteira liberdade, seu próprio caminho de acordo com seus 

anseios, com autonomia, já que todos são coautores da constante construção da 

sociedade. (TEIXEIRA, 2018, p.77).  

Afinal, é a partir das escolhas feitas por ele que seu mundo interior e exterior são 

modificados para comportá-lo e não o contrário. Por isso, somente ele é possuidor de 

dignidade. Somente ele conta com proteção legal para tanto. Este valor é amplamente 

defendido, inclusive pelos Direitos da Personalidade.  

Como os pormenores dessa filosofia não são objeto deste trabalho, cabe apenas 

uma breve explanação sobre em que a dignidade humana consiste, sendo, em última 

análise, a oposição daquilo que é passível de conversão em pecúnia, o que é portanto, 

substituível (TORRES, 2019).  

Além disso, o cristianismo também atuou como um dos pilares da reestruturação 

da sociedade ocidental no início da Idade Moderna. A ideia de livre-arbítrio, bem como 

a descrição do ser humano enquanto “feito à imagem e semelhança de Deus”, foram 

fundamentais para a trajetória que levou à promoção de garantias do existir dos seres 

racionais. 

Tem-se, portanto, que a pessoa é o único ser que não pode ser usado como um 

instrumento para realização de desígnios de terceiros como se coisa fosse, nem 

mesmo do Estado, senão houver harmonia entre suas necessidades e anseios e a 

legislação. Sendo por esse motivo, possuidor de garantias inatas que assegurem seu 

bem-estar e seu pleno desenvolvimento, o que nada mais é que a força motriz do 

Direito (PEREIRA, 2017, p. 184): 

 
O respeito pela pessoa humana, que o neotomismo acentua como conteúdo 
fundamental da ordem jurídica, polariza as tendências jurídicas de nosso 
tempo, que desta forma reitera, após dois mil anos, a sentença de 
Hermogeniano – “Omne ius hominum causa constitutum est”. Constituído o 
direito por causa do ser humano, centraliza este todos os cuidados do 
ordenamento jurídico e requer a atenção do pensamento contemporâneo. 
 

A Alemanha foi a primeira nação a conceder uma proteção expressa da 

dignidade, garantia esta que desde sua concepção, tem o condão de proteger o valor 

inestimável da pessoa, protegendo tudo aquilo que a integra, chegando a seu âmago 

(SILVA, 1998). Esse fenômeno se repetiu sistematicamente ao redor do globo, de tal 

modo que hoje é extremamente comum que os sistemas jurídicos contem com 
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menções expressas a ela e/ou tenham se comprometido em relação a tratados 

internacionais sobre o tema, o que demonstra seu caráter universalista.  

A partir desses e de outros fatores, a elaboração de documentos escritos nos 

quais eram estabelecidos os direitos humanos em sentido amplo, aumentou 

exponencialmente. As Constituições tiveram um papel de destaque nesse intento, 

afinal, esse tipo de codificação é, em apertada síntese, um conjunto de regras e de 

princípios que regem um dado Estado, servindo de norte para as demais leis.  

Em mesmo sentido, leciona Doneda (2005, pp. 71-72): 

 
Os direitos da personalidade, uma categoria de construção recente, são caros 
representantes das mudanças assumidas pelo direito civil a partir do fim do 
período dos chamados ‘códigos oitocentescos.’ A sociedade industrial 
sofisticou-se, o ordenamento passou a se orientar por valores, presentes 
geralmente em uma Constituição e o sujeito abstrato de direito, tradicional 
apanágio da garantia da igualdade formal, confrontou a realidade da vida. 
 

Historicamente, é esperado que elas versem sobre os direitos fundamentais 

(MENDES, 2017), os quais, por sua vez, podem ser compreendidos como sendo os 

“direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional” 

(SARLET, 2009, p. 28). Resta evidente, portanto, a conexão entre a moral Kantiana, 

a nova perspectiva adotada pelo direito a partir desse momento. 

Ainda que todo esse percurso aqui descrito tenha se dado em diferentes 

períodos a depender do país, é inegável o protagonismo da DUDH de 1948 nesse 

intento. Sobre o tema, afirma SCHREIBER (2014, pp. 6-7): 

 
Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, afirmaria expressamente que ‘o 
reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo’. A consagração da dignidade da pessoa 
humana como ‘fundamento da liberdade’ e valor central da ordem jurídica 
internacional influenciou as Constituições da segunda metade do século XX, 
que a incorporaram como verdadeira razão de ser do Estado Democrático de 
Direito. 
 

Ora, se o que se pretende é a promoção das especificidades do homem, como 

a proteção do seu nome e da sua honra, construções lógicas e fictícias, inexistentes 

dentre outras espécies, protege-se como consequência, sua dignidade. Como foi dito, 

isto pode ser traduzido como a possibilidade de verdadeira autonomia, traduzida no 

imperativo categórico, e este é o nexo causal entre esses direitos e o valor inestimável 

traduzido na dignidade da pessoa humana. Para além disso, não só a liberdade 
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individual é resguardada por conta desses fundamentos, como também o livre 

desenvolvimento de sua personalidade, que por sua vez, consiste na: 

 
(a) a ampliação das liberdades e (b) a ampliação da capacidade substantiva. 
Além da satisfação das nossas necessidades (básicas) – aspecto destacado 
por Wolkmer - o desenvolvimento (ampliação) da personalidade aguça o 
senso de valores e o reconhecimento de nossa responsabilidade fiduciária. 
Tais pressupostos remetem à ideia de sustentabilidade, já que a importância 
do desenvolvimento em geral, inclusive o desenvolvimento da personalidade, 
possui uma importante faceta social da ampliação do acesso a bens 
primários, tais como: alimentação, moradia, educação, trabalho e saúde. 
(MARCO e CASTRO, 2013, p.24 apud SEN, 2011 p. 286) 

 
Complementando esse raciocínio para evidencia a relação entre a promoção da 

dignidade e o desenvolvimento da pessoa, a partir da citação acima, a manutenção 

da vida depende da garantia estatal ao minimum necessário ao próprio funcionamento 

do organismo humano, inclusive em seu aspecto mental, por isso a necessidade do 

reconhecimento dos direitos à saúde e à educação, por exemplo.  

Assim, só se pode conceber o livre desenvolvimento da personalidade, se a 

pessoa puder estar integrada a sociedade, sem isso, não há vida, e sim sobrevivência. 

Isso em muito depende da construção de ambiente propicio para tanto, principalmente 

por parte iniciativa pública, mas também da privada, através da disponibilização das 

vias materiais para promoção da dignidade, na forma de bens e dos serviços que são 

essenciais para o seu bem-estar.  

Com as ocorrências acima mencionadas, o cenário jurídico foi mudando 

paulatinamente até culminar no atual onde há uma verdadeira constitucionalização do 

direito privado (RIBEIRO, 2014), e no qual os Direitos da Personalidade, dentre outros, 

surgiram e se tornaram objeto de preocupação estatal. Consequentemente, há 

consenso entre os doutrinadores modernos quanto a sua relação com os direitos 

personalíssimos. Nessa toada, disserta Caio Mário, “com os bens jurídicos traduzidos 

na personalidade humana, os quais recebem proteção especial da ordem jurídica, em 

razão da cláusula geral da tutela inserta no art. 1º, III, da Constituição Federal” 

(PEREIRA, 2017, p. 282)4. 

 

 

 

 
4“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III – a 
dignidade da pessoa humana;” 
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4 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

 

Disto, depreende-se que a presença de um ou mais direitos personalíssimos nos 

sistemas legislativos, independentemente de sua origem, é comum. No entanto, 

mesmo que eles fossem e sejam interpretados por muitos juristas quase que como 

um dado da natureza, ainda assim, eles precisaram ser assimilados pelos sistemas 

jurídicos para se consolidarem verdadeiramente, como ocorreu ao longo da história.  

Ocorre que, incialmente, ainda assim, o que se sucedeu não foram avanços tão 

significativos quanto o esperado no que tange a promoção dos direitos 

personalíssimos, posto que a exploração da mão-de-obra durante a Revolução 

Industrial consistia em um conjunto de práticas que hoje, são apontadas como 

manifestamente contrárias aos seus propósitos. 

Tal fato só foi encarado de modo institucional à época com o advento do fim da 

2ª Guerra Mundial. O ambiente era catastrófico: diversos países haviam sofrido perdas 

humanas expressivas em um curto espaço de tempo, além dos danos materiais 

decorrentes dos conflitos bélicos. Um sentimento coletivo de solidariedade tomou o 

globo e deu origem a muitas das garantias contemporâneas, a partir, em síntese, do 

seguinte raciocínio (SCHREIBER, 2014, p. 3): 

 
Já não bastava proteger o homem contra os desmandos do estado. Nem 
parecia suficiente proteger o homem contra agressão dos seus semelhantes. 
Era preciso evitar que o próprio homem, premido por necessidades mais 
imediatas, abrisse mão dos seus direitos essenciais. Fazia-se necessário e 
urgente erguer barreiras contra o canibalismo da vontade. Muitos juristas 
passariam, então, a defender a criação de uma nova categoria que fosse 
capaz de assegurar, no campo do próprio direito privado, a proteção daqueles 
direitos imprescindíveis ao ser humano, direitos que não se limitavam a uma 
liberdade ilusória e vazia, direitos superiores a própria liberdade, direitos a 
salvo da vontade do seu titular, direitos indisponíveis, direitos inalienáveis, 
direitos inatos. 
 

Estima-se que os primeiros normativos a abordarem o tema de forma autônoma, 

surgiram apenas durante o século XX, como é o caso do Código Civil Italiano de 1942. 

No Brasil, onde se situa o escopo desta pesquisa, a proteção categórica dos Direitos 

Personalíssimos foi inaugurada pelo capítulo II do Código Civil no ano de 2002, que 

permanece produzindo efeitos hodiernamente. Elencados entre seus artigos 11 e 21, 

encontram-se, a título de exemplo, as proteções ao nome, à imagem e à vida das 

pessoas humanas. 
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Teoriza-se que essa inovação não fez parte do diploma civil de 1916, pelo fato 

de que a dogmática acerca do tema ainda não estava completamente desenvolvida à 

época (ANDRADE, 2013). Havia sim previsões afim, porém elas estavam consignadas 

em leis esparsas, bem como na doutrina e na jurisprudência.  

No entanto, a Constituição Federal de 1988, que trazia em seu texto alguns dos 

direitos personalíssimos, chamou-lhes de direitos fundamentais, que são aqueles 

elencados no inciso X do art. 5º, quais sejam, os direitos: à intimidade, à vida privada, 

à honra e à imagem.  

Recorrendo a lição clássica para estudar sua natureza, adota-se o ponto de vista 

do jurista italiano Adriano de Cupis (2008), o qual além de elaborar um conceito, 

objetivava encontrar a razão de ser dos Direitos da Personalidade. Tendo concluído 

em sua obra que eles teriam surgido da necessidade de liberdade e que objetivam 

proteger os bens relacionados ao existir humano, ou seja, aqueles sem os quais os 

demais perderiam o sentido (CUPIS, 2008, p. 35): 

 
Fazendo parte da coletividade estatal, o indivíduo tem uma particular 
exigência da liberdade. E porque aquela coletividade poderia oprimi-lo com o 
seu poder, ele sente a necessidade contrária. Então intervêm normas de 
direito público para tutelar a satisfação daquela aspiração colocada em fase 
do Estado. 
 

Há quem defenda que o princípio motivador de sua existência seja, na verdade, 

a vida, em vez da liberdade. Aqui, será desconsiderada a pertinência de se abordar 

esse dilema, posto que ambos estão umbilicalmente conectados. Afinal, a vida sem 

liberdade é subvida. A liberdade perde o sentido sem ter quem agraciar. 

De todo modo, eles são, portanto, o que permite a autodeterminação, 

considerado o contexto de um Estado de Direito, ao passo em viabilizam a atuação 

de acordo com a vontade espontânea do ser. Explica-se: sem a proteção da esfera 

particular do indivíduo, ele não conseguiria sequer se expressar livremente, por 

exemplo, ficando, por isso, ainda mais suscetível aos ditames estatais, além de 

praticamente incapaz de desenvolver seu Eu de forma independente.  

Passando para uma análise mais dogmática do tema, sabe-se que não há no 

Brasil um conceito legal, tampouco uma cláusula geral de proteção dos Direitos da 

Personalidade, isto é, uma norma prevendo sua proteção de forma genérica.  

Tal manobra jurídica, quando utilizada, consiste no uso da gramática de forma 

a manter um dado instituto aberto a interpretações, evitando assim seu 
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engessamento, ou seja, que ele se mantivesse imutável mesmo com as alterações 

naturais do status quo. Nesse sentido, critica ANDRADE (2013, p. 98): 

 
Referida medida colaboraria para dissipar qualquer dúvida no sentido de que 
o sistema de tutela de direitos da personalidade no Direito brasileiro 
apresenta-se como numerus apertus e não numerus clausus, de sorte que 
teria a aptidão para resolver novas situações lesivas aos direitos da pessoa, 
sem necessariamente ter que recorrer a princípios constitucionais. 
 

No entanto, engana-se quem acredita que seus objetos de proteção estão 

restritos a literalidade do capítulo II, do Título I do Diploma Civil. Posto que esta 

pretensão expansiva, a ser feita pela doutrina e pela jurisprudência, foi expressa 

alínea “c” do item 17 da sua exposição de motivos: “Tratando-se de matéria de per si 

complexa e de significação ética essencial, foi preferido o enunciado de poucas 

normas dotadas de rigor e clareza, cujos objetivos permitirão os naturais 

desenvolvimentos da doutrina e jurisprudência”. 

Tendo esse fator em vista, suas definições variam. Para Paulo Nader (2016, p. 

200), v.g., eles seriam os direitos “inerentes à pessoa humana e a ela ligados de 

maneira perpétua e permanente”. Já Flávio Tartuce (2020, p. 154), indica que eles 

têm o objetivo de proteger “os modos de ser, físicos ou morais do indivíduo(...)os 

atributos específicos da personalidade”, demonstrando uma visão que não é 

estritamente jurídica, ao contrário da primeira. 

 Ao passo em que, Cristiano Farias (2017, p. 172) declara que eles asseguram 

a “projeção da personalidade humana em seus aspectos verdadeiros, a partir das 

múltiplas e variadas atividades desenvolvidas modernamente pelo ser humano em 

nossa sociedade – aberta, plural e multifacetada”. Em suma, para entendê-los 

certeiramente, faz-se necessário não só a compreensão jurídica do termo, como 

também a antropológica: assegura-se o necessário para promover valores 

existenciais compartilhados pela coletividade, como já se explicou. 

Ademais, ainda sobre esse ponto, é pertinente a crítica quando ao seu suposto 

caráter universalista que incialmente era percebido pelo Direito Natural. Posto que, 

apesar do sem-número de tratados internacionais e disposições internas que 

contemplem essa classe de garantias, ainda que sob outra nomenclatura, fato é que 

em alguns Estados, sua violação chega a ser institucionalizada. 

Há países onde o direito à vida é desconsiderado ao passo em que se permite a 

pena de morte. Ao mesmo tempo, a depender dos valores culturais de uma dada 

localidade, autoriza-se a mutilação em alguns casos. Isto no Brasil seria rechaçado 
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por força da proibição do ato de disposição do próprio corpo e da previsão da 

manutenção da integridade física, consignadas no CC.  

Evidentemente o contexto social faz toda diferença para essa construção, porém 

isto não afasta o potencial que os Direitos Personalíssimos têm de resguardar o 

mínimo necessário para que o homem possa exercer suas atividades internas e 

projetar-se na sociedade de forma autônoma (FARIAS, 2017).  

Fato é que, hoje, a partir do prisma do positivismo jurídico e da própria lógica dos 

países cuja tradição é a civil law, se reconhece que, na verdade, os Direitos 

Personalíssimos foram inventados. Porém, como se versou até aqui, mesmo essa 

criação dependeu do desenvolvimento de teorias que partiram da observação do 

mundo e da relevância que foi atribuída ao ser e à sua personalidade.  

Isto posto, vale passar para o estudo das espécies incluídas nesse rol, bem como 

de sua taxatividade. A começar pela lição de Nader (2016), que classifica os direitos 

presentes no CC, da seguinte forma: a) a tutela física (caput do artigo 13 e o artigo 

15); b) a tutela mista, que inclui a imagem (artigo 20); c) a tutela do nome (artigo 16); 

d) a tutela da honra (artigo 17) e e) a tutela da privacidade (Artigo 21). 

Em adição a isso, a partir de uma leitura civil-constitucional desse tema, Flávio 

Tartuce (2020) os distribui de outra forma, a saber: a vida e a integridade físico-

psíquica; o nome da pessoa natural ou jurídica; a imagem-retrato (representações 

gráficas) e a imagem-atributo (reputação); a honra; e a intimidade, que protege a vida 

privada da pessoa natural.  

Tais visões elucidam o que vem a ser a taxatividade. A segunda é mais ampla e 

aberta para interpretações que a primeira, a essa dicotomia entre inflexibilidade e 

flexibilidade, deu-se o nome de taxatividade.  

Em síntese, quando o legislador elenca normas afim, não deixando espaço para 

sua interpretação, significa que apenas as hipóteses legais expressas possam ser 

objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, ao passo quando há essa possibilidade, o 

operador do direito adicionar itens a ela casuisticamente, caso identifique a partir de 

uma interpretação razoável e devidamente fundamentada, que há uma relação de 

afinidade entre o bem jurídico a ser protegido e a intenção do legislador.  

Como se expôs, os autores e legisladores brasileiros, se perfilam à segunda 

corrente, uma vez que reconhecem a influência da dignidade da pessoa humana, 

positivada na CRFB, sobre os demais normativos. Isto porque, uma vez que ela 

consiste em uma cláusula geral, comportando, portanto, diversos significados em 
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razão de seu caráter abstrato e filosófico, tal possibilidade acaba por ser estendida 

também para os Direitos da Personalidade. 

A jurisprudência é igualmente favorável a essa associação, conforme 

consubstanciado no enunciado da súmula nº 247 do Superior Tribunal de Justiça, a 

qual dispõe que: “os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva 

pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, 

contida no art. 1º, inc. II, da Constituição”.  

Assim, chega-se à conclusão de um dos objetivos específicos deste trabalho: o 

rol dos direitos personalíssimos do CC não é taxativo. Feitas essas considerações 

iniciais, pode-se finalmente partir para investigação de suas especificidades. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS 

 

 

Ressalve-se de pronto que a personalidade não é o bem da vida a ser 

resguardado pelos direitos personalíssimos, e sim seu alicerce comum (PEREIRA, 

2016), bem como a dignidade. Isto porque esse princípio é um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil, vide artigo 1º da Constituição e exerce influência, por 

conseguinte, em todo o ordenamento. Por isso, é acertado dizer que os bens 

assegurados pelo ordenamento pátrio são aqueles atributos expressos no CC e na 

CRFB, e não a personalidade por si só.  

A começar pelo texto do artigo 11 do Código Civil, que inaugura a proteção das 

espécies de Direitos da Personalidade. De sua violação surge a obrigação de reparar 

o dano e o direito de ação, vide artigo 12 dessa mesma codificação. Desse modo, o 

agente prejudicado poderá recorrer ao Judiciário a fim de que com o auxílio de seu 

poder coercitivo, o infrator seja obrigado a cessar a ameaça de lesão ou, se já tiver 

sido consumada, surja para ele o dever de reparar o dano.  

Suas características expressas pelo diploma civil são a intransmissibilidade e a 

irrenunciabilidade. Isto significa que sua livre disposição é defesa, ainda que ela esteja 

em consonância com o desejo de seu titular. Por isso, eles não podem ser “cedidos, 

doados, emprestados, vendidos ou recebidos por herança” (SCHREIBER, 2013, p. 

14) a outrem, nem os afastar por tempo indeterminado. 

Porém, com o desenvolvimento da doutrina acerca do tema, foram identificadas 

características outras. Aqui, serão abordadas aquelas que estão em vias de serem 
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reconhecidas também no âmbito legislativo. No PL nº 699/2011, se prevê a 

extrapatrimonialidade, a vitaliciedade, a subjetividade, o caráter inato e absoluto, a 

indisponibilidade, a imprescritibilidade e a impenhorabilidade.  

A extrapatrimonialidade reconhecida neles se consubstancia no fato de que, a 

princípio, seus objetos não têm um valor econômico absoluto, porém no contexto de 

uma relação jurídica (CUPIS, 2008), eles podem acabar lesados, gerando o dever de 

reparação, que muitas das vezes se dá da conversão do dano em valores apreciáveis 

economicamente. 

São inatos na medida em que são intrínsecos à condição humana e dela 

inseparáveis, além de indisponíveis, como se elucidou anteriormente, de modo que 

sua penhora também é vedada. São absolutos na medida em que são oponíveis a 

todos, ou seja, toda comunidade tem o dever de respeitá-los sob pena de incorrer nas 

sanções legais, afinal, a CRFB garante em seu preâmbulo a igualdade, assim, todas 

as pessoas possuem-nos enquanto direitos e deveres simultaneamente.  

 Quanto à subjetividade, ensina Cupis (2008, p. 49) “existe um direito subjetivo 

desde que o mecanismo da tutela jurídica esteja nas mãos do sujeito do mesmo 

interesse”, ou seja, o prejudicado. A vitaliciedade e a imprescritibilidade estão 

associadas posto que definem o período de defesa da personalidade como sendo a 

duração de sua personalidade jurídica, ou seja, do nascimento até a morte.  

Além disso, uma lide que os envolva pode ser ajuizada por igual período, posto 

que não se extinguem pelo decurso do tempo, diferentemente do que acontece com 

outras classes de direitos, que estão sujeito à prescrição e à decadência, i.e., a 

possibilidade de acionar o judiciário para tratar deles possui validade. 

Porém, em caso de dano moral, “(...) sua reparação está sujeita aos prazos 

prescricionais estabelecidos em lei, por ter caráter patrimonial” (GONÇALVES, 2017, 

p. 205). E há ainda, a hipótese de defesa de alguns dos direitos personalíssimos de 

pessoas já falecidas, movidas ações por seus herdeiros e dos nascituros, por seus 

responsáveis, vide artigos 2º e 12 do CC.  

Contudo, estes preceitos podem ser mitigados. Conforme descrito nos 

enunciados nº 4 do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito Civil, “o exercício dos 

direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja 

permanente nem geral.” e nº 139 da III Jornada de Direito Civil, que por sua vez, 

dispõe “os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não 
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especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direito de 

seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes”. 

Esse tipo de entendimento, acaba por autorizar que sejam firmados contratos 

cujo objeto é a exploração comercial do nome ou da imagem de uma pessoa, o que 

comumente ocorre com artistas, exigindo-se apenas que ele não seja vitalício ou com 

termos irrazoáveis, que lesam o agente em questão em demasia, como se viu.  

Tal concessão, no entanto, não se dá de forma plena. Roxana Cardoso esclarece 

que, na verdade, o que se negocia são apenas as manifestações de seu uso dos 

direitos da personalidade (TARTUCE apud CARDOSO, 2020). 

Explica-se: quando um ator permite que sua imagem seja vinculada em uma 

novela, ele não dispôs de seu direito sobre a própria figura, mas autorizou a 

exploração de sua imagem enquanto um personagem e somente dentro do contexto 

do programa. Desse modo, não há que se falar, por exemplo, de que a emissora 

poderá explorá-la em toda e qualquer circunstância. 

  Conforme todo o exposto neste tópico, resta claro que o direito resguarda a 

pessoa e sua personalidade, sob o prisma da dignidade. Além disso, compreendidas 

as características aqui exploradas, resta evidente que os Direitos da Personalidade 

possuem um status elevado dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 
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5 DADOS PESSOAIS E SUA RESSIGNIFICAÇÃO NO SÉCULO XXI 

 

 

O conceito de dados pessoais segundo a Lei nº 13.709/2018 é o seguinte: 

“informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável”. Como se vê, a 

intenção do legislador ao se utilizar de tais termos foi a de abarcar tanto aqueles 

oriundos de meios físicos quanto os de meios virtuais. No entanto, a corrida legislativa 

no sentido de sua proteção que se observa hoje, em muito se deve ao fato do 

desenvolvimento em termos quantitativos e qualitativos da informática que permitiram 

sua exploração em alta escala (BIONI, 2020).  

Por isso, este capítulo, que será dedicado ao seu estudo, começará a partir 

contextualização da sociedade atual, com enfoque na relação entre os seres humanos 

e os meios digitais e em seguida, será feita então uma análise jurídica, com enfoque 

no mundo informatizado. 

Tudo isto em nome da obtenção de uma resposta acerca do questionamento: os 

dados pessoais são um direito da personalidade autônomo? 

 

5.1 DADOS PESSOAIS 

 

 

O contexto em que se deu o surgimento dos Direitos da Personalidade e sua 

posterior consolidação, em muito se difere do que se vive hoje. O ato de escalonar 

informações para as mais variadas finalidades científicas, é algo que precede a 

invenção da calculadora. Nesse sentido, Patrícia Pinheiro (2013) sinaliza em sua obra 

que eram utilizadas pedras para contabilizar o rebanho em tempos remotos.  

Porém, a preocupação com sua proteção data de poucas décadas: o ser humano 

alterou o mundo ao seu redor em uma velocidade jamais vista, sobretudo após o 

advento da internet. Relacionamentos, serviços, conhecimento e um sem-número de 

outras coisas nunca mais foram as mesmas. 

Segundo o censo realizado pelo IBGE em 2018, a porcentagem de domicílios 

com acesso à internet era 79,1%, sendo o celular o principal meio de acessá-la, 

correspondendo à 99,2% desse total (IBGE, 2019). Assim, se antes era raro encontrar 

alguém que possuísse um smartphone, um celular apto a se conectar à rede mundial 

de computadores, agora, essa lógica se encontra invertida. 



31 
 

A maioria dessas pessoas possuem perfis em alguma das grandes redes sociais, 

que nada mais são que “agrupamentos de indivíduos cadastrados em determinados 

softwares sociais, após o seu cadastro e a inclusão de seus amigos e conhecidos, que 

passam a fazer o mesmo, multiplicando rapidamente o número de usuários.” 

(ZERGER et. al, 2017, p 2 apud TUFY, COSTA e GROSSI, 2014). 

Estima-se que 3,2 bilhões de internautas ao redor do globo utilizem sites desse 

tipo (KEMP, 2019), onde a interação não fica limitada ao comportamento passivo tal 

qual o de um telespectador, mas estende-se à possibilidade de participação ativa 

através da criação de conteúdo, diferentemente dos meios de comunicação 

tradicionais.  

Como consequência, a internet possibilita que todos tenham voz, se assim 

desejarem. Isto provocou o surgimento de novas profissões, como a dos bloggers e 

dos influenciadores digitais, encurtou distancias culturais e promoveu a expansão da 

comunidade cientifica, uma vez que a distância física deixou de ser um entrave para 

o intercambio informacional. De fato, o mero apelo às estatísticas supramencionadas, 

evidencia sua quase onipresença. 

Nessa esteira, conclui Patrícia Pinheiro (2013, p. 26): "A Internet é mais que um 

simples meio de comunicação eletrônica, formada não apenas por uma rede mundial 

de computadores, mas, principalmente, por uma rede mundial de Indivíduos”.  

Tudo isso repercutiu e ainda repercute no imaginário coletivo, provocando 

alterações sociais de difícil compreensão. Em decorrência disso, teorias surgiram para 

tentar contemplá-las. Os caminhos encontrados variam, porém nesta pesquisa a lição 

do jurista Sérgio Branco receberá especial destaque. 

Em sua obra “Mídias Digitais – cultura, posts e redes”, o autor traça um paralelo 

interessante entre as redes sociais e os antigos álbuns de fotografia: defende que 

ambos têm um propósito parecido, qual seja, o de manter um registro autobiográfico 

de uma pessoa. O que historicamente ficava a cargo dos diários e dos álbuns de 

família, exibidos apenas para o ciclo social do autor, hoje é administrado por grandes 

corporações e passível de ser exposto para um sem-número de pessoas. 

Com isso, os pensamentos tornaram-se públicos, estando a um clique de 

distância de quem quiser sabê-los. A fotografia por sua vez, que era um verdadeiro 

evento no passado dada a raridade de sua ocorrência, foi se tornando aos poucos um 

fato corriqueiro. Ainda que seus significados e projeções não sejam mais os mesmos, 

seu caráter registral permanece.   
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Porém, hoje, a esses elementos foi adicionada uma inovação sem qualquer 

precedente: os diários agora podem ser comentados, curtidos e compartilhados por 

terceiros. Isto em muito se deve à mitigação da privacidade característica do século 

XXI e da superexposição da pessoa. 

Além disso, nem só de imagens se mantém um perfil. Hoje, esse diário público 

pode conter pensamentos e fatos consignados em textos, vídeos ou áudios, de modo 

que outros Direitos da Personalidade se encontram ameaçados. Muitas das vezes 

com o aval de seus titulares, que compartilham suas imagens e ficam à mercê de 

violações da sua honra como se isso não demonstrasse qualquer perigo.  

As razões para assumir esse risco são desconhecidas, porém, uma interessante 

leitura sobre esse fenômeno foi feita pelo psicólogo Adam Philips, o qual afirma que 

“a ideia de uma vida boa foi substituída pela ideia de uma vida invejável” (BRANCO 

apud PHILIPS, p. 34). Isso explicaria por que a ideia de uma foto perfeita ou inusitada, 

provavelmente com a intenção de chamar atenção para si, leva no mínimo ao risco da 

superexposição intrínseca à internet, e no outro extremo, à acidentes cujas 

consequências chegam ao mundo real.  

Este fato deve ser considerado para uma leitura adequada da 

contemporaneidade, afinal, chegou-se a um tal ponto que a probabilidade de óbitos 

causados por acidentes ocorridos durante uma selfie é maior que a por ataques de 

tubarões.  Vive-se pelo online. Morre-se pelo online. 

Ainda que nem todas as lesões aos direitos sejam extremas, fato é que elas 

ocorrem com frequência. Em virtude disso, o Direito se viu obrigado a criar 

mecanismos de proteção específicos para situações que inexistiam antes do uso 

massivo da web e, portanto, não estavam no horizonte dos legisladores anteriores. 

Esta não é sequer a primeira vez que a subjetividade humana é afetada por 

diários, surgidos no mesmo momento em que a sociedade começou a compreender 

as pessoas enquanto seres individuais, como se mencionou na abordagem do 

conceito de dignidade. Neste sentido, Gabriela Silva (2016, p. 19) relaciona como esse 

fenômeno acabou sendo afetado também pela invenção da imprensa:  

 
A necessidade de narrar uma história e conceber um eu plasmado nos 

conflitos presentes no íntimo de cada ser humano aqueceu a relação entre o 

indivíduo moderno e os romances psicológicos, que foram de fundamental 

importância para construção do imaginário da época, já que, através de 
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técnicas literárias de verossimilhança, era possível ao homem reconhecer-se 

e identificar-se com as personagens. 

 

E é justamente a possibilidade de identificação entre um grande número de 

indivíduos que chega até o amago de cada um deles e, portanto, os constrói, que 

motiva o uso constante e a relação das pessoas com as redes sociais, que só puderam 

ser concebidas com o advento da internet. Trata-se da natureza humana em seu 

aspecto social, se manifestando novamente após mudanças estruturais na sociedade, 

com alguma sofisticação tecnológica. 

Em razão disso, o Direito vem tentando cumprir seu dever de acompanhar o fluxo 

social, ainda que ele esteja se agitando desenfreadamente. Nas palavras de 

PINHEIRO, as relações humanas se encontram abaladas pela internet e isto não pode 

ser ignorado pelo ordenamento, posto que “toda mudança tecnológica é uma 

mudança social, comportamental, portanto, jurídica.” (2013, p.26). 

É nesse contexto que se dá uma das maiores discussões jurídicas da atualidade, 

a respeito dos limites e consequências relacionados à principal moeda de troca entre 

os internautas e a web: os dados pessoais.  

 

5.2 UM NOVO BEM JURÍDICO SURGE 

 

 

Segundo o artigo 5º da LGPD, tem-se que os dados pessoais são uma 

“informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável”. Como se vê, 

restam protegidos tanto os dados coletados por meios físicos quanto por meios 

digitais, uma vez que o legislador não fez qualquer distinção entre eles.  

No entanto, a informação é a protagonista da economia atual, sendo o elemento 

caracterizador da chamada “4ª revolução industrial” (BIONI, 2020) e esse local só foi 

alcançado devido a mudanças substanciais relacionadas à computação e à 

massificação do uso da internet.   

Isto porque com o avanço da tecnologia informacional, essa capacidade de 

sistematização se tornou tão desenvolta ao ponto de ser capaz de produzir o principal 

conhecimento aplicado ao mercado atual, por isso sua relevância. Esse fenômeno se 

deu, sobretudo, a partir da descoberta dos bits (BIONI, 2020), a menor unidade de 

armazenamento passível de ser compreendida por um computador.  
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A partir dessa ocorrência, o uso de meios físicos para esse mesmo fim foi se 

tornando cada vez menos necessário. Além disso, a tecnologia acabou por 

aperfeiçoar a velocidade de processamento de dados até culminar no cenário atual, 

onde isto ocorre tão rapidamente e ocupa tão pouco espaço, que passou a ser viável 

e interessante congregar todo tipo de rastro digital. 

A esse fenômeno foi dado o nome de Big Data e nada passa despercebido por 

ele: o tempo de conexão, o nicho de sites mais frequentados, as palavras inseridas 

em mecanismos de busca e até mesmo o conteúdo de mensagens dos internautas 

são monitorados em certa medida, em manifesta violação à privacidade. Em teoria, 

os próprios internautas concordam com isso ao aceitarem a política de privacidade. 

Por óbvio, todo esse esforço envolvido no aprimoramento da informática não foi 

feito em vão, possuindo, sobretudo, objetivos econômicos. Essa relação se dá, pois, 

a partir da “aplicação de algoritmos complexos à gigantesca quantia de dados 

armazenados, são formados padrões capazes de antecipar acontecimentos globais e 

comportamentos sociais, das mudanças climáticas aos comportamentos de 

consumidores em determinado segmento de mercado” (BARROS, 2020, p.241). 

Para alcançar os objetivos mercadológicos, se analisa essa infinidade de dados 

de forma automatizada a partir de cálculos matemáticos, os ditos algoritmos, que são 

capazes traçar um perfil de interesses, o que, por óbvio, diz muito sobre uma pessoa, 

conforme sintetizado em: 

 
Nas plataformas algorítmicas, pode-se afirmar que somos compelidos a 
tomar como nossa uma simulação de nossa própria estrutura mental, mas 
feita por outrem e otimizada conforme seus interesses. [...] E é, justamente, 
como um recurso dele que despontam os cookies, os quais, colhendo 
informações dos internautas, permitem que sejam interpelados 
algoritmicamente mediante anúncios personalizados, pavimentando o trajeto 
para as plataformas algorítmicas atuais na web. (CASTRO, 2019, p.5-6) 

 

A primeira etapa, a interpretação, é chamada de profiling e seu uso posterior, 

que geralmente é o direcionamento personalizado de propaganda, se dá da seguinte 

forma “os dados fornecidos por alguém, ou dele extraídos de algum jeito, determina 

aquilo que lhe será exibido ou recomendado de forma customizada nos websites” 

(CASTRO, 2019, p. 3). 

A tecnologia atual é capaz de calcular, em certa medida, até mesmo as reações 

emocionais dos indivíduos ao se depararem com uma postagem sobre um assunto X, 

por meio do reconhecimento facial (FORBES, 2016). Une-se a expressão contida no 

rosto humano com conhecimentos prévios de linguagem corporal e psicológicos para 
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se chegar a uma conclusão de como aquele conteúdo foi recebido pelo público, 

provavelmente com o objetivo futuro de manipular essas percepções de modo a gerar 

as reações pretendidas.  

Os estudiosos apontam duas problemáticas principais que advém do uso dessas 

técnicas de predição matemática são (i) o seu uso para o direcionamento 

personalizado de propaganda, de modo que ela se torna quase irresistível – o antes 

consumidor, tornou-se um prosumer, isto é, (quase que) fatalmente um comprador 

(BIONI, 2020); e (ii) os casos em que esse fato causa situações constrangedoras e 

mesmo discriminatórias, devido as informações que alimentaram o banco de dados 

usado para esses cálculos serem igualmente preconceituosos.  

Sobre o primeiro ponto, não raro são os websites e aplicativos que exigem uma 

série de dados pessoais para permitir que o usuário os acesse, conforme elucidado 

por BRANCO (2020, p. 10) “Novos aplicativos surgem a cada dia, prometendo facilitar 

nossa vida, mas cobrando por nossos dados pessoais – elementos invisíveis que 

dizem tanto sobre nós e com que nos preocupamos tão pouco.”  

Ocorre que, para o mundo corporativo, eles não estão nem perto de serem 

invisíveis. A humanidade se encontra na era da economia de vigilância (BIONI, 2020), 

na qual as informações coletadas são utilizadas para fazer previsões quanto ao 

mercado e, sobretudo, para aprimorar o direcionamento de propaganda. 

Assim, as empresas de tecnologia, sobretudo aquelas que administram as 

grandes redes sociais, são as “novas donas da bola” do cenário econômico 

(BRANCO, 2020), posto que são pagas por anunciantes de diversas nacionalidades 

apenas para expor seus produtos para as pessoas cujo interesse em seus produtos 

já foi comprovado pelos algoritmos, aumentando as chances de venda.  

O mecanismo de exploração pecuniária desses dados é brilhantemente 

sintetizada por Ricardo Bioni (2020, p.38): 

 
Ao passo que, sob um novo modelo de negócio, consumidores não pagam 
em dinheiro pelos bens de consumo, eles cedem seus dados pessoais em 
troca de publicidade direcionada. São os anunciantes de conteúdo publicitário 
que aperfeiçoam o seu arranjo econômico. Dessa forma, tal relação torna-se 
plurilateral, uma vez que ela envolve, necessariamente, os anunciantes de 
conteúdo publicitário, para haver retorno financeiro nesse modelo de negócio. 
Por essa lógica, o consumidor torna-se também um produto comercializável, 
já que seus dados integram a operação econômica em questão. 
 

É por isso que quando uma pessoa que está interessada em comprar roupas de 

banho, por exemplo, eventualmente irá se deparar com um anúncio de uma loja que 
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vende esse tipo de artigo em algum dos sites que visitar. Se a geolocalização do seu 

smartphone estiver habilitada, há altas chances que esse estabelecimento seja 

convenientemente perto do local em que se encontra.  

A esse fenômeno foi dado o nome de “publicidade comportamental online”. Em 

oposição a via tradicional de propaganda, a qual objetiva atingir o maior número de 

pessoas, na esperança de atingir um potencial consumidor, essa modalidade visa 

encontrar o interessado a partir da leitura automatizada e inteligente dos rastros 

deixados por ele no mundo digital, sendo, portanto, mais eficiente (BIONI, 2020). 

A fim dar cabo à questão, faz-se a seguinte analogia: os algoritmos, isto é, ações 

descritas em linguagem de programação, seriam uma espécie de cartomante a ler um 

baralho de tarô, que por sua vez, seriam os dados pessoais, e então teceria previsões 

específicas sobre o consulente, ou seja, o internauta.  

A princípio, as cartas apesar de possuírem um significado, somente são 

convertidas em uma narrativa coesa após serem traduzidas pelo médium, assim 

seriam as informações sem o processamento computadorizado.  Em suma, a 

valoração dos dados pessoais que interessa para economia não parte do fenômeno 

do Big Data, mas sim da inteligência artificial envolvida em seu processamento. 

 Nesse contexto, mais do que nunca, informação é poder. Todos esses 

processos fizeram com que os dados pessoais movimentem bilhões no mercado 

internacional (CAPPRA, 2020). Sua obtenção e venda é um verdadeiro nicho de 

mercado, existindo empresas que desempenham exclusivamente esse papel, como a 

Cambridge Analytica, envolvida em um dos maiores escândalos de vazamento de 

informações desse tipo (CABRAL, 2020), obtidas via Facebook.   

 Por esses e outros fatores que há doutrinadores que defendem sua 

caracterização enquanto bem jurídico autônomo (DONEDA, 2020). Um bem jurídico 

é, por definição diversas “coisas materiais, apropriáveis, úteis a pessoa humana e 

revestidas de valor econômico” (NADER, 2016, p. 349) — ressalve-se que é 

amplamente aceita a adição de bens imateriais a esse conceito. 

Projeta-se que elevar os dados pessoais à categoria de bem jurídico de modo 

expresso em muito contribuiria para a robustez de sua proteção dentro do 

ordenamento. Posto que tal inovação, ao menos potencialmente, levaria a criação de 

outros mecanismos de proteção, mais adequados à suas especificidades que aqueles 

concebidos em uma época que a tecnologia não permitia sua exploração pecuniária. 
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Mas a defesa dessa mudança não é unânime entre os doutrinadores: Danilo 

Doneda (2020), por exemplo, entende que esta não seria uma saída pertinente para 

a resolução das questões afetas aos dados pessoais. Isto porque, isso representaria 

elevar a informação, algo não tem valor pecuniário per se, à uma categoria que não 

pertence. No entanto, como se expôs, é importante ressalvar que hoje, tais dados 

sustentam a economia, sobretudo em âmbito digital, posto que são amplamente 

explorados por razões mercadológicas. 

De todo modo, o que é objeto de concordância não só entre os autores, mas 

também dos legisladores, como se verá a seguir, é o fato de que eles merecem sim 

proteção específica. É nesse contexto que surge no Brasil, e a Lei nº 12.965/2014, o 

Marco Civil da Internet e a Lei nº 13.709/2018, a LGPD.  

 

5.3 BREVES COMENTÁRIOS À LGPD 

 

 

Para os fins pretendidos por essa pesquisa, apenas a LGPD será analisada, 

sobretudo a partir de seus fundamentos principiológicos e dos conceitos introduzidos 

na ordem jurídica que foram pertinentes para uma análise das questões que permeiam 

a relação entre a coleta de dados pessoais, a formação da personalidade, e os Direitos 

da Personalidade, aqui compreendidos como “caracteres incorpóreos e corpóreos que 

conformam a projeção da pessoa humana.” (BIONI, 2020, p.77). 

O marco inicial da proteção dos dados pessoais em uma lei própria se deu em 

2016 com o advento da aprovação da General Data Protection ou GDPR, pela União 

Europeia. Dada a influência dessa potência no cenário mundial, esse fato provocou 

um verdadeiro efeito em cadeia nos demais países, os quais passaram a temer que 

não os proteger significasse algum tipo de barreira em negociações nas quais ela 

estivesse envolvida (PINHEIRO, 2020). É nesse contexto que se deu a promulgação 

da LGPD pelo presidente Michel Temer em 2018. 

Logo em seu artigo inaugural, é enunciada sua função dentro do ordenamento 

jurídico, “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 
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desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.”, restando explicita sua relação 

com os direitos fundamentais da pessoa humana. 

Seu segundo artigo define seus fundamentos, que serão elencados abaixo, a fim 

de tê-los como referência: 

 
Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: 
I - o respeito à privacidade; 
II - a autodeterminação informativa; 
III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; 
IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 
V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 
VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 
VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a 
dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. 
 

Desse modo, a Lei nº 13.709 de 2018 evidencia sua proteção aos direitos da 

personalidade, sobretudo àqueles contidos nos incisos I à IV e VII. Sendo certo, ainda, 

que aqueles últimos do IV estão no Código Civil, nos artigos 17 e 20, respectivamente.  

Assim estão postos os “(...) itens de controles técnicos para governança da 

segurança das informações, de outro lado, dentro do ciclo de vida do uso da 

informação” (PINHEIRO, 2020, p. 10) Com ciclo de vida Patrícia Pinheiro pretende 

chamar atenção para as normas do Capítulo II da LGPD, onde se indica basicamente 

que o tratamento dessas informações se inicia no momento do consentimento do 

titular, e se finda com o cumprimento de sua finalidade, exclusão mediante solicitação 

do titular ou o termo do período de tratamento.  

Bruno Bioni (2020) destaca que esse consentimento deve ser qualificado, 

havendo transparência por parte do controlador de dados e o titular, a utilidade da 

informação e o livre poder de barganha. Estes adjetivos estão diretamente ligados aos 

princípios consignados em seu artigo sexto.  

Como a própria LGDP explicita, a transparência significa o direito de ter 

informações claras e acessíveis de como e por quem eles serão tratados. Enquanto a 

utilidade pode ser traduzida na adequação dos dados coletados aos fins pretendidos, 

evitando-se assim que os controladores possuam mais informações do que aquelas 

necessárias para prestarem seus serviços.  

Por fim, o poder de barganha significa o poder de autorizar, modificar e/ou deletar 

as informações fornecidas a qualquer tempo, mediante solicitação. Além disso, exige-

se que esse processo de tratamento tenha medidas de segurança suficientes para 

evitar seu vazamento a entidades não autorizadas ou mesmo condutas ilícitas feitas 
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com o intuito de obtê-los, como pode ser feito por hackers, evitando assim os crimes 

informáticos.  

5.4 DADOS E O MUNDO DOS FATOS 

 

 

A relação entre o mundo digital e o mundo dos fatos tem um alto potencial 

danoso. A título de exemplo pode ser citado o escândalo envolvendo o Facebook em 

2018. Estima-se que nessa ocasião foram expostos os dados de cerca de 87 milhões 

de usuários. Ainda que a princípio esse tipo de ocorrência pareça inofensiva, é por 

meio da obtenção de informações assim que pessoas mal-intencionadas conseguem 

utilizá-las para cometer verdadeiros crimes. 

Nesse sentido, um caso brasileiro se tornou notório e ensejou a elaboração de 

uma lei, tamanha sua gravidade. Ele envolvia a atriz global Carolina Dieckmann, que 

foi vítima de chantagem por crackers que invadiram seu computador e assim tiveram 

acesso às suas fotos, exigindo dinheiro para não as expor; leia-se, para não violar os 

direitos à intimidade, à imagem e à honra da vítima (SILVEIRA et. al, 2017). 

Assim, surgiu a Lei nº 12.737 de 2012, que além de prever o tipo penal de 

Invasão de dispositivo informático, em atenção à ocorrência acima, também adicionou 

os de Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, 

telemático ou de informação de utilidade pública e o de falsificação de documento 

particular de cartão de crédito e débito. 

Assim, pode-se dizer que o direito pátrio reconheceu que a exposição dos dados 

pessoais podem gerar danos de diversas ordens, seja pelo aborrecimento ou pelo 

atentado contra os direitos da personalidade. De modo que buscou-se proteger tanto 

o patrimônio, quanto a esfera moral das vítimas. Estes são protegidos inclusive pelos 

incisos V e X do artigo 5º da CRFB, merecendo especial atenção nesta pesquisa, em 

virtude de sua definição, veja-se: 

 
Se deve reputar como dano moral ‘a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em 
seu bem-estar. (GONÇALVES apud CAVALIERI, 2019, p. 508) 
 

Como se vê, o sistema jurídico pátrio reconhece e zela pelos danos infringidos 

na esfera psíquica de seus cidadãos já há algum tempo. Se este é um bem jurídico 

reconhecido pela Norma Fundamental, é razoável que tal proteção acompanhe as 
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mudanças sociais, de modo a resguardar as novas roupagens que os atos ilícitos 

podem tomar com o avanço da tecnologia. 

Nesse sentido, caminha o direito em direção ao mundo virtual, o que se observa 

a partir de ações como a elaboração da lei aqui aludida, e a criação de divisões de 

crimes informáticos em algumas das delegacias do país.  

Porém, Patrick Pinheiro (2013, p. 121) adverte em sua obra sobre Direito Digital, 

que isto não significa uma extensão do poder de polícia sobre a internet, uma vez que 

os ditos crimes cibernéticos são crimes de meio, assim, “(...)o meio da materialização 

da conduta criminosa pode ser virtual; contudo, em certos casos, o crime não”.  

Explica-se: há hipóteses nas quais a conduta lesiva cometida por um criminoso 

virtualmente, leva a consequências que correspondem à atos defesos pela lei. É o que 

ocorre, por exemplo, quando um indivíduo mal-intencionado invade o dispositivo 

eletrônico da vítima para posteriormente exigir uma compensação em dinheiro em 

troca de não publicar suas fotos, restando caracterizado o crime de ameaça e, caso 

sua chantagem seja atendida, o de extorsão.  

Portanto, os efeitos e a relevância desse tipo de conduta, extrapolam a dimensão 

virtual da vida, o que torna sua proteção ainda mais urgente.   
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6 DADOS PESSOAIS E SUA RELAÇÃO COM A PERSONALIDADE 

 

 

No tópico anterior traçou-se à luz da LGPD, qual é o objetivo da proteção dos 

dados pessoais de modo específico, qual seja, resguardar direitos fundamentais, tal 

qual os direitos da personalidade descritos no CC. 

Ainda que já tenham sido abordados alguns dos desdobramentos de sua 

violação, como os crimes cibernéticos e a reparação civil de atos ilícitos cometidos em 

ambiente virtual, para atingir os fins desta pesquisa será necessário explicitar a 

relação do tratamento de informações e a formação da personalidade humana. 

Esta discussão é extremamente complexa e devido a sua atualidade, seu 

estudo ainda está em estágio inicial. Por isso, foram eleitos apenas dois vieses que 

se destacaram durante a revisão bibliográfica para analisar essa relação: (i) o papel 

das redes sociais nas interações e comportamentos interpessoais, e (ii) a influência 

exercida pelo uso de algoritmos na forma de pensar do ser humano. 

Repise-se que a personalidade se manifesta no espaço público a partir de 

comportamentos, que por sua vez, em muito dependem da forma de pensar do sujeito 

e da construção de sua identidade. Esta, se relaciona diretamente com fatores 

externos ao ser, como se viu na primeira parte desta pesquisa. 

 

6.1 REDES SOCIAIS E MUDANÇAS COMPORTAMENTAMENTAIS  

 

 

O uso massivo da web modificou em definitivo o status quo, sobretudo em termos 

comportamentais. Através das redes sociais, as pessoas interagem, se expressam e 

até mesmo constroem uma identidade paralela à sua. Nos dizeres de PINHEIRO 

(2013, p. 26) "A Internet é mais que um simples meio de comunicação eletrônica, 

formada não apenas por uma rede mundial de computadores, mas, principalmente, 

por uma rede mundial de Indivíduos."  

Segundo uma pesquisa feita com 95 alunos das Faculdades Integradas de 

Ourinhos demonstrou que cerca de 57 deles acessavam as redes sociais mais de 10 

vezes por dia. Isto era impensável até pouco tempo e agora é um hábito diário de 

muitas pessoas. Esse mesmo trabalho demonstrou que 88 deles tinham predileção 

pelo Whatsapp, um aplicativo de mensagens instantâneas que permite a comunicação 
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através de mensagens privadas ou em grupo com mais de 200 pessoas ao mesmo 

tempo (ZERGER et. al, 2017). 

Assim, se tem hoje um verdadeiro e-mundo, onde uma e-sociedade interage, um 

universo paralelo e desconhecido. Nesse sentido, Arrabal e Dias (2018, p.83-84): 

 
A ideia de uma realidade a ser desvendada, antes, sonega ao homem a 
possibilidade de reconhecer-se em inter-ação-constituição com o que produz 
simbólica e materialmente. É reconhecer que toda pessoa que transforma 
e produz, ao transformar e produzir, simultaneamente é transformado e 
produzido. 

 

Retomando brevemente o que foi explorado anteriormente, a formação da 

personalidade, não aquela jurídica, em muito depende dos fatores externos, do 

ambiente e da interação entre os semelhantes. Assim, a citação acima explicita o 

impacto que a internet tem nesse processo e como isso altera a sociedade. 

 Ao disponibilizarem a possibilidade de envio de áudios, de mensagens e de 

imagens à distância, essas plataformas promovem, em alguma medida, o contato 

interpessoal muito próximo da realidade, explorando alguns dos sentidos, quais sejam 

a audição e a visão. Provavelmente em breve será possível a transmissão de cheiros, 

tal novidade está sendo estudada, como por exemplo, pela neuroengenheira Michele 

de Souza (GAZETA, AUONLINE, 2019). 

De fato, o principal papel das redes sociais, como explicitado por sua própria 

nomenclatura é viabilizar essas interações, funcionando como uma espécie de espaço 

público virtual. Tal qual uma cidade de verdade, mesmo a prática comercial está 

presente nesses espaços. Trata-se dos e-commerce — lojas em que a negociação e 

o contrato de compra e venda se dão em ambiente virtual. Sua presença e utilização 

são tamanhas que, em, 2010 havia mais de 22 mil processos tramitando sobre o tema, 

segundo o Departamento de Nacional de Defesa do Consumidor (TEIXEIRA, 2017).  

Outro aspecto interessante da e-sociedade são as comunidades, onde pessoas 

com interesses em comum se reúnem para diversos fins, tais como discutir questões 

afetas aos seus preferencias, divulgar seus trabalhos e textos ou mesmo efetuar 

pesquisas de opinião por meio da disponibilização de formulários eletrônicos.  

 Em atenção principalmente às possibilidades de autoexpressão, através de 

postagens que evidenciam seus alinhamentos ideológicos e experiências, além de 

projeções gráficas que expõem parte de seus hábitos e preferências nessas 

plataformas, assim, pode-se reafirmar sua semelhança com os diários, conforme 

teorizado por Sérgio Branco.  
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É a partir dessas formas de interação que a persona virtual toma forma, através 

da “projeção da identidade para os dados inseridos na rede permite que se pense na 

existência de um corpo eletrônico” (LEAL, 2018, p. 181), funcionando como uma 

extensão de sua personalidade: 

“Um perfil assim obtido pode se transformar numa verdadeira representação 
virtual da pessoa, e pode ser o seu único aspecto visível a outros sujeitos que 
com ela terão algum tipo de interação. Este perfil estaria, em diversas 
circunstâncias, fadado a confundir-se com a própria pessoa.” (DONEDA, 
2020, p. 149) 

 
No atual contexto, as redes sociais desempenham um papel essencial não só 

por conta do que já foi dito, mas também em virtude da pandemia enfrentada pela 

humanidade, permitindo que as pessoas não fiquem sem nenhum tipo de socialização 

e até mesmo que realizem suas atividades laborais de casa, prática conhecida como 

teletrabalho ou home office.  

Desse modo, a importância desses sites não pode ser ignorada, posto que a 

solidão, como se viu, é algo evitado naturalmente, dada a marcante característica de 

sociabilidade da espécie humana. Em virtude disto, o isolamento pode ser 

extremamente perigoso para saúde psíquica do indivíduo.  

Prova disso é o fato de que as taxas de depressão e ansiedade cresceram 

durante esse período, não necessariamente causadas pelo isolamento social, mas 

certamente agravadas por ela. Nessa esteira, um artigo publicado na revista cientifica 

Journal of Medical Internet Research, que contou com a participação de 

pesquisadores da Fiocruz chegou a conclusões alarmantes: 

 
Sintomas de ansiedade e depressão afetam 47,3% dos trabalhadores de 
serviços essenciais durante a pandemia de Covid-19, no Brasil e na Espanha. 
Mais da metade deles — e 27,4% do total de entrevistados — sofre de 
ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Além disso, 44,3% têm abusado 
de bebidas alcoólicas; 42,9% sofreram mudanças nos hábitos de sono; e 
30,9% foram diagnosticados ou se trataram de doenças mentais no ano 
anterior a uma pesquisa coordenada pela Fiocruz, e feita em parceria com 
outras instituições. 
 

 As causas apontadas pelo pesquisador brasileiro Francisco Inácio Bastos para 

esse fenômeno foram o “sedentarismo, má dieta, uso de álcool, tabagismo e solidão.” 

(FIOCRUZ, 2020). Em outras partes do mundo foram feitos estudos nesse sentido, e 

a situação é ainda mais grave, no Japão, por exemplo, a taxa de suicídio cresceu em 

15% para os homens e 70% para as mulheres, segundo o jornal da BBC 

(WINGERFIELD-HAYES, 2021), imagina-se que pelas mesmas questões apontadas 

no estudo feito em relação à população brasileira e espanhola. 
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Por óbvio a internet não poderia mudar essa infeliz realidade estatística, no 

entanto, de ela pode e é utilizada de forma análoga às redes de apoio, uma vez que 

ela permite a conexão interpessoal mesmo à distância. Na verdade, elas “Podem estar 

em lugares, como, por exemplo, redes de celulares, neurais artificiais, sociais e 

organizacionais.” (BRUSSAMELO et. al, 2011, p.36). 

No entanto, apesar dos benefícios ora apontados em relação ao aspecto social 

da internet, ele pode trazer prejuízos: o uso das plataformas online pode se tornar um 

vício, o que é demonstrado a partir da quantidade de horas que os internautas passam 

conectados. O Brasil, inclusive, ocupa o 3º lugar no ranking de países nos quais se 

passa mais tempo em aplicativos, atingindo a média de 3 horas e 45 minutos por dia, 

segundo um estudo feito em 2020 pela Annie Apps. (IBGE, 2020) 

Em mesmo sentido, sinaliza a jornalista Amaia Odrizola (2020): 

Embora não existam dados oficiais sobre o número de novos dependentes, 
os psicólogos concordam que ‘esta pandemia nos virtualizou, pois sem outro 
remédio tivemos que aprender a nos relacionar, a nos adaptar ao 
teletrabalho, às aulas on-line, às consultas médicas à distância… Whatsapp, 
Instagram, TikTok e Twitter viraram um prolongamento da nossa vida real, o 
modo inevitável de nos relacionarmos’, como resume Ana Belén Medialdea, 
psicóloga sanitária (...) Mas como algo tão positivo como a conexão com os 
outros pode se voltar contra nós? A resposta é que as redes sociais são 
desenhadas para jogar com nossa vulnerabilidade (como conta o filme [o 
dilema das redes, dirigido por Jeff Orlowski], e assim ganham dinheiro) e nos 
viciam porque todas elas atendem a uma das necessidades básicas do ser 
humano, o de desenvolver um senso de pertencimento (como explicam os 
psicólogos). 
 

Além disso, os meios de comunicação virtual, atingem a psique humana na 

medida em que provoca emoções, que por sua vez, provocam reações até mesmo de 

ordem comportamental. De modo que “pode-se afirmar que as redes sociais têm 

influência nos sentimentos, reações e o funcionamento mental dos indivíduos” 

(ZERGER et. al, 2017, p. 8 apud MARTINI,2013). Esta visão é aceita até mesmo por 

pesquisadores da área jurídica, como Livia Teixeira Leal e Ricardo Bioni. 

Ao relacionar todos esses aspectos comportamentais com a coleta de dados que 

é feita durante a experiência no mundo digital, como já fora abordado, conclui Ricardo 

Bioni (2020, p.79) ao refletir sobre os Direitos da Personalidade: 

Trata-se de conferir tutela jurídica aos elementos que emprestam conteúdo 
ao valor-fonte do ordenamento jurídico, aos bens (da personalidade) que 
individualizam o sujeito perante a sociedade. Sob essa perspectiva, um dado, 
atrelado à esfera de uma pessoa, pode se inserir dentre os direitos da 
personalidade. Para tanto, ele deve ser adjetivado como pessoal, 
caracterizando-se como uma projeção, extensão ou dimensão do seu titular. 
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Por conta dos impactos do modo com que são utilizados os dados pessoais, 

doutrinadores como Ricardo Bioni, Livia Teixeira e Danilo defendem a autonomia da 

proteção de dados pessoais, enquanto um direito decorrente dele mesmo e que existe 

devido a suas próprias razões.  

Explica-se, uma vez que essas informações ficam expostas ao público, como 

uma verdadeira representação do Eu, além de serem utilizados para finalidades 

mercadológicas, gerando um novo nicho de mercado e a 4ª Revolução industrial, além 

de trabalharem em prol de causar verdadeira dependência dos internautas, acabam 

por criar mudanças comportamentais, mais um dos aspectos da personalidade é 

atingido, portanto, para além da autoexpressão. 

Símbolos foram ressignificados, principalmente no campo dos afetos, o que leva 

essa discussão para o campo das relações interpessoais. Nesse sentido, a produtora 

cultural Gabriela Silva (2018) discorre que na medida em que os likes, são 

compreendidos pelos algoritmos como aceitação de uma dada publicação virtual, o 

que aumenta seu engajamento, isto é, para quantos dos outros usuários cujo 

mecanismo de profiling permitiu que se observasse algum grau de afinidade com seu 

conteúdo, acaba por aumentar o status social da persona virtual.  

Nessa esteira, Zerger (et. al, 2017, p. 4 apud Pisani e Pioet, 2010, p. 33) pode 

complementar o raciocínio: 

 
O uso dos diferentes instrumentos muda o sentido do uso e o 
significado das coisas. O fato é que, de um modo ou de outro, somos 
todos afetados por essa sociabilidade nas redes sociais, como o Orkut, 
Facebook, Twitter, etc. As relações que os jovens e adultos estabelecem nas 
redes sociais também são construídas na alteridade (o outro como 
constitutivo), ou seja, a identidade resulta de uma identificação com o 
outro, como ele se subjetiva e se posiciona no mundo. 
 

Por essas razões e outras razões que cada vez mais se tem discutido acerca da 

promoção da proteção de dados pessoais a uma categoria autônoma de direitos, tanto 

na seara acadêmica, quanto na legislativa. A essa corrente, filiam-se alguns dos 

principais estudiosos do Direito Digital, dentre eles, os brasileiros Ricardo Bioni, Livia 

Teixeira Leal e Danilo Doneda. 

Acrescente-se, por fim, que a promoção da autonomia da proteção de dados 

pessoais, não está restrita à esfera acadêmica. Prova disso é o fato de que o Projeto 

de Emenda Constitucional nº 17 de 2019, possui o objetivo de não somente de elevá-

lo a um componente do Código Civil, mas conferir-lhe proteção máxima, adicionando-

o ao artigo 5º, onde estão concentrados uma série de direitos fundamentais. 
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Seu texto original, dispõe que: 

 
Art. 1º O inciso XII do art. 5º da Constituição Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art. 5º 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, bem 
como é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados 
pessoais, inclusive nos meios digitais;(NR)’ 
Art. 2º O caput do art. 22 da Constituição Federal passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso XXX: 
Art. 22. XXX – proteção e tratamento de dados pessoais. (NR)”. 
 

Mais uma vez, demonstra-se a relevância da proteção dos dados pessoais pelo 

Direito o que afasta, de certo modo, a proteção genérica que ele possui atualmente, 

dado seu potencial transformador da realidade. Tamanho poder sobre a esfera 

pessoal se demonstra ainda mais perigosa quando avaliada sob o prisma de seu 

potencial transformador do senso comum, o que será objeto do próximo subtópico. 

 
 

6.2 REFLEXOS NA FORMAÇÃO DO PENSAMENTO  

 

 

Neste subtópico, a atenção estará voltada para proteção do desenvolvimento da 

personalidade — uma das diretrizes da LGPD, além de ser um desdobramento da 

dignidade humana — e a influência do imaginário social sobre esse processo, com 

especial destaque para perpetuação de preconceitos sociais.  

O primeiro ponto a ser explorado é o profiling. Retomando rapidamente sua 

explicação, basicamente, se trata da prática da construção de um perfil a partir de um 

conjunto de dados pessoais. A questão será aqui elucidada a partir de casos concretos 

compilados na “Linha do tempo do Racismo Algorítmico: casos, dados e reações”, de 

autoria do produtor cultural Tarcízio Silva (2020b). 

A começar pelo racismo, há dois casos emblemáticos, dentre vários que 

merecem destaque. Gabriel Jardim, usuário do Instagram, expôs o racismo da 

plataforma em um post no qual afirmou que teve sua ilustração censurada por haver 

uma suposta presença de armas. Ocorre que, na imagem, vê-se claramente que há 

apenas duas figuras negras masculinas, uma delas de perfil e o outra, mais jovem, 

em um skate em um cenário urbano (LIMA, 2020). 
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O mesmo ocorreu durante um experimento do pesquisador franco-alemão 

Nicolas Kayser-Bril que inseriu duas imagens no mecanismo de busca de imagens do 

Google, em ambas, homens aferiam a temperatura de outra pessoa com um 

termômetro infravermelho digital. Uma delas retratava duas pessoas brancas, e esta 

pesquisa foi associada às hashtags “tecnologia” e “dispositivo eletrônico”. Na outra, 

onde havia duas pessoas negras, o marcador indicava a presença de uma “arma”, 

com uma suposta precisão de 88% (SILVA, 2020a). 

Tal fenômeno é tão recorrente, que recebeu um nome, é o que se conhece por 

“racismo algorítmico”, segundo Danillo Lima, o problema disso é que “Isto cria um 

novo cenário em que a agressão é velada em linhas de programação. É justamente 

nesse ponto que as redes sociais podem contribuir para exclusões – nas mais 

variadas formas.” (LIMA,2020). 

Outros estereótipos são reforçados por esses mecanismos. Como no caso de 

Safiya Noble que ao pesquisar “mulheres negras” nesse mesmo site, notou que 

surgem no topo da página, local reservado para os resultados mais relevantes, links 

para sites pornográficos (PEQUENINO, 2018). Indignada diante de tal discriminação, 

escreveu um livro sobre o tema, intitulado “Algorithms of Opression”. 

Ainda sobre o sexismo, um homem cozinhando foi reconhecido por uma 

inteligência artificial como sendo uma mulher. Demonstrando como mesmo 

programações que em tese são neutras, compartilham do pensamento de que “o lugar 

da mulher é na cozinha” (SALAS, 2017). 

O elitismo também não fica de fora dessa série de erros, uma pesquisa feita pela 

universidade norte-americana George Washington University, concluiu a partir da 

análise dos algoritmos utilizados pelo aplicativo Uber que os preços definidos para a 

população que reside em áreas marginalizadas são maiores em comparação aos 

estabelecidos para residentes de áreas abastadas (WIGGERS, 2020). O que chega a 

ser irônico, uma vez que moradores das áreas mais afastadas dos centros urbanos 

geralmente têm um menor poder aquisitivo e não o contrário.  

Esses tipos de associação matemática acabam por reforçar preconceitos que 

além de ferirem quem é historicamente excluído da sociedade, também servem de 

viés de confirmação da ideia que se tem no imaginário social de que, por exemplo, 

homens negros tem uma maior tendencia a serem criminosos e que os serviços 

domésticos são uma função exclusivamente feminina.  
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Isto ocorre porque o que os mecanismos de inteligência artificial são alimentados 

por dados advindos de uma sociedade que reproduz essas visões. Retomando o 

exemplo dos casos em que objetos comuns foram confundidos por armas, esse tipo 

de confusão aparentemente inocente, já foi responsável por homicídios: Rodrigo 

Serrano, um garçom carioca, foi uma vítima fatal de um policial militar que confundiu 

seu guarda-chuva com um fuzil (SILVA, 2020a) 

Nesse sentido, Silvana Bahia lamenta: “a tecnologia é criada por um padrão de 

pessoas, e o mundo é muito mais plural que o Vale do Silício”. As estatísticas apenas 

confirmam essa conjectura: “No contexto brasileiro, segundo dados de 2019 da 

organização social Olabi, os profissionais da área de tecnologia são em geral homens 

(68,3%), brancos (58,3%) e heterossexuais (78.9%).” (LIMA. 2020). 

Aqui, não se pretende criticar esses profissionais, mas apenas propor uma 

reflexão acerca do quão importante é que eles sejam capacitados para identificar essa 

problemática. Uma vez que suas consequências não os atingem, muitos deles sequer 

tem noção da frequência com que isso ocorre e a dimensão das dores que esses 

incidentes infringem nas classes marginalizadas.  

Além disso, essas associações matemáticas atingem a psique coletiva. Se ao 

pesquisar por “mulheres negras” sempre se obtiver resultados relacionados a vídeos 

adultos, isto reforçará a hipersexualição dessas pessoas, por exemplo.  

Como consequência, surge a perpetuação dessas visões de mundo na e-

sociedade, que, aliás, tem se tornado cada vez mais hostil. Nesse sentido, comenta 

Tarcízio Silva em sua obra “Racismo Algorítmico em Plataformas Digitais: 

microagressões e discriminação em código”: 

 
Especificamente sobre manifestações explícitas de mensagens racistas nas 
mídias sociais, destacamos o trabalho recente de Trindade (2018, 2020), que 
traz dados especialmente relevantes sobre comportamento dos agressores, 
características das vítimas e posições quanto à tecnologia: 81% das vítimas 
de racismo no Facebook no Brasil são mulheres de classe média; 76,2% dos 
agressores não tinham nenhum relacionamento prévio com a vítima; [...] 
(SILVA 2019, p. 121 apud TRINDADE, 2018,2020) 
 

Os poderes legislativo e judiciário caminham no sentido de defender as vítimas 

desse tipo de prática, o que demonstra o reconhecimento de sua gravidade, sobretudo 

em relação ao direito à honra. Isto é feito tanto em âmbito infraconstitucional quanto 

constitucional, senão vejamos. 

 A Lei nº 7.716 de 1989 adicionou ao CP, crimes resultantes de preconceito de 

raça ou de cor, bem como a Lei nº 10.241 de 2003 inseriu uma causa de aumento no 
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tipo penal de injuria, nos seguintes termos: “Se a injúria consiste na utilização de 

elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa 

ou portadora de deficiência: Pena – reclusão de um a três anos e multa”. 

Enquanto a Constituição Federal, a lei maior, determina no inciso XLII de seu 

artigo 5º que “A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito 

à pena de reclusão, nos termos da lei”. A despeito da dificuldade enfrentada pelas 

vítimas nos tribunais para que esse tipo de infração seja de fato caracterizada, ao 

menos alguns passos foram dados nesse sentido. 

Para dar cabo a questão, esclarecendo ainda mais a relação do conteúdo fruto 

da má educação algorítmica com a perpetuação da discriminação, afirma Castro 

(2019, p. 12) “Na medida em que os padrões reconstituídos a partir dos traços 

escapam a alguém, eles têm um paralelismo com os sintomas, sonhos, chistes e 

lapsos – as formações do inconsciente, através das quais se exprime.”. 

Explica-se: para além dos programadores, os mecanismos de inteligência 

artificial captam também o inconsciente, a partir da construção de perfis, e muita das 

vezes, esses achismos são problemáticos. Assim, os bancos de dados são 

alimentados por essas visões de mundo e espalham-na por entenderem que elas 

atendem aos interesses dos usuários, que por sua vez, acabando sendo 

bombardeados por mais conteúdos preconceituosos, que se tornam vieses de 

confirmação nos quais as pessoas se apoiam para continuar destilando ódio.  

 De modo que, os cálculos envolvidos nesse processo nos moldes em que estão 

sendo feitos, em vez de promoverem a pluralidade de pensamentos, causam a 

polarização ao exibirem conteúdos que imaginam que serão apreciados pelo individuo 

em questão, sem considerar que isso pode dar-lhes confiança para serem hostis com 

seus semelhantes, além de fomentar a ideologia eugenista em larga escala. 

 Sobre a retroalimentação do pensamento, Doneda demonstra em sua obra que 

há, ainda, um prejuízo a liberdade individual, posto que: 

A partir do momento em que um perfil eletrônico é a única parte da 
personalidade de uma pessoa visível a outrem, as técnicas de previsão de 
padrões de comportamento podem levar a uma diminuição de sua esfera de 
liberdade, visto que vários entes com os quais ela se relaciona partem do 
pressuposto que ela adotaria um comportamento predefinido, tendo como 
consequência uma potencial diminuição de sua liberdade de escolha visto 
que muitas de suas possibilidades podem ser pré-formatadas em função 
destas ilações.” (2020, p. 149) 
 

O documentário “O dilema das redes” da Netflix explora bastante essa questão, 

demonstrando como o Facebook aumentou a polarização entre os eleitores norte-
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americanos durante as eleições de 2016 (MENINGUE, 2021). Se um de seus usuários 

era mais favorável ao candidato Donald Trump, a ele seriam exibidos conteúdos afins 

das ideologias pregadas por ele, criando uma verdadeira bolha onde só haveria um 

sem-número de publicações que confirmariam seu modo de pensar, sem fazer 

qualquer tipo de filtro em relação a notícias potencialmente falsas, as fake news. 

 Assim, o ambiente virtual acaba se tornando um ambiente onde apenas uma 

“verdade” é exibida ao usuário, o que por óbvio, nem sempre é o caso e desestimula 

o diálogo democrático. A empresa sequer negou sua influência nesse caso: “O 

Facebook, em nota oficial, respondeu ao documentário reconhecendo suas falhas em 

pontos como a desinformação, a polarização eleitoral e o uso compulsivo. No entanto, 

a empresa diz que o documentário está carregado de ‘sensacionalismo’.” (LIMA, 

2020). 

Independentemente do uso ou não de hipérboles, fato é que se antes havia 

alguma dúvida sobre a influência que as redes sociais podem ter em questões 

importantíssimas do mundo real, elas foram sanadas. Sim, é possível e em uma 

escala alarmante, considerando que, em certa medida, elas conduziram 

acontecimentos históricos nos Estados Unidos da América, país este que possui 

prestígio dentro do cenário geopolítico internacional.  

 Ainda sobre o debate público, o Ministro do STF Luís Roberto Barroso (2004) 

ao discorrer sobre os Direitos da Personalidade, destacou um ponto interessantíssimo 

sobre os prejuízos de sua não ocorrência. Para ele, o livre desenvolvimento da 

personalidade humana está relacionado demanda que haja a livre circulação de fatos, 

informações e opiniões.  

A partir disso, indaga-se: onde está essa liberdade quando a informática 

praticamente retroalimenta os modos de pensar de alguém? Não se pode negar que 

este é um meio de manter o interesse dos internautas, que cada vez mais passam 

horas de suas vidas conectados à web e expostos a propagandas, atendendo aos 

interesses corporativos. Porém, a que custo? 

 Conclui-se aqui que a utopia da aldeia global, onde haveria um terreno fértil para 

promoção da diversidade e o diálogo, acaba por ser prejudicada por conta desse 

modus operandi problemático da programação informática, resultando em prejuízos 

para ordem social, ao passo em que os comportamentos e pensamentos, logo, 

manifestações da personalidade, bem como aspectos de ordem política, foram 

modificados em decorrência desse denominador comum. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O lapso temporal entre a consolidação dos Direitos da Personalidade e a 

massificação do uso da internet impediu que certas garantias afetas a eles fossem 

estabelecidas pelos legisladores da época. Não em vão que na própria exposição de 

motivos do Código Civil, foi autorizado o acréscimo de outras normas, desde que 

tivessem a mesma finalidade: proteger a dignidade da pessoa humana e o livre 

desenvolvimento de sua personalidade. 

Conforme o exposto ao longo dessa pesquisa, a não proteção dos dados 

pessoais, gera a impunibilidade dos riscos que seus usos mercadológicos podem 

representar, a título de exemplo podem ser citados: a superexposição não autorizada, 

em violação dos direitos à intimidade, à imagem e à privacidade; a privação acidental 

do exercício da liberdade de expressão e de pensamento, devido ao condicionamento 

feito tipicamente pelos algorítmicos; e a violação da honra, bem como a perpetuação 

dos discursos de ódio em meios virtuais. 

Todas essas possibilidades afetam de alguma forma a pessoa natural, como se 

elucidou a partir de estudos de diversas áreas, sobretudo a psicologia e o direito 

digital. Destacando-se os aspectos envolvidos na formação do self e algumas formas 

de violação de direitos que surgem a partir da influência exercida pela e-sociedade na 

sociedade real. 

Além disso, em virtude das recentes alterações do status quo, a doutrina tem 

reconhecido o teor econômico alcançado a partir da coleta de informação pessoal, 

que apesar de sempre ter sido coletada, não o era para atingir os objetivos 

mercadológicos que lhe são atribuídos atualmente.  

De modo que, pode-se dizer que os dados pessoais são bens jurídicos mediatos 

ou até mesmo imediatos, uma vez que possuem ampla circulação e destinação 

econômica, protagonizando a 4ª Revolução Industrial. 

Sendo que até o passado recente, a tecnologia não era capaz de compila-los em 

extensos bancos de dados e tampouco se sabia como aplicá-los às propagandas das 

redes sociais e websites – outro fenômeno característico do século XXI. 

Essa nova preocupação culminou nas recentes mudanças legislativas tanto no 

Brasil como no mundo, v.g., a LGPD, o Marco Civil da Internet e a GDPR. Assim, resta 

concluir que sua relevância foi amplamente constatada por legisladores diversos e por 
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estudiosos do tema, de modo que o que se espera é que esse tipo de proteção se 

torne cada vez mais robusta e eficaz.  

Além disso, o Direito tem o dever moral de acompanhar as mudanças sociais, 

por mais complexas que elas sejam. Como se viu, a informática está presente no 

cotidiano de boa parte da população, desempenha um papel extremamente 

importante nas relações humanas, afetando, inclusive, o corpo mental das pessoas. 

Por essas razões, conclui-se a partir dos levantamentos feitos que é 

interessante que a proteção de dados pessoais seja feita de forma autônoma, 

preferencialmente com sua inserção no rol de Direitos da Personalidade do Código 

Civil. Isto porque vinculá-lo aos direitos personalíssimos clássicos limita o nível de 

segurança que tal bem demanda no contexto atual, no qual se insere como 

protagonista da economia digital.  

Ademais, a sociedade passou por diversas mudanças substanciais desde a 2º 

Guerra Mundial, período no qual essa categoria jurídica foi concebida, dificultando que 

se vislumbre que os direitos já positivados contemplem a proteção de dados pessoais, 

tendo em vista sua complexidade atual.  

Isto significaria, em última análise, adicionar à sua proteção características 

típicas de direitos fundamentais, de modo que atingissem o status jurídico máximo 

dentro do contexto de um Estado Democrático de Direito, como é o caso do Brasil, o 

que seria absolutamente justo com o elemento central da economia da Era Digital. 
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