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RESUMO 
 

 

 

 

 

O presente trabalho tem como pretensão analisar o direito à proteção de  dados 

pessoais como sendo um direito autônomo e fundamental à pessoa humana. Para isso, 

primeiramente, são expostos a evolução histórica da sociedade a partir de seus avanços 

tecnológicos e como isso influencia na autodeterminação do indivíduo, tornando-se objeto de 

estudo do direito. Neste caso, será necessário avaliar as relações tecnológicas, bem como a 

regulamentação do direito à proteção de dados pessoais em uma escala internacional, tendo 

em vista a influência que os diplomas normativos de outros países exercem sobre a atual 

legislação brasileira acerca do tema. O foco do presente trabalho é apresentar a importância 

que o aludido direito deve receber ao ponto de elevá-lo ao status de um direito fundamental. 

Nesse caso, deve-se partir da premissa de que o direito fundamental advém da própria 

natureza humana, para o pleno desenvolvimento de sua personalidade, daí seu caráter 

inviolável, intemporal e universal. Com isso, é possível afirmar que a evolução do direito a 

proteção de dados pessoais a um status constitucional passa por uma evolução a partir do 

antigo conceito de privacidade, pela autodeterminação informativa e, posteriormente, 

segregando-se em um direito autônomo. Por fim, será feita a análise de algumas legislações 

que tratam do tema, quais sejam o Regulamento Geral de Proteção de Dados, da Europa, 

assim como a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira e, no que tange a técnica legislativa,  

da PEC nº 17/2019 que visa alterar a Constituição Federal para incluir a proteção de dados 

pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. 

 

 

Palavras-chave: Autodeterminação informativa. Direito Fundamental. Lei Geral de Proteção 

de dados. Proteção de dados pessoais. Regulamento Geral de Proteção de Dados. 



ABSTRACT 
 

 

 

 
 

The present work intends to analyze the right to the protection of personal data as an 

autonomous and fundamental right to the human person. First, the historical evolution of so- 

ciety from its technological advances and how it influences the individual's self-determination 

are exposed, becoming an object of study of law. In this case, it will be necessary to assess the 

technological relationships, as well as the regulation of the right to the protection of personal  

data on an international scale, in view of the influence that the normative diplomas of other 

countries have on the current Brazilian legislation on the subject. The focus of the present 

work is to present the importance that the aforementioned right should receive to the point of 

elevating it to the status of a fundamental right. In this case, one must start from the premise 

that the fundamental right comes from human nature itself, for the full development of its 

personality, hence its inviolable, timeless and universal character. With that, it is possible to 

affirm that the evolution of the right to protection of personal data to a constitutional status  

goes through an evolution based on the old concept of privacy, by informative self- 

determination and, later, segregating into an autonomous right. Finally, some legislation deal- 

ing with the topic will be analyzed, namely the General Data Protection Regulation, of Eu- 

rope, as well as the Brazilian General Data Protection Law and, with regard to the legislative 

technique, of PEC nº 17/2019 that aims to change the Federal Constitution to include the pro- 

tection of personal data among the fundamental rights and guarantees. 

 

 

 

 

 
Keywords: Informative self-determination. Fundamental right. General Data Protection Act. 

Protection of personal data. General Data Protection Regulation. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A importância da tutela de dados pessoais deve ser analisada sob a ótica da evolução 

da privacidade. Sendo assim, deve-se partir do conceito de democratização da informação 

advinda da mudança da relação entre cidadão e Estado no “Welfare State”, onde houve uma  

elevação nos níveis de informação, a ampliação de direitos prestacionais e utilização dos 

dados pessoais no controle estatal. 

O direito à privacidade passou a ser matéria afeta a todas as classes sociais, não sendo 

limitado ao direito da elite como antes era no Estado Liberal. “Enfim, não eram mais somente  

as figuras de grande relevo social que estavam sujeitas a terem sua privacidade ofendida com 

o aumento no tratamento de dados pessoais, porém uma parcela muito maior da população,  

em uma gama igualmente variada de situações.”1 

A tecnologia se dá como um elemento formador da sociedade moderna, visto que a 

realidade é hoje, em boa parte, condicionada pelo desenvolvimento tecnológico, o que exige 

do direito a necessidade de adequação aos novos paradigmas a serem superados. 

O surgimento das primeiras legislações de proteção de dados se deu após a aprovação 

da Declaração Universal de Direitos Humanos pela ONU em 1948. Aliado ao avanço no fluxo 

de informações, verificou-se a necessidade de ter uma legislação específica quanto ao 

tratamento de dados e foi aprovado em 1970 o Hessiches Datenschutzgesetz (Ato de Proteção 

de Dados de Hesse) no Estado de Hesse na Alemanha. Posteriormente, houve a promulgação 

da lei nacional de proteção de dados sueca, qual seja, a Sw. Datalagen (Ato de Dados Sueco), 

de 1973. 

Cabe ressaltar que ambas as leis não tratavam da regulação de dados de forma 

pormenorizada omitindo-se em questões imprescindíveis como, por exemplo, de que maneira 

os dados poderiam, ou não serem coletados. 

O movimento acerca da regulamentação para a proteção de dados ganhou dimensão 

internacional, tendo em vista sua necessidade em função do avanço tecnológico- 

computacional. Logo, em 1979, apenas seis anos depois, diversas nações europeias já 

produziam sua própria lei de proteção de dados, como França, Dinamarca, Portugal, Espanha 

e Áustria. Isto se deu, pois estes países tratam o direito à privacidade de dados como um 

direito fundamental. 

 

 

 

1 DONEDA, Danilo, da privacidade à proteção geral de dados pessoais, 2ª ED, 2019, pág. 33 
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Sejam os Estados que já tinham produzido sua legislação, quanto os que obtiveram 

posteriormente, passariam a sofrer com outra problemática. Isto é, o caráter genérico e 

programático da legislação em detrimento da prática necessária para o funcionamento da 

regulação do tema, tendo em vista o desenvolvimento de novas tecnologias, como o avanço 

computacional e a facilidade de obtenção das informações pessoais através da rede de 

computadores. Assim, dificultando por si só a aplicação e entendimento da legislação que se  

tornaria anacrônica com o decorrer do tempo. 

Estes movimentos resultaram na aprovação, em 1981, da Convenção 108 do Conselho 

da Europa para a Proteção de Dados das Pessoas Singulares, considera-se: 

 
A Convenção 108 do Conselho da Europa para a Proteção das Pessoas Singulares no 

que diz respeito ao Tratamento Automatizado de Dados Pessoais, de 28 de janeiro de 

1981, foi o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo adotado no 

domínio da proteção de dados. Visa garantir a todas as pessoas singulares o respeito 

pelos seus direitos e liberdades fundamentais, e especialmente pelo seu direito à vida 

privada, face ao tratamento automatizado dos dados de caráter pessoal. O Protocolo 

que altera a Convenção visa alargar o seu âmbito de aplicação, aumentar o nível de 

proteção de dados e melhorar a sua eficácia.2 

 

Ademais, a União Europeia como bloco unificado teve sua criação em 1992. Em seus 

primeiros anos foi promulgado, em 1995, a Diretriz 95/46/CE que trata da proteção de dados 

dos indivíduos em virtude da livre circulação de dados entre os países integrantes do bloco. A 

Diretriz traz medidas específicas sobre o tema, bem como princípios que devem ser seguidos, 

sendo substituída em 2018 pela General Data Protection Regulation (GDPR)3 que é 

considerada a legislação mais completa de proteção de dados do mundo trazendo em seu 

escopo direitos claros aos cidadãos, sanções às empresas que extrapolarem os limites da 

utilização de dados, assim como delimitação territorial para aplicação do direito. 

É o que se vê, a seguir, na ficha temática sobre a União Europeia de 2020: 

 
 

O Regulamento (UE) n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) entrou em vigor 

em maio de 2018. As regras destinam-se a proteger todos os cidadãos da UE contra 

violações da privacidade e dos dados num mundo cada vez mais baseado em dados, 

criando simultaneamente um quadro mais claro e mais coerente para as empresas. 

Os direitos de que beneficiam os cidadãos incluem: um consentimento claro e 

positivo do tratamento dos seus dados e o direito de receber informações claras e 

compreensíveis sobre o mesmo; o direito a ser esquecido — um cidadão pode 

 
2 Site: https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_4.2.8.pdf. Acesso em: 26.01.2021. 
3  Site: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679. Acesso em: 

26.01.2021 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_4.2.8.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32016R0679
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solicitar que os seus dados sejam suprimidos; o direito a transferir os dados para 

outro prestador de serviços (por exemplo, a mudança de uma rede social para outra); 

e o direito de saber se os seus dados foram pirateados. As novas regras aplicam-se a 

todas as empresas que operam na UE, mesmo que essas empresas tenham sede fora 

dela. Além disso, será possível impor medidas corretivas — tais como advertências e 

ordens às empresas que violem as regras.4 

 

Impulsionado pela entrada em vigor da GDPR, a agenda de proteção de dados no 

Brasil ganhou fôlego, o que culminou na promulgação de uma Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD). 

Cabe ressaltar que até a aprovação da supracitada lei, desencadeou um processo em 

2010 através do Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados pelo Ministério da Justiça o que deu 

início a uma Consulta Pública sobre o tema. Proposto pelo deputado Milton Monti, a consulta  

pública deu origem ao PL 4060/2012, que passou despercebido até o ano de 2013, quando o 

tema dos dados pessoais ganhou os noticiários devido às denúncias do Whistlebower 

americano Edward Snowden.5 

Snowden denunciou uma série de irregularidades e práticas de vigilância em escala 

global promovida pela Agência Nacional de Segurança (NSA), órgão vinculado ao governo 

norte americano. A repercussão impulsionou o debate sobre vigilância em massa de usuários 

de plataforma digitais e, consequentemente, o PL 4060/2012. 

Dessa forma, pode-se dizer que só foi possível perceber um movimento para a 

concretização do tema da proteção de dados pessoais a partir da anteriormente mencionada 

promulgação da GDPR. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição contempla o debate acerca da 

informação através das garantias da liberdade de expressão e do direito à informação. A 

legislação infraconstitucional possui um arcabouço de situações, sejam patrimoniais, ou 

existenciais, em que se verifica a necessidade de considerar os interesses relacionados à 

privacidade. Porém, apenas sob o paradigma destas situações de fato, que são uma parcela dos 

problemas que podem ocorrer no tratamento de dados, não é possível proporcionar uma tutela 

efetiva de dados na amplitude que a importância do tema merece. 

Com o objetivo de proporcionar a atualização da previsão constitucional, respeitando 

então a atual configuração dos fluxos informacionais, foi proposta, em março de 2019, a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 17, com objetivo de alterar os artigos 5º, XII e 22, 

 

 
 

4 Site: https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_4.2.8.pdf. Acesso em: 24.02.2021. 
5 Site:https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/opiniao/2020/01/17/internas_opiniao,821038/artigo- 

privacidade-digital-impactos-e-efeitos-colaterais.shtml. Acesso em: 24.02.2021. 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_4.2.8.pdf
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/opiniao/2020/01/17/internas_opiniao%2C821038/artigo-privacidade-digital-impactos-e-efeitos-colaterais.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/opiniao/2020/01/17/internas_opiniao%2C821038/artigo-privacidade-digital-impactos-e-efeitos-colaterais.shtml
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XXX da Constituição Federal para incluir o direito fundamental à proteção de dados pessoais, 

bem como estabelecer a competência privativa da União para legislar sobre o tema. 

Há uma preocupação do ordenamento jurídico com a atuação dos direitos 

fundamentais em que se deposita expectativa na sua concretude. Dessa forma, garantir que a 

proteção de dados pessoais se torne um direito fundamental é o caminho a ser percorrido para 

que a supracitada adequação ao novo modelo de sociedade se concretize. É necessário ter a 

consciência de que nossa tarefa falhará caso não leve em consideração o direito como um 

fenômeno que somente atinge sua plena realização depois de ser aplicado à realidade da 

arquitetura social.6 

 
CAPÍTULO I – DA PRIVACIDADE À PROTEÇÃO DE DADOS 

 
 

1.1 – Conceitos gerais acerca da privacidade 

 
 

A realidade do novo modelo de sociedade está em contínua transformação devido ao 

constante fluxo de informações e pode-se dizer o mesmo da noção de privacidade. Em seus 

primórdios, a privacidade era pensada através de um prisma individualistaconsistindo no 

direito a ser deixado só, isto se deu durante a “idade de ouro da privacidade” na segunda 

metade do século XIX. 

Entretanto, deve-se ter em mente que a privacy hoje vai além da concepção de 

isolamento ou de tranquilidade. É bem verdade que no início do direito à privacidade, que 

hoje é consagrado como um direito fundamental, foi fixado no ordenamento jurídico através 

de uma propensão patrimonialista, causando a época um direito reservado as camadas sociais 

com maior poder aquisitivo. É o que aponta o autor Danilo Doneda; 

 
Quando um direito à privacidade foi inserido em ordenamentos jurídicos de cunho 

eminentemente patrimonialista, o perfil da privacidade era de uma prerrogativa 
reservada a extratos sociais bem determinados. A bem da verdade, o substrato 

individualista em torno da proteção da privacidade foi dominante durante muito 

tempo.7 

 

 

Este modelo “elitista” da proteção da privacidade que encheu o poder judiciário, como 

modelo majoritário, durou até a década de 1960. Diversos motivos se deram para que 

 
 

6 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção geral de dados pessoais, 2ª ED, 2019, pág. 44 
7 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção geral de dados pessoais, 2ª ED, 2019, pág. 32 



5 
 

 

 

 

acontecesse a modificação daquele modelo principal, e entre tantos deve ser mencionado o 

desdobramento do Estado liberal para o Welfare State. 

Uma concepção mais abrangente de direitos em decorrência de movimentos sociais e 

das reivindicações da classe trabalhadora, bem como o aludido crescimento do fluxo de 

informações como consequência do desenvolvimento tecnológico, suscitou um olhar 

diferenciado para a utilização destas informações. Logo, a privacidade não era tão somente 

uma preocupação das castas superiores, visto que se tornou matéria afeta a todos em virtude 

da capacidade técnica cada vez maior de recolher, processar e utilizar a informação. Ao 

mesmo tempo que esse fluxo crescia, aumentava a importância da informação, bem como da 

regulamentação do seu uso, a fim de conter as arbitrariedades que tem seu início dentro do 

Estado. 

O pressuposto para uma administração pública eficiente é o domínio sobre as 

informações da população, o que aponta a necessidade da realização de senso e pesquisas em 

grande escala. Além das referidas pesquisas se faz necessário o estabelecimento de regras 

gerais para tornar obrigatório a comunicação de determinadas informações pessoais à 

administração pública. Nesta seara, a proteção de dados incide no tratamento destas 

informações que podem gerar danos ao indivíduo na sua formação como pessoa. 

Sabe-se que um forte controle das informações é característica comum aos regimes 

totalitários. Os direitos fundamentais tem por principal objetivo amparar os sujeitos de direito  

do autoritarismo estatal, logo é indispensável a elevação da proteção de dados pessoais a um 

nível constitucional, com fito de alcançar dois pontos distintos, mas que se completam: o 

primeiro se inclina para questão de ordem pública e consiste em autoafirmar o Estado 

Democrático de Direito contribuindo com a força normativa da constituição, o segunda se dá 

através do âmbito íntimo de cada indivíduo e constitui em garantir a capacidade de cada 

sujeito de influir sobre as suas informações e saber qual o destino final dos seus dados. 

Fora do âmbito estatal, a privacidade passou a ser tema de acirrado debate quando o 

desenvolvimento de novas tecnologias facilitou a coleta e processamento de dados por 

organismos privados. Tal atividade não era atraente para os privados pelo seu alto custo, 

porém o avanço tecnológico permitiu não somente que fosse rentável a coleta de dados, mas 

também possibilitou a utilização destas informações, em especial com o avanço da 

informática. 

A importância da informação aumenta à medida que a tecnologia passa a fornecer 

mecanismos para torna-la útil, a um custo razoável e, com isso, a tutela destes dados pessoais 



6 
 

 

 

 

e informações atinge mais que um desdobramento do direito à privacidade sendo 

imprescindível notar seu caráter autônomo. 

A privacidade, nas últimas décadas, passou a se relacionar com uma série de 

interesses, valores e, principalmente, entrou em contato com o avanço tecnológico, o que 

modificou seu perfil. Assim, o direito à privacidade não mais se estrutura em torno do eixo 

egoístico “pessoa-informação-segredo”, mas sim no eixo “pessoa-informação-circulação- 

controle”. 

Dessa forma, é possível pensar na proteção de dados pessoais como um direito que 

tem sua fonte na privacidade, porém que atua de forma independente e, ainda assim, vai além 

de garantir o isolamento ou a tranquilidade do indivíduo, mas serve a proporcionar os meios 

necessários à construção e consolidação de uma esfera privada própria. Isto é, a proteção de 

dados cumpre um papel positivo para uma sociedade que está sob o aspecto do 

relacionamento interpessoal em conjunto do avanço da técnica, visto que garante o exercício 

da personalidade plena. 

Tendo em vista a análise estrutural do conceito de privacidade e seus desdobramentos,  

se faz necessário voltar os olhares para a instrumentalização legislativa e técnica que a 

proteção de dados recebe atualmente no ordenamento jurídico brasileiro. A proteção de dados 

pessoais está dispersa no ordenamento jurídico brasileiro, é possível encontrar base jurídica  

para tutela efetiva de dados em campos específicos de atuação, como no direito do 

consumidor, na esfera administrativa, também no âmbito penal. Contudo, para que haja uma 

regulamentação eficaz não é cabível deixar de fora a tutela integral dos dados pessoais, para 

que haja uma base única, de eficácia plena. Este paradigma é superado com a positivação da 

proteção de dados na Carta Magna, cujo objetivo é servir de parâmetro para viabilizar a  

consagração de direitos específicos em matéria de regulamentação. 

 

 

1.2 – Tribunal Constitucional Alemão e União Européia 

 

 

A discussão acerca do direito à privacidade ganha notoriedade, como dito 

anteriormente, a partir do momento em que o desenvolvimento tecnológico põe em xeque este 

direito para os cidadãos que anteriormente não se viam na posição de violados. O caso do 

censo alemão é um marco que define novas diretrizes para o tratamento de dados a partir da 
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perspectiva da privacidade. Demonstra como o poder estatal pode ser arbitrário na violação 

deste direito. 

Em 1983, a Lei do Censo na Alemanha exigia que os dados sobre profissão, moradia e 

local de trabalho dos cidadãos fossem disponibilizados ao Estado, com fito de apurar o estágio 

de crescimento populacional, a distribuição espacial da população, assim como, características 

demográficas e sociais. Além disso, a referida lei autorizava o Estado Alemão a comparar as 

informações cedidas pelos indivíduos com aquelas já constantes nos registros públicos, bem 

como a previsão de multa pecuniária para os que não concedessem as informações solicitadas 

e um mecanismo de favorecimento àqueles que denunciassem tais pessoas. Dessa forma, 

pode-se perceber que o objetivo da lei era preencher as lacunas informativas nos órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais, a fim de viabilizar a execução administrativa 8. 

Sendo assim, a partir das Reclamações Constitucionais ajuizadas em face do 

recenseamento geral da população, determinado pela Lei do Censo de 1983, é que foi firmada 

a garantia constitucional da autodeterminação de dados, ou informações e a suspensão 

provisória da Lei do Censo, pelo Tribunal Constitucional Alemão. Portanto, a decisão 

histórica reconheceu, com base no direito da personalidade, consagrado na Constituição 

Alemã (Grundgesetz) que: 

o livre desenvolvimento da personalidade pressupõe, sob as modernas condições do 
processamento de dados, a proteção do indivíduo contra levantamento, 

armazenagem, uso e transmissão irrestritos de seus dados pessoais, assegurando, 

assim, a proteção à autodeterminação informativa9. 

 
Os motivos que levaram a Corte a reconhecer esta incompatibilidade com a 

constituição alemã foi, principalmente, o desvio da finalidade da coleta de dados. Caso os 

dados recolhidos fossem ao mesmo tempo para fins administrativos e estatísticos, estaria 

caracterizado a diversidade de finalidades, o que impediria que o cidadão conhecesse 

efetivamente qual seria o destino de suas informações. Conforme se lê na sentença, 

 
(…)   ; são determinantes, porém, a sua necessidade e utilização. Estas dependem 

em parte da finalidade para a qual a coleta de dados é destinada, e de outra parte, da 

possibilidade de elaboração e de conexão próprias da tecnologia da informação. 

Nesta situação, um dado que, em si, não aparenta possuir nenhuma importância, 

pode adquirir um novo valor; portanto, nas atuais condições do processamento 

automático de dados, não existe mais um dado ‘sem importância. 10 

 

 
 

8 MARTINS. Leonardo. Tribunal Constitucional Federal Alemão: decisões anotadas sobre direitos 

fundamentais. Volume 1: dignidade humana. Livre desenvolvimento da personalidade, direito fundamental à 

vida e à integridade física e igualdade. São Paulo: Konrad-Adenauer Stiftung – KAS. 2016. P. 56. 
9    Vittorio Frosini. Contributi ad un diritto dell’informazione, cit., pp. 128-129. 
10   Vittorio Frosini. Contributi ad un diritto dell’informazione, cit., pp. 128-129. 
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A sentença reconhece o estágio de desenvolvimento da tecnologia informática 

utilizada no processamento de dados recolhidos no censo como um fator determinante a ser  

levado em consideração. 

O dano ao direito da personalidade somente se torna possível com o desenvolvimento 

tecnológico causado pela elaboração de perfis formados com os dados dos indivíduos. 

 
A capacidade tecnológica de memorizar informações pessoais concernentes às 

pessoas é praticamente ilimitada (…). Estas informações, se cruzadas com outras 

fontes de dados, podem determinar um perfil da pessoa, completo ou parcial, sobre o 

qual os indivíduos em questão não têm controle, e a verdade não pode ser 

confirmada. (…) A possibilidade de adquirir informações e de exercitar influência 

foi incrementada até graus jamais conhecidos.11 

 

A garantia da Autodeterminação Informativa também é utilizada no bojo da decisão do 

Tribunal Constitucional Alemão, que consiste no direito dos indivíduos de “decidirem por si 

próprios, quando e dentro de quais limites seus dados pessoais podem ser utilizados” 12. 

Como consequência da sentença do Tribunal Constitucional Alemão, foi promulgada 

uma nova lei em 1985 que veio corrigir os pontos controversos da lei anterior, a fim de que o 

censo fosse realizado em 1987. Desta forma, os dados passaram a ser separados segundo a sua 

finalidade, os para fins estatísticos, daqueles que continham informações individuais (dados 

sensíveis). Os cidadãos eram cuidadosamente informados sobre a finalidade da coleta de 

informações e sobre sua obrigação de fornecê-las, o tratamento de informações entre órgãos 

federais e regionais foi vetado. 

A partir da decisão alemã foi possível refletir acerca da necessidade da positivação da 

proteção de dados à um nível constitucional, de maneira autônoma. 

 
A influência da decisão alemã pode se fazer sentir em vários pontos. Um deles é a 

solidificação do entendimento segundo o qual a proteção de dados pessoais requer 

um embasamento constitucional direto – assim, respaldada como um direito 

fundamental, é possível a tutela da personalidade, mesmo dados 13. 

 

 
É possível perceber a convergência de orientações entre as legislações adotadas a este 

respeito tanto no velho continente, quanto na América Latina. Sobressai a preocupação em 

instituir nos Estados-Membros da União Europeia e no Brasil, uma regulamentação 

fortemente abrangente e protetora. 

 

11 Mario Panebianco. “Bundesverfassungsgericht, dignità umana e diritti fondamentali, in: Diritto e Società, n. 

2, 2000, p. 187. 
12 Mario Panebianco. “Bundesverfassungsgericht dignità umana e diritti fondamentali, cit., p. 187. 
13 Cf. Enzo Roppo. op. cit., p. 83. 
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É Comum à União Europeia e ao Brasil a tendência para a constitucionalização das 

regras sobre direito à proteção de dados, ou à autodeterminação informativa, reconhecida na 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, cujo art. 8º, nº, 1 dispõe: “Todas as  

pessoas têm direito à proteção de dados de caráter pessoal que lhes digam respeito”. 

Compreende-se que tanto na Europa como no Brasil o tratamento de dados deva, em 

princípio, deixar claro qual é a finalidade para a realização da sua coleta. Esta exigência figura 

expressamente na já mencionada Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 

acordo com o art. 8º, nº. 2 que dispõe: 

 
Esses dados devem ser objeto de um tratamento leal, para fins específicos e com o 
consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por 

lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam 

respeito e de obter a respectiva retificação.14 

 

Conclui-se que inicialmente há uma preocupação com a proteção de dados em uma 

esfera analógica, em que os primeiros atos normativos se dão para regulamentar o tratamento 

de dados menos sensíveis em comparação com aqueles que podem-se observar hoje em dia, 

dispostos no âmbito da era tecnológica. Dessa forma, frente ao novo paradigma informacional 

se faz necessário que o direito se ocupe com os novos métodos de obtenção de informação e 

avance na regulamentação do tratamento de dados observando sua devida importância no 

atual cenário. 

 
1.3 – Internet das Coisas (Big Data). 

 

 

A Internet das Coisas apresenta-se como um solo fértil para discussões envolvendo 

privacidade, segurança e proteção de dados, bem como controle e vigilância de hábitos,  

culturas e comportamentos, tendo em vista o seu papel de influenciar e conectar pessoas. É 

nítido que o aumento do fluxo informacional possibilitou a coleta de diversos dados que 

anteriormente, na era analógica, não era possível. 

A Lei do Censo na Alemanha em 1983, limitava-se à coleta de dados gerais que eram 

fornecidos pelos próprios cidadãos, diferentemente do que ocorre hoje na era tecnológica, 

onde as informações são coletadas através de bancos de dados que se alimentam de perfis 

pessoais da internet. Cabe repensar o modo com que o ordenamento jurídico regulamenta o 

 

14 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2012/363/02&- 

from=PT Acesso em: 15.04.2021 
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tratamento de dados, tendo em vista que os meios utilizados para obtenção destas informações 

avançam de forma dinâmica na era técnico científica. 

Para os operadores do direito, ressalta-se a importância de que nossa tarefa falhará 

caso seja desconsiderado o fato de que o direito é um fenômeno social que somente atinge sua 

plena realização após ser aplicado à realidade da arquitetura social, bem como o fato de que 

tal realidade é condicionada pelo desenvolvimento tecnológico. 

A tecnologia ganhou nova roupagem com o advento na velocidade e desenvolvimento 

de suas tecnologias, isto se deu em diversas áreas, como a eletrônica e as telecomunicações, 

principalmente. Estas tecnologias passaram a condicionar diretamente a sociedade através de 

seus instrumentos de produção, bem como sua distribuição no tempo e espaço. 

A imprecisão dos efeitos das novas tecnologias na sociedade moderna suscitou novos 

desafios para a regulamentação do uso da informação. A dimensão que o fenômeno 

tecnológico assumiu passou a se tornar motivo de reflexão para as ciências sociais, dentre elas 

o direito. 

A erosão da privacidade causada por estas novas desenvolturas deu início aos debates 

doutrinários sobre o direito à privacidade que inaugurou uma época em que este direito 

fundamental é posto em xeque justamente pela tecnologia. 

Acerca das consequências imprevisíveis do avanço tecnológico pode-se compará-la à 

metáfora do golem. Nas lições de Danilo Doneda: 

 
O Golem, criatura da mitologia hebraica, é um humanoide de argila, feito pelo 

homem; sua força e seu poder crescem a cada dia. Ele segue as ordens do seu 

criador, auxilia-o, mas é um pouco tolo e inconsciente de sua força: é capaz, se não 

for bem comandado, de destruir seu próprio senhor. A ideia de um “Golem 

tecnológico”, aqui utilizada para nos aproximarmos um pouco da proposição do 

problema, pode induzir à constatação de que se ele não é, em última análise, 

responsável pelos seus atos, continua sendo uma criação do gênio humano, por cujos 

defeitos devemos responder – do que surge nossa obrigação de conhecê-los a 

fundo.15 

 

A tecnologia, portanto, pode ser considerada um vetor condicionante da sociedade e, a 

partir disso, deve ser considerado que o desenvolvimento tecnológico cria relações que devem 

ser reguladas pelo direito. 

 
Se por um lado o direito não julga a ciência, por outro ele não tem dúvidas de que 

ela existe e de que produz efeitos na ordem jurídica. A biologia revolucionou a visão 

jurídica do homem e da natureza, a informática, aquela dos direitos de autor e dos 

direitos da personalidade, a pesquisa nuclear renovou a ideia de soberania e de 

 

15 DONEDA, op. cit., pág. 47 
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responsabilidade… Dito de outra forma, a evolução das ciências e das técnicas não é 

indiferente ao direito.16 

 
O perfil dinâmico da tecnologia é o que dá vida a esta e é o que não a torna um 

elemento neutro na sociedade, tão pouco a torna mero instrumento. Neste escopo, ela faz parte 

da sociedade. 

Superada a questão do caráter utilitarista da tecnologia e sabendo que ela se encontra  

dentro do tecido social, pode-se dizer que agora o mundo da internet encontra um novo 

paradigma, qual seja, a proposta de estreitar relações entre o mundo virtual e a realidade, isto 

é, as coisas. Não raro, é possível perceber que cada vez mais os dispositivos do cotidiano 

passam a receber uma nova funcionalidade e, com isso, uma maior interação com a web. 

Vale ressaltar que o salto tecnológico percebido se deu em função de alguns fatores: (i) 

a mobilidade e a conectividade entre as pessoas ao redor do mundo; (ii) considerável aumento 

do acesso à internet; (iii) difusão do acesso à rede por dispositivos móveis; (iv) disseminação 

do trabalho com Big Data. 

Aqui cabe um breve conceito sobre o que é Big Data, podendo ser definido como um 

conjunto de técnicas capazes de analisar grandes quantidades de dados para a geração de 

resultados importantes17. De forma simples, é o conjunto de dados extremamente amplo, onde 

podem ser extraídos, organizados e transformados. 

Além disso, deve ser levado em conta que “a inteligência artificial não vem sendo  

programada uma a uma, linha por linha, mas programada para ser perfeitamente capaz de 

aprender e, continuamente, se desenvolver” 18. Um exemplo claro disso são as novas 

assistentes virtuais e chatterbots desenvolvidas por diversas empresas do ramo da tecnologia. 

Além de estes dispositivos obterem informações pessoais, eles comunicam-se com a rede de 

internet onde os computadores tem a capacidade de aprender de acordo com as respostas  

esperadas por meio de associações de diferentes dados, os quais podem ser imagens, números 

e tudo que essa tecnologia possa identificar. Isto se dá o nome de Machine Learning. 

Dessa forma, é nítida a importância que os dados pessoais passam a receber ao longo 

do tempo, em função do desenvolvimento da internet e cada vez mais da imposição da 

 

16 “Si le droit ne juge pas la science, il n’en demande pas moins que la science existe et qu’elle produit des effets 

sur l’ordre juridique. La biologie a bouleversé la vision juridique de l’homme et de la nature, l’informatique, 

celle du droit d’auteur et des droits de la personnalité, le nucléaire a renouvelé l’idée de souveraineté et de 

responsabilité… Autrement dit, l’évolution des sciences et des techniques ne peut laisser le droit indifférent”. 
Bernard Edelman. La personne en danger. Paris: Puf, 1999, p. 377. 
17 BIONI, Bruno, Proteção de dados pessoais, 2019, pág. 57. 
18 HELBING, Dirk et al. Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intelligence? Disponível em: 

https://www.scientificamerican.com/article/will-democracy-survive-big-data-and-artificial-intelligence/. 

Acesso em: 15.04.2021 

https://www.scientificamerican.com/article/will-democracy-survive-big-data-and-artificial-intelligence/
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Internet das Coisas no cotidiano da sociedade. Isto possibilitou que as empresas 

monetizassem o trânsito de dados pessoais trazendo à baila a problemática do consentimento, 

bem como da autodeterminação informativa e desenvolvimento da personalidade do 

indivíduo, que está sujeito às publicidades e vontade dos algoritmos. 

 

 

CAPÍTULO II – ELEMENTOS FORMADORES DA PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS 

 

 

2.1. Autodeterminação Informativa 

 

 

O debate acerca da privacidade cada vez mais gira em torno de questões relacionadas a 

dados pessoais e sobre a informação. Em relação à utilização dos termos “dado” e 

“informação” cabe notar, preliminarmente, que ambos se confundem em várias 

circunstâncias, o que justifica uma certa banalização na utilização destes. Um e outro servem 

para representar um fato, ou seja, determinado aspecto da realidade. 

O “dado” representa uma informação em estado potencial, antes de ser transmitida, 

isto é, uma conotação mais primitiva e fragmentada. Está associada a uma espécie de “pré- 

informação”, anterior à interpretação, bem como a um processo de tratamento ou elaboração. 

A informação, por sua vez, remete a algo que vai além da representação contida no 

dado, chegando à fronteira da compreensão. Na informação já pressupõe  o seu conteúdo e, 

por isso, carrega consigo um sentido instrumental, a fim de reduzir o estado de incerteza. A 

doutrina e a lei, não raro, tratam estes dois termos de forma indistinta, o que ocasiona falsas 

interpretações acerca do tema. 

O vetor que destaca a informação é justamente o tecnológico que suscita na sua maior 

desenvoltura e manipulação, desde a coleta e tratamento até a sua comunicação. A grande 

capacidade de armazenar e incrementar a comunicação tem por consequência a variedade de 

formas pelas quais a informação pode ser apropriada e utilizada. A medida que expande a sua 

utilidade, mais ela se torna elemento fundamental para um crescente numero de relações, 

aumentando assim as suas possibilidades de influir em nosso cotidiano. Conforme notou 
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Stefano Rodotà em 1973, “(...) a novidade fundamental introduzida pelos computadores é a  

transformação de informação dispersa em informação organizada”.19 

É necessário pensar na informação como um elemento unitário dentro da ordem 

jurídica que merece atenção. Tradicionalmente, o direito não considera a questão da 

informação de forma direta, mas a partir de suas manifestações específicas, como: a liberdade 

de expressão, a liberdade de imprensa e patentes industriais. A informação em si considerada 

costumava permanecer alheia à analise jurídica. Dessa forma, as abordagens jurídicas sobre o 

assunto tomam um contorno mais fenomenológico do que funcional. 

O reconhecimento da informação como fenômeno relevantemente jurídico era da 

decorrência dela ser comunicada ou comunicável e, neste aspecto, sendo vislumbrada como 

um elo entre o emitente e o destinatário. Contudo, a informação independe do meio do qual se 

serve para ser comunicada. Portanto, para ser relevante não necessita de um suporte material,  

pois é, de acordo com Pierre Catala, “um produto autônomo e anterior a todos os serviços dos  

quais pode ser o objeto”.20 

Este “produto autônomo” dá embasamento ao que é chamado de autodeterminação 

informativa, tendo em vista que a própria informação, dotada de instrumentalidade, concede 

ao indivíduo o direito de decidir sobre o destino, tratamento e utilização desta informação, 

visto que ele é a porta inicial para existência deste fato. 

Ao traçar um esboço jurídico da teoria da informação, Pierre Catala a classifica em 

quatro modalidades: “(i) as informações relativas às pessoas e seus patrimônios; (ii) as 

opiniões subjetivas das pessoas; (iii) as obras do espírito e (iv) as informações que referem-se 

à descrição de fenômenos, coisas, eventos.”21 No tocante à autodeterminação informativa 

merece relevância a primeira das modalidades. 

As informações podem possuir vínculo objetivo com uma  pessoa, revelando algo 

sobre ela. Existem informações que são atribuídas em conformidade com a lei, como por 

exemplo o nome civil ou domicílio, ou então, podem ser informações provenientes dos atos  

dos indivíduos, como se dá no consumo, suas manifestações e opiniões. Se faz necessário 

fazer este vínculo objetivo, pois assim afasta outras categorias de informações que, embora 

façam referência à pessoa não são propriamente informações pessoais, é o caso de opiniões 

19 Stefano Rodotà. Elaboratori elettronici e controllo sociale. Bologna: Il Mulino, 1973, p. 14. 
20 Pierre Catala, “Ebauche d’ une théorie juridique de l’ information”, cit., p. 17. A esta concepção de autonomia, 

parece ter se referido a Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/97), no parágrafo único de seu artigo 69 – 

uma de suas poucas referências à informação, ao especificar o conceito de “forma de comunicação”, 

caracterizando-o propriamente como um serviço realizado a partir da informação e que não se confunde com ela. 
21 Pierre Catala. “Ebauche d’une théorie juridique de l’information”, in: Informatica e Diritto, ano IX, jan apr. 

1983, p. 22. 
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alheias sobre a pessoa, a produção intelectual de uma pessoa, que não possuem este vínculo 

objetivo. 

Novamente, Pierre Catala identifica uma informação pessoal quando o objeto da 

informação é a própria pessoa: 

 
Mesmo que a pessoa em questão não seja a ‘autora’ da informação, no sentido de 

sua concepção, ela é a titular legítima dos seus elementos. Seu vínculo com o 
indivíduo é por demais estreito para que pudesse ser de outra forma. Quando o 

objeto dos dados é um sujeito de direito, a informação é um atributo da 

personalidade.22 

 

O indivíduo na posição de titular da informação deve receber do ordenamento jurídico 

a capacidade de influir sobre o seu destino. O vínculo objetivo nada mais é que o nexo causal  

entre sujeito e informação, logo, esta última demonstra parcela da sua personalidade. 

Para que a tutela de dados pessoais seja algo eficaz se faz necessário entender os 

procedimentos de tratamento das informações. A maioria destes baseiam-se na utilização de 

novos métodos, algoritmos e técnicas. Entre estas técnicas está o profiling que consiste na 

elaboração de perfis de comportamento de uma pessoa a partir de informações que ela 

disponibiliza ou que são colhidas e pode ser aplicada a indivíduos, bem como estendida a  

grupos. 

Os dados pessoais são tratados como o auxílio de métodos estatísticos e de técnicas de 

inteligência artificial, a fim de reunir os hábitos, preferências pessoais e outros registros da 

vida desta, ou destas pessoas. O resultado desta técnica pode ser utilizado para traçar 

tendencias futuras de decisões, comportamentos e destinos dos usuários. Isto se aplica a  

diversos casos, como o controle de entrada de pessoas em um determinado país, que 

selecionariam para um exame as pessoas às quais é atribuída maior possibilidade de realizar 

atos contra o interesse nacional, até para fins privados como o envio seletivo de publicidades  

de um produto para seus potenciais compradores. 

O perfil traçado através deste “controle” de informações pode se transformar em um  

perfil virtual da pessoa, que pode ser o 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, o que vai de encontro a ideia de autonomia informativa, 

que garante ao indivíduo o poder de se autoafirmar em relação aos seus dados. 

 

22 “Bien que la personne concernée ne soit pas ‘auteur’ de l’ information, au sens de as mise en forme, elle est le 

titulaire légitime de ses éléments. Leur lien avec l’ individu est trop étroit pour qu’il puisse en être autrement. 

Quand l’ objet des données est un sujet de droit, l’ information est un attribut de la personnalité”. Pierre Catala., 

“Ebauche d’ une théorie juridique de l’ information”, cit., p. 20. 
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A consequência do perfil eletrônico é que ele pode se tornar a única parte da 

personalidade de uma pessoa visível a outrem. As técnicas de previsão de padrões de 

comportamento podem suscitar a uma diminuição da sua esfera de liberdade, visto que vários 

entes com os quais o usuário se relaciona partem do pressuposto de um comportamento 

predefinido, o que provoca uma potencial diminuição de sua liberdade de escolha. Portanto, 

muitas das possibilidades que o indivíduo tem, na verdade são pré-formatadas em função do 

resultado da técnica, ou seja, ele é cerceado da liberdade de escolha restando apenas uma 

única opção já fundada pelo perfil virtual. Nas palavras do professor e cientista da 

computação Simson Garfinkel: 

 
Uma vez que os eventos cotidianos de nossas vidas são sistematicamente 

armazenados em um formato legível por uma máquina. Esta informação ganha uma 

vida toda própria. Ela ganha novas utilidades. Ela se torna indispensável em 

operações comerciais. E ela usualmente é transmitida de um computador a outro, de 

um negócio a outro, e entre o setor privado e o governo. 23 

 

A grande dificuldade na abordagem da técnica descrita é o risco de cair em um 

reducionismo insensível da aplicação da tecnologia, esta que pode ser útil e mesmo necessário 

para o desenvolvimento da personalidade, a partir do momento em que não é utilizada para 

atender a fins específicos e interesses protegidos. A técnica mencionada pode ser usada, em 

outros contextos, e demonstrar ser útil à expressão e desenvolvimento da própria 

personalidade. Um destes casos seria a utilização do anonimato ou de pseudônimos para que 

uma pessoa se relacione dentro de um determinado meio, sem sofrer consequências das 

pressões sociais e o risco de preconceitos. Dessa forma, ela estaria fazendo o sistema inverso 

do que foi citado anteriormente, pois esconderia a faceta do mundo real através do perfil  

virtual que é a sua realidade intrínseca. 

Vale notar que neste caso pretende-se tutelar o livre desenvolvimento da personalidade 

mediante a liberdade de associação, expressão e relacionamento – que eventualmente estaria 

diminuída com a identificação da pessoa. Assim, pode-se dizer que a tecnologia torna possível 

o acesso a certos níveis de anonimato e pseudonímia que possibilitam a fruição de liberdades 

fundamentais. 

Outro elemento essencial a estas modalidades de tratamento de dados é que elas 

podem provocar um distanciamento entre a informação conscientemente fornecida pela 

pessoa e a utilidade na qual ela é transformada. Dessa forma, é possível identificar uma 

informação de base, proveniente diretamente de uma pessoa, e uma informação de resultado, 

23 Simson Garfinkel. Database nation, cit., p. 75. 
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consistente de uma aplicação dos métodos de tratamento das informações de base gerando 

utilidade àquele que realiza o tratamento, instrumentalizando a informação, a fim de obter  

inferências, previsões e potencialidades. 

A partir da sentença da Corte Alemã é onde passa a utilizar-se da expressão 

autodeterminação informativa para “designar o direito dos indivíduos de ‘decidirem por si  

próprios’, quando e dentro de quais limites os seus dados pessoais podem ser utilizados” 24. O 

tratamento da informação, portanto, encontra alguns limites que advém de seus próprios 

usuários. 

De acordo com as lições de Danilo Doneda: 

 
A autodeterminação informativa é, inclusive, um dos fundamentos da disciplina da 

proteção de dados de acordo com a LGPD25. Concebido como um direito 

fundamental, na esteira do direito geral de personalidade, o direito à 

autodeterminação informativa proporciona ao indivíduo o controle sobre suas 

informações26. 

 
O conceito de autodeterminação informativa vem sendo trabalhado pela legislação, a 

fim de se obter um arcabouço jurídico na proteção de dados e, assim, garantir de maneira 

ampla a regulamentação da informação dos indivíduos. 

O direito à autodeterminação informativa, que tende a se aproximar dos direitos da 

personalidade como subespécie destes, relaciona-se diretamente com o direito à privacidade. 

Sabe-se que os direitos fundamentais podem ser efetivados, quando violados, a partir dos 

chamados remédios constitucionais. Sendo assim, partindo de um pensamento generalista 

acerca da questão da informação, o que se busca é a “liberdade” em um novo meio 

tecnológico, ou seja, assegurar o livre acesso de qualquer cidadão a informações a ele próprio 

relativas, que consiste na raiz do pensamento que veio posteriormente a desencadear no 

instituto brasileiro do Habeas Data. 

A solidificação do entendimento segundo o qual a proteção de dados, leia-se também 

das informações, requer um embasamento do direito constitucional se faz cada vez mais 

presente no ordenamento jurídico como um todo. Assim respaldada como um direito 

fundamental, a autodeterminação informativa, ganha um contorno em que se torna possível a  

tutela da personalidade, mesmo que em uma área específica como a proteção de dados. 

O principal problema apontado pela doutrina acerca do indivíduo ter o controle das 

suas informações consiste que esta leitura pode induzir à impressão de que as pessoas teriam 

 

24 Mario Panebianco. “Bundesverfassungsgericht dignità umana e diritti fondamentali”, cit., p. 187. 
25 LGPD, art. 2º, II. 
26 DONEDA, Danilo. “Da privacidade à proteção de dados”, cit., p. 161. 
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um direito de propriedade sobre informações, transportando o fenômeno para o campo das 

situações patrimoniais, e assim poderia afastar a matéria do âmbito dos direitos da 

personalidade27. 

A opção que parece mais se aproximar de um sistema de proteção de dados que 

englobe a autodeterminação informativa, a questão constitucional, e a liberdade informática, 

ocasionada pelo desenvolvimento tecnológico, é utilizar-se da expressão “proteção de dados 

pessoais”. Segundo esta acepção pode-se tratar da problemática da privacidade e igualmente a 

da informação, em que ambas teriam como ponto de referência os direitos da personalidade 

ficando isenta de uma acepção patrimonialista, ao mesmo tempo em que não alude ao direito 

à liberdade de forma tão ampla. 

Tal opção é feita por parte da doutrina mais moderna acerca do tema, como o argentino 

Oscar Puccinelli que entende o conceito de proteção de dados pessoais por: 

 
denominação genérica por conseguir englobar todos os outros rótulos e conceitos – 

da qual o direito à autodeterminação informativa bem poderia ser uma espécie – e 
por ter sido assim recepcionada nas principais normas internacionais sobre a 

matéria, e para evitar ambiguidades no manejo deste vocábulo28. 

 

 

 
2.2 O Papel do Consentimento. 

 

 

 
Para que o direito fundamental à proteção de dados seja reconhecido se faz necessário 

uma reflexão acerca da sua eficácia. A legislação sobre a matéria dedicou especial atenção à 

forma de atuação da proteção de dados através da criação de instrumentos para sua tutela, 

dentre estes o consentimento. 

Contudo, antes de adentrar no paradigma do consentimento precisa-se fazer um exame 

das modalidades de tutela que os dados pessoais recebem. Para analisá-las utilizamos os 

 

 

 

 

 

 
 

27 Na tramitação da lei chilena sobre proteção de dados de caráter pessoal, a expressão “autodeterminação 

informativa” teve sua exclusão fundamentada justamente pelo risco de “patrimonialização” de seu campo de 

atuação. Francisco González Hock. “Modelos comparados de protección de la información digital y la ley 

chilena de datos de carácter personal”, in: Jorge Wahl Silva (editor). Tratamiento de datos personales y 

protección de la vida privada. Santiago: Ed. Universidad de los Andes, 2001, p. 155. 
28 Oscar Puccinelli. El habeas data en Indoiberoamérica. Bogotá: Temis, 1999, pp. 68 - 69. 
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modelos identificados por Adolfo Di Majo, que são os seguintes “a tutela proprietária, a tutela 

dos direitos da pessoa, a tutela aquiliana e a tutela das ‘leis de proteção’ de molde genérico”. 29 

A presente análise se aterá ao modelo proprietário e o aquiliano de tutela, além das 

observações sobre a utilização de mecanismos de autorregulamentação e de meios técnicos. 

Ainda, ressalta-se que um sistema de proteção de dados pessoais pode se utilizar de uma 

determinada combinação de modelos de tutela, ainda quando eventualmente algum deles 

ocupa uma posição dominante. 

A tutela realizada por meio de moldes proprietários apresenta-se como instrumento da 

tutela de propriedade e são utilizados para definição do estatuto jurídico da informação 

pessoal. Desse modo, reconhece ao interessado na utilização de seus dados a faculdade de 

livremente dispor sobre o uso dos dados que lhe digam respeito sem o recurso a outras 

modalidades de tutela. 

Na aludida abordagem está presente a discussão sobre a natureza dos dados pessoais, 

se devem ser considerados bens jurídicos de livre disposição pelos seus titulares ou não. É 

inevitável dizer que o direito convive com a presença de mecanismos de mercado que 

alimentam a economia da informação. Logo, cabe ao jurista preocupar-se sobre qual mercado 

e quais regras serão necessárias à sua regulamentação, mais do que a existência ou não de 

instrumentos de mercado relevantes que atuem sobre os dados pessoais. 

Entretanto, há de se levar em conta que uma tutela de dados pessoais a partir de uma 

visão predominantemente patrimonialista seria incongruente com a própria consideração da 

proteção de dados como um direito fundamental. Isto se justifica pelo fato da 

incompatibilidade entre os meios de tutela e o exercício de um direito real sobre os dados 

pessoais. Assim, ao considerar as informações como “propriedade” tem por consequência  

reduzir o debate à paradigmas em que a pessoa humana estaria prejudicada desde o início, e 

com poucas chances de fazer valer o desenvolvimento de sua personalidade. 

Outra modalidade que pode ser proposta para a proteção de dados é a tutela aquiliana, 

que consiste na responsabilização que decorre da própria lei para aqueles que transgridam os 

limites para o tratamento dos dados pessoais. Assim, uma disciplina de responsabilidade 

objetiva específica para o setor de tratamento de dados pessoais pode ser instrumento tanto  

para a satisfação de interesses lesados como para fomentar uma determinada cultura no 

tratamento desses dados. 

 

29 Adolfo Di Majo. “Il trattamento dei dati personali tra diritto sostanziale e modelli di tutela”, in: Vicenzo 

Cuffaro; Vicenzo Ricciuto; Vicenzo Zeno-Zencovich (orgs.). Trattamento dei dati e tutela della persona. Milano: 

Giuffrè, 1999, pp. 225-247. 
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A Autorregulamentação se caracteriza quando a demanda por regras para a disciplina é 

suprida por normas que advém de fontes não estatais como, por exemplo, códigos de conduta 

adotado por empresas, sistema de complaince. Deve-se considerar que a efetividade da norma 

jurídica também tem por fundamento de validade o momento em que as pessoas cumprem o 

papel de fiscalizarem umas às outras, enquanto fazem parte da construção das leis. 

A crítica quanto ao modelo de tratamento da autorregulamentação parece ser clara: em 

primeiro lugar há a impossibilidade da proteção de dados pessoais – tratando -se de um direito 

fundamental – de ter sua tutela confiada a normas não estatais. Outro problema, que ainda 

decorre deste último, é que tais normas criadas pelo próprio mercado possuem escasso poder 

coercitivo, ou pelo menos um poder coercitivo mitigado, que não atingiria de forma igual a  

todos os destinatários. 

A dificuldade dos modelos de tutela mencionados em propor uma solução eficaz para 

a proteção de dados pessoais que promova a proteção da pessoa e ao mesmo tempo estabeleça 

um suporte para a circulação de informações é nítido. Para esta tarefa, é válida a leitura do 

instituto do consentimento, visto que está situado em posição central na problemática dos 

dados pessoais, auxiliado pela aplicação dos princípios de proteção de dados pessoais. 

A evolução tecnológica é responsável pelo crescimento de possibilidades de escolhas  

que geram reflexos diretos na personalidade. Várias são as configurações possíveis tanto 

referente à privacidade, quanto à imagem, identidade pessoal e disposições sobre o próprio  

corpo, todas estas dependendo em alguma medida de uma manifestação da autonomia 

privada. O consentimento cumpre o papel de sintetizar a atuação da autonomia privada  e há 

de ser interpretado como instrumento de excelência da manifestação da escolha individual, ao 

mesmo tempo em que faz referência direta aos valores fundamentais em questão. 

Em um sistema de índole patrimonialista, o consentimento assume uma função 

legitimadora, pois serve de instrumento para incluir os dados pessoais no mercado, o que 

proporciona a transformação destas informações em commodity. 

Por outro lado, em um sistema que priorize a privacidade como uma liberdade 

negativa, ou seja, a não-interferência do poder do Estado sobre as ações individuais, e que 

confie ao indivíduo a autodeterminação das suas informações, o consentimento é o melhor 

instrumento para a viabilização do exercício desse poder. 

 
O consentimento compreende um poder conferido à pessoa de modificar sua própria 

esfera jurídica, com base na expressão de sua vontade. Sua utilização como 
instrumento paradigmático para a tutela dos dados pessoais deve ser observada a 
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partir de seus efeitos na sua concreta aplicação ao caso dos dados pessoais e seus 

efeitos – o que já foi denominado como mito do consentimento.30 

 

Dois aspectos em especial do consentimento devem ser destacados. O primeiro deles é 

que trata-se de um elemento acessório ligado à situação de fato que o fundamenta, ou seja, na 

elaboração de um contrato, inscrição em um concurso, o consentimento apresenta-se como 

instrumento que viabiliza o tratamento daqueles dados. 

O confronto com situações reais revela que a alternativa de não consentimento do 

tratamento das informações pessoais, pelo seu titular, costuma ser uma renúncia a 

determinados bens e serviços. O abismo de acesso às mídias digitais entre a pessoa que 

consente e àquela que não consente é notório fazendo com que a verdadeira opção que lhes 

reste seja a de “tudo” ou “nada”. 

O consentimento, ainda, pode ser incentivado pelo próprio Estado sob a falsa 

premissa de conceder aos cidadãos um instrumento forte para determinar livremente a 

utilização de seus próprios dados pessoais, conforme observou Stefano Rodotà “o Estado 

assim teria um falso álibi para não intervir em uma situação na qual deveria agir 

positivamente na defesa de direitos fundamentais e, assim, lavar as mãos” 31. 

A especificidade do consentimento, no caso da tutela de dados pessoais, necessita de 

uma funcionalidade de sua própria natureza jurídica e cabe ao intérprete integrar essa 

disciplina do consentimento com os efeitos que são pretendidos dela. Assim, este importante  

elemento assume as vestes de um ato do titular cujo efeito será de autorizar um determinado 

tratamento para suas informações. Conforme afirma a doutrina, “quem consente não exprime  

propriamente a ausência de interesse na proteção [de seus dados pessoais], nem a  ela 

renuncia, porém lança mão de um verdadeiro ato de exercício do direito de autodeterminação 

na esfera das escolhas pessoais (…)”32. 

Verifica-se que a fundamentação desse consentimento reside na possibilidade de 

autodeterminação em relação aos dados pessoais, e que essa autodeterminação deve ser levada 

em conta para caracterização tanto da natureza jurídica, bem como para os efeitos do 

consentimento. 

Existem dois planos de análise possíveis para os efeitos do consentimento: no 

primeiro, o consentimento é um instrumento que corrobora com a autodeterminação e 

consequentemente com um aspecto da tutela da pessoa. Em outro plano, porém, o 

30 Stefano Rodotà. Elaboratori Elettronici e controllo sociale, cit., esp. pp. 45-51. 
31 Stefano Rodotà. Elaboratori elettronici e controllo sociale”, cit., p. 50. 
32 Giorgio Resta. “Revoca del consenso ed interesse al trattamento nella legge sulla protezione dei dati 

personali”, in: Rivista Critica del Diritto Privato, 2000, p. 307 
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consentimento representa o papel de instrumento de legitimação para que os dados sejam 

utilizados por outra pessoa, o que implica em alguma medida a transformação desses dados 

em uma determinada utilidade. A raiz do problema se revela na compreensão de seus dois 

perfis como autodeterminação e como instrumento de legitimação, na medida em que propõe 

a proteção da pessoa e também a circulação de informações. 

Este equilíbrio não é simples como pode parecer em uma primeira análise, manter o 

posicionamento preponderante da proteção da pessoa em face do utilitarismo das informações 

dentro do mercado tecnológico torna-se um grande desafio. Messinetti propõe separa esse 

consentimento em dois aspectos, ou momentos: “um primeiro no qual o consentimento é a  

condição de acesso na esfera privada, e estaria ligado ao poder de autodeterminação; e um 

segundo, no qual o consentimento é a fonte da regra que confirma a inserção de dados 

pessoais no mercado”33. 

A funcionalização da disciplina do consentimento pode operar por meio da sua 

interpretação à luz de alguns princípios da proteção de dados pessoais. Dá-se prioridade aos 

princípios da finalidade e da informação nesta análise. 

O princípio da finalidade refere-se à matéria do consentimento em sentido amplo, 

compreendendo-o na sua generalidade. Assim, de acordo com as lições de Danilo Doneda: “o 

consentimento deve ser lido restritivamente em relação a sua finalidade: ele vale para certo 

tratamento, por um determinado agente, sob determinadas condições. Dessa forma, a 

aplicação desse princípio ao consentimento serviria para manter a possibilidade de controle da 

pessoa sobre as próprias informações”34. Cabe ressaltar que é nesse sentido que se posiciona a 

Lei Geral de Proteção de Dados, ao prever em seu artigo 8º, §4º tal característica, in verbis: 

 
Lei nº 13.709. Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta 
Lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a 

manifestação de vontade do titular. 

[...] 

§4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as 

autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. 

 
 

Quanto ao princípio da informação, neste caso, refere-se a uma completa consciência 

do indivíduo sobre o destino de seus dados pessoais, caso ele forneça o consentimento para o 

tratamento. Essa informação deve incluir: a quem o dado se destina, para qual finalidade será 

utilizado, e por quanto tempo, assim como, quem terá acesso aos dados, se esses dados 

33 Davide Messinetti. “Circolazioni dei dati personali e dispositivi di regolazioni dei poteri individuali”, cit., pp. 

351-352. 
34 Doneda Danilo. “Da privacidade à proteção de dados pessoais”, Ed 2019, pág. 299. 
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poderão ser transmitidos à terceiros e mais quantos detalhes forem necessários para que o 

indivíduo possa formar sua convicção e realizar o ato de autodeterminação. 

Em suma, podem ser definidos requisitos para garantir a obediência ao princípio da 

informação, bem como desmembrar o consentimento em algumas espécies com requisitos  

mais ou menos rígidos, de acordo com a natureza dos interesses envolvidos em um 

determinado tratamento de dados pessoais. Dessa forma, o tratamento de dados sensíveis pode 

ser vinculado à requisitos mais rígidos do consentimento, assim como o tratamento de dados 

considerados menos sensíveis pode ser atrelado à requisitos mais flexíveis da disciplina do 

consentimento. 

 
2.3 Dados pessoais sensíveis, anônimos e pseudoanônimos 

 
 

A informação pode ser agrupada, ou classificada, em subcategorias ligadas a 

determinados aspectos da vida de uma pessoa, configurando-se em dados, que carregam um 

potencial aspecto da realidade do indivíduo, que poderá ser objeto do tratamento de acordo 

com o consentimento. 

A classificação deste gênero é o pressuposto para identificar as normas a serem 

adotadas em cada caso, visto que a depender do tipo de informação o modo de se 

regulamentar será diferenciado, como por exemplo as normas que se aplicam às informações  

referentes às movimentações bancárias, que podem ser enquadradas no chamado sigilo 

bancário. 

A prática do direito da informação deu origem à criação de uma categoria específica 

de dados, os dados sensíveis. Estes seriam determinados tipos de informações que, caso sejam 

conhecidas e submetidas a tratamento de dados, podem se dar de forma discriminatória35, ou 

lesiva, que apresentam maior riscos à autodeterminação do indivíduo do que outros tipos de 

informações. Entre estes dados, tidos como sensíveis, estariam as informações sobre raça,  

credo político ou religioso, sexualidade, histórico médico e dados genéticos de um indivíduo. 

A própria seleção de quais seriam estes dados considerados sensíveis provém da 

constatação de que a circulação deste tipo de informação apresenta um alto potencial lesivo 

aos seus titulares. Sendo assim, percebeu-se a necessidade de exorbitar as normas ligadas à 

privacidade ao perceber um outro valor digno de tutela, qual seja, a proteção de dados da 

 

 

 

35 Alan Westin. Privacy and freedom, New York: Signet, 1972, pp. 259-260. 
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pessoa. Assim, a categoria de dados pessoais sensíveis foi fruto da observação pragmática 

sobre a diferença dos efeitos do tratamento desta categoria em relação aos demais. 

A categoria, bem como a disciplina aplicada a ela não estão isentas de críticas. 

Algumas vozes na doutrina ventilam ser impossível definir antecipadamente os efeitos do 

tratamento de uma informação, seja qual for a natureza dela36. Assim, o dado em si não 

apresentaria perigo ou seria discriminatório, mas sim o tratamento que se pode fazer dele. 

Outro problema encontra-se na mera proibição da coleta e tratamento destes dados, 

que é recurso utilizado em algumas leis sobre a matéria. Tal posicionamento demonstra-se 

inviável, visto que em diversos casos o uso de tais dados é legítimo e necessário. 

Determinados organismos estariam comprometidos caso não pudessem obter informações 

deste gênero, pois entrariam em contradição com sua própria razão de ser, como entidades de 

pesquisa ou do setor de saúde, de caráter político, religioso, ou filosófico. 

Um dado pode também se referir a uma pessoa indeterminada. Este é o caso do dado 

anônimo, útil para diversas finalidades nas quais tem relevância a informação referente a um 

determinada coletividade ou corte específico de indivíduos, sem que as pessoas às quais se 

referem possam ser nominadas, por exemplo: os dados relativos ao fluxo telefônico de uma 

determinada concessionária, sem que se possa identificar quem realizou as chamadas. 

A retirada do vínculo da informação com a pessoa a qual se refere é chamada de 

anonimização de dados é um recurso que algumas leis de proteção utilizam para diminuir os  

riscos presentes no seu tratamento. A mitigação de riscos também é obtida com técnicas como 

a da pseudonimização que, embora não torne o dado anônimo, pode dificultar a identificação 

do titular e é um recurso bastante utilizado37. 

A categorização, assim como, a setorização das informações em certo aspecto facilita 

que o direito organize qual disciplina normativa melhor se adequa ao tratamento daquele  

dado. Assim, o regime adotado em relação aos dados sensíveis varia de acordo com as 

concepções a respeito deste em cada ordenamento jurídico. Em verdade, é necessário 

estabelecer uma área de atuação em que haja um tratamento diferenciado em relação aos 

dados sensíveis, sem deixar de reconhecer que há situações nas quais a discriminação pode 

advir sem que sejam utilizados estes dados, ou então que a utilização destes dados se preste a 

fins legítimos e lícitos. 

 
 

36 Sentença da Corte Alemã. Vittorio Frosini. Contributi ad un diritto dell’informazione, cit., pp. 128-129. 
37 O GDPR utiliza largamente a técnica da pseudonimização para mitigar riscos. Antes dele, a medida era 

recorrente em diversos documentos como a lei alemã de proteção de dados pessoais (Bundesdatenschutzgesetz), 

que se utilizava desta possibilidade e definia os termos (juntamente com a anonimização). 
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CAPÍTULO III – A REGULAMENTAÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

 
3.1 União Europeia e o Regulamento Geral de Proteção de Dados 

 
 

A diversidade entre os sistemas de common law e civil law exerce influência direta no 

desenvolvimento de diferentes regimes de proteção de dados pessoais, sendo que, há uma 

certa resistência de países que dão prioridade aos costumes, em vincular a matéria aos direitos 

fundamentais. Assim, a principal diferença entre os dois modelos é o que orienta a base 

normativa da disciplina de tratamento das informações. 

O modelo europeu, sistemático, estruturou-se primeiramente em torno de uma diretiva, 

uma disciplina ampla e detalhada a ser transportada para a legislação interna de cada estado 

membro, o que hoje está ordenado pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). 

A uniformidade do modelo europeu passou a existir recentemente com a entrada em 

vigor do GDPR em maio de 2018. A Diretiva 95/46/CE, que regia a matéria anteriormente, 

tinha sua aplicabilidade direta ocorrida apenas pela via de exceção, já que a lei aplicada aos 

casos concretos era a lei nacional, resultado da transposição da diretiva por cada estado- 

membro. Como notou Pietro Perlingieri “a respeito do ordenamento comunitário europeu, a  

relação entre os sistemas de fontes da União Europeia tem como consequência que não exista 

propriamente um sistema comunitário, porém tantos sistemas quanto resultem da integração 

das normas comunitárias com as de cada país”.38
 

Essa espécie de fragmentação foi diagnosticada como um dos motivos  que 

justificaram a atualização da normativa europeia justamente na forma de um regulamento, 

com aplicabilidade direta em todos os países membros da União Europeia. Outra justificativa 

foi a necessidade de atualização da disciplina de proteção de dados por conta do 

desenvolvimento dos sistemas de tratamento de dados pessoais e a sua integração com o 

crescente fluxo intenso de informações. 

A aplicação direta do GDPR não preclui, desde que coexista legislação nacional sobre 

o tema no estado-membro. As normas de cada país da União Europeia que já tratavam da 

matéria perdem a centralidade por não serem mais a fonte direta. Contudo, passam a cobrir 

aspectos de natureza operacional, ou espaços deixados explicitamente pela GDPR para que a 

 

38 Pietro Perlingieri. “Normativa comunitaria e ordinamento interno”, in: I giuristi e l’Europa. Luigi Moccia 

(org.). Laterza: Bari, 1997, p. 110. 
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legislação nacional possa integrar aspectos da normativa comunitária. A aplicação do modelo 

europeu será ilustrada através da análise da evolução desde a Diretiva 95/46/CE até o GDPR. 

A formação da União Europeia compreende mudanças estruturais no ordenamento 

jurídico de seus países-membros. Além da formação de um direito comunitário, os diferentes 

ordenamentos nacionais sofrem o efeito da uniformização normativa que pretende não 

somente redução dos atritos, mas também a promoção dos valores que orientam a UE. 

Uma das consequências das iniciativas dos estados-membros ao tratar da matéria de 

proteção de dados, no contexto internacional, foi a consciência de que um enfoque realizado 

exclusivamente a partir do direito interno não era eficaz para o tema, haja vista que a coleta e 

tratamento de dados pessoais pode ser realizado fora dos limites dos Estados. Assim se faz 

necessário uma iniciativa de uniformização legislativa supranacional. 

O Conselho da Europa decidiu tratar da matéria de proteção de dados com uma 

convenção, que foi também o primeiro passo para um sistema integrado europeu de proteção 

aos dados pessoais. É de 1981 a convenção para a proteção de indivíduos com respeito ao 

processamento automatizado de dados pessoais, conhecida também como Convenção 108 39. 

A convenção aludida encoraja os estados-membros do Conselho da Europa, assim 

como demais signatários a adotar normas específicas para o tratamento de dados pessoais,  

consonantes aos seus próprios parâmetros de proteção. Ademais, cumpre destacar que a 

convenção não está restrita a uma normativa puramente europeia sendo aberta para adesão de 

países não membros do Conselho da Europa, daí o seu caráter universalista. Inclusive 

ratificaram a Convenção 108 alguns países latino-americanos como: Argentina, México e 

Uruguai40. 

A importância fundamental da Convenção 108 advém de que o Conselho da Europa 

entende a proteção de dados como um tema de direitos humanos. Desde as suas primeiras 

preocupações com o tema, o Conselho da Europa orientou seu discurso em torno do Art. 8º da 

Convenção Europeia para os Direitos do Homem 41. 

É possível considerar a Convenção 108 como um ponto de partida do modelo europeu 

de proteção de dados pessoais. Ainda em seu preâmbulo, a convenção deixa claro que a 

 

39 Disponível em https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108-andprotocol. 
40 Disponível em: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures 
41 Em 1968, o Conselho da Europa iniciou uma análise para descobrir se e até que ponto a Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem e as leis dos países europeus poderiam defender seus cidadãos dos problemas causados 

pelas novas tecnologias. Na década de 1970, uma recomendação chegou a ser redigida sobre o tema. Verificou- 

se, porém, que se tratava de uma área na qual se deveria atuar mais incisivamente, e então decidiu-se pela 

Convenção 108, que em janeiro de 1981 foi aberta para adesões. Ulrich Wuermeling. “Harmonization of 

European Union Privacy Law”, cit., p. 417. 

https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108-andprotocol
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures
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proteção de dados pessoais tem relação direta com a proteção dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais. 

A presença dos direitos fundamentais na diretiva transparece com clareza. Seu artigo 

1°, que trata do “objetivo da diretiva”, afirma que: “Os Estados-membros assegurarão, em 

conformidade com a presente diretiva, a proteção das liberdades e dos direitos fundamentais 

das pessoas singulares, nomeadamente do direito à vida privada, no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais”. 

Assim como a Convenção 108 teve por pressuposto a preconização da tutela dos dados 

pessoais atrelado à salvaguarda dos direitos fundamentais, o atual Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados também o fez. Contudo, pode-se perceber que o GDPR deu eficácia às 

normas protetivas do modelo europeu, tendo em vista sua característica universalista em que 

não há espaços para um tratamento de dados esparso no ordenamento jurídico. 

 
3.2 Lei Geral de Proteção de Dados 

 
 

A visão de um conjunto normativo unitário acerca da proteção de dados pessoais se 

estruturou no ordenamento jurídico brasileiro muito recentemente. A leitura mais ampla 

acerca da personalidade compôs o desenvolvimento histórico deste conjunto. 

Primeiramente, advirta-se para o fato que a Constituição brasileira, por meio das 

garantias à liberdade de expressão e direito ao acesso à informação resumiam o paradigma da 

informação. Além disso, a Carta Magna institui a ação do habeas data (art. 5º, LXXII da 

CRFB/88), que basicamente estabelece uma modalidade de direito de acesso e retificação de 

dados pessoais. 

A legislação ordinária, por sua vez, abrange um conjunto de elementos, sejam de 

natureza existencial ou patrimonial, em que se verifica a necessidade de se levar em conta 

interesses relacionados à privacidade. Nesse sentido, há disposições esparsas, seja no direito 

civil, bem como de natureza pública, nas quais algum aspecto da proteção da privacidade 

assume importância. 

Na busca de unificar a legislação acerca do tema, com fito de tornar maior sua 

eficácia, bem como de viabilizar sua implementação, é que outros países começaram a debater 

sobre a matéria da proteção de dados pessoais. Cabe ressaltar que o tratamento de dados 

extrapola os limites territoriais, o que tem por consequência a necessidade da sua ampla 

regulamentação. Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em 14 de agosto 

de 2018, posteriormente a data de publicação do GDPR em maio de 2018. 
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O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados deu ensejo a um “efeito dominó”, 

visto que passou a exigir que os demais países e empresas que buscassem manter relações 

comerciais com a UE também devessem ter uma legislação compatível com aquele 

regulamento. 

Carolina da Silva Leme, em seu estudo sobre a proteção e o tratamento de dados do 

ponto de vista da legislação vigente, narra o histórico do advento da Lei Geral de Proteção de  

Dados: 

 
Após aprovação da Regulamentação Geral de Proteção de Dados (GDPR) pela 

União Europeia e o escândalo da Cambridge Analytica, tornou-se ainda mais latente 

a necessidade de o Brasil editar legislação de proteção de dados mais aprofundada, 

visando a nortear a coleta, uso, armazenamento e processamento de dados entre 

entes públicos e privados, bem como se enquadrar no padrão internacionalmente 

exigido. A aprovação de uma legislação específica de proteção de dados traz também 

relação com o intuito de o Brasil pleitear seu ingresso na Organização para a 

Cooperação e desenvolvimento Econômico (OCDE). Isso porque, mencionado 

órgão traz diretrizes e orientações acerca do tema desde 1980 e, em 2013, as 

atualizou para adequá-las ao nível de sociedade de informação atual. Embora as 

orientações da OCDE não tenham força de lei, consistem em requisitos para seu 

ingresso, sendo essencial para o Brasil a edição de norma mais robusta acerca do 

tema.42 

 

Nesse contexto, aos 14 de agosto de 2018 foi sancionada a Lei Federal nº 13.709/2018, 

conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a qual se aplica ‘a qualquer 

operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam 

localizados os dados’, salvo exceções estipuladas em seu artigo 4º” 43. 

Após o sancionamento da legislação de proteção de dados, deu-se início a sua 

aplicação começando pelo julgamento das medidas liminares concedidas em cinco Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas contra a Medida Provisória (MP) 954/2020. A 

referida MP prevê o compartilhamento de dados de usuários de telecomunicações com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para a produção de estatística oficial  

durante a pandemia do novo coronavírus. 

O julgamento foi suspenso após o voto da relatora, ministra Rosa Weber, que entendeu 

pela manutenção da suspensão da eficácia da norma em consonância com as medidas 

liminares concedidas. 

 

42 MONTEIRO, op. cit., p. 6 
43 LEME, Carolina da Silva. Proteção e Tratamento de Dados sob o Prisma da Legislação Vigente. Disponível 

em:http://www.veirano.com.br/upload/content_attachments/920/591112_FID_01_Protecao_tratamento_dados_or 

iginal.pdf. Acesso em 24.04.2021. 

http://www.veirano.com.br/upload/content_attachments/920/591112_FID_01_Protecao_tratamento_dados_original.pdf
http://www.veirano.com.br/upload/content_attachments/920/591112_FID_01_Protecao_tratamento_dados_original.pdf
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As Ações Diretas de Inconstitucionalidade foram propostas pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (ADI 6387), pelo Partido da Social Democracia 

Brasileira - PSDB (ADI 6388), pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB (ADI 6389), pelo 

Partido Socialismo e Liberdade – PSOL (ADI 6390) e pelo Partido Comunista do Brasil (ADI 

6393). O argumento comum é que a MP, ao obrigar as empresas de telefonia fixa e móvel a 

disponibilizar à Fundação IBGE a relação dos nomes, dos números de telefone e dos 

endereços de seus consumidores, pessoas físicas ou jurídicas, viola os dispositivos da 

Constituição Federal que asseguram a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e o sigilo dos dados44. 

A excelentíssima ministra do Supremo Tribunal Federal ao dar seu voto reiterou as 

razões apresentadas na concessão das medidas liminares. Observou que as informações 

previstas na MP, relacionadas à identificação de pessoa natural, configuram dados pessoais e  

integram o escopo da proteção das cláusulas constitucionais que asseguram a liberdade 

individual, a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade, este último que se dá 

através da autonomia informativa. Desse modo, a manipulação destas informações, bem como 

seu tratamento devem observar os limites delineados pela proteção constitucional. 

Ressalta-se que os usuários, titulares das informações, cederam seus dados às 

companhias de telecomunicações e não foram avisadas acerca da utilização por terceiros, ou 

seja, não há consentimento no tratamento das informações destes consumidores para a 

fundação IBGE. 

Ainda, segundo a relatora, a MP não delimita o objeto da estatística a ser produzida, a  

finalidade específica, bem como a sua amplitude, o que foge dos princípios preconizados na 

LGPD acerca da finalidade e informação. Igualmente, não justifica a necessidade de 

fornecimento dos dados nem como serão efetivamente utilizados. Ademais, ressalta que não é 

possível extrair do texto normativo que a estatística a ser produzida tenha relação com a 

pandemia: “Ao não definir apropriadamente como e para que serão utilizados os dados 

coletados, a norma não oferece condições para a avaliação da sua adequação e necessidade. 

Desatende, assim, a garantia do devido processo legal”45 

Dessa forma, é possível perceber como a Lei Geral de Proteção de Dados está 

intrinsicamente relacionada com as garantias fundamentais disposta na constituição acerca da 

liberdade individual, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade. Com isso, se faz 

44 Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6387MC.pdf. Acesso em: 

24.04.2021 
45 Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6387MC.pdf. Acesso em 

24.04.2021 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6387MC.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6387MC.pdf
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necessário que a proteção de dados seja incluída em osso ordenamento jurídico a um nível 

constitucional, a fim de garantir uma maior proteção a este direito, e, principalmente, servir de 

parâmetro para as legislações ordinárias que venham a regulamentar acerca do tema. 

 
3.3 PEC 17/2019 

 
 

De acordo com o atual rol de garantias constitucionais para a proteção de dados não é 

possível perceber um arcabouço jurídico capaz de abranger a complexidade do fenômeno da 

informação. Há uma disparidade entre a tutela constitucional da privacidade, da tutela das 

informações pessoais em si. 

Cabe ressaltar, novamente, que hoje em dia as pessoas são reconhecidas em diversos 

relacionamentos somente de forma indireta, pela representação de suas personalidades em 

perfis sociais possibilitada pelo fornecimento de seus dados pessoais. Assim, ressalta-se, ainda 

mais, a importância da proteção de tais dados, com fito de resguardar a identidade e 

personalidade do indivíduo. 

No intuito de proporcionar a atualização da previsão constitucional, com a atual 

configuração dos fluxos informacionais, bem como no sentido de dar maior atenção à 

proteção de dados, foi proposta, em março de 2019, a Proposta de Emenda à Constituição 

nº17, com o objetivo de alterar os artigos 5º, XII, e 22, XXX, da Constituição Federal para 

incluir o direito fundamental à proteção de dados pessoais, bem como estabelecer a 

competência privativa da União para legislar sobre o tema. A PEC 17/2019 possui o seguinte 

teor: 

 
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; 

(…) 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (…) 

XXX – proteção e tratamento de dados pessoais. 

 

 
No caso de vir a ser aprovada e incorporada à Constituição Federal, a proposta dará 

tratamento equitativo entre diversos direitos fundamentais que possuem repercussão direta 

sobre dados pessoais, como o direito à privacidade e o direito à informação. A inserção 

explicita da proteção de dados no rol de direitos fundamentais à CRFB proporcionaria, 
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portanto, uma isonomia entre estes direitos que convergem para a proteção das liberdades 

individuais. 

Sabe-se que o esforço deve, desde já, ser empreendido pela doutrina e jurisprudência 

no sentido de consolidar pelo favorecimento de uma interpretação dos incisos X e XII do art. 

5º da CRFB mais fiel ao tempo da sociedade da informação. Dessa forma, há de se reconhecer 

a intima ligação que ostentam os direitos que são relacionados à privacidade e à comunicação 

de dados. 

A cláusula geral da personalidade tem sua atuação evidenciada pelo regime de 

proteção de dados pessoais. O perfil virtual, por exemplo, é uma das manifestações da 

personalidade do indivíduo na era informacional. Logo, cabe ao Estado garantir que ninguém 

vá ferir esse direito, ao mesmo tempo em que se abstém de invadir a vida privada alcançando 

o equilíbrio necessário entre segurança na utilização da tecnologia e viabilidade no tratamento 

de dados. 

É bem verdade que, de início, a proteção de dados pessoais trata-se de uma garantia 

instrumental da privacidade, porém não limitada por esta. No contexto da sociedade 

informacional esta garantia passa a ganhar importante notoriedade quando, da necessidade do 

compartilhamento de dados para alimentar o mercado de informações, o indivíduo possa 

expressar sua personalidade criando uma própria versão. 

Dessa forma, incluir a proteção de dados pessoais no rol de direitos fundamentais do 

art. 5º não se trata de uma modificação desnecessária como aventa pequena parcela da 

doutrina. Refere-se a autoafirmação da dignidade da pessoa humana na figura do titular que 

concede o tratamento de suas informações para expressão da sua personalidade. 

Trata-se, ainda, da criação de um parâmetro para o controle de constitucionalidade das 

normas regulamentadoras acerca da matéria. A LGPD, que regulamenta o tema do tratamento 

das informações em âmbito nacional, prevê a criação de diversas figuras que participarão da 

fiscalização da coleta de dados, como é o caso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD). 

Por conseguinte, não resta outra técnica legislativa a não ser a elevação da proteção de 

dados a um nível constitucional. Este é o entendimento para a maioria da doutrina já 

mencionada na presente monografia, bem como do autor que a escreve. O ordenamento 

jurídico brasileiro pauta-se pelo movimento constitucionalista, a fim de corroborar com a 

força normativa da constituição. 
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CONCLUSÃO 

 

Da presente análise extrai-se que a elevação de dados pessoais ao nível de direito 

fundamental se faz mais que necessário, justamente para viabilizar o equilíbrio que se busca 

entre proteção de dados do indivíduo e possibilidade de tratamento das informações.  

Cabe ressaltar que a legislação acerca da proteção de dados é matéria recente no 

ordenamento jurídico brasileiro e, com isso, cabe aos operadores do direito interpretar a questão 

a um nível constitucional. Não há de se furtar que o direito é um fenomeno social que atua na 

regulamentação de acordo com a mudança da sociedade.  

Sendo assim, de acordo com o desenvolvimento tecnológico intríncedo no tecido social 

pode-se perceber que há espaço para níveis de violação no tratamento de dados como antes 

jamais visto. Dessa forma, o arcabouço jurídico acerca da tutela de dados deve dar os primeiros 

passos positivando a questão da tutela das informações na Constituição brasileira, a fim de 

viabilizar os parâmetros para as legislações infraconstitucionais, bem como elevar o debate ao 

âmbito nacional e internacional.  

Dessa forma, o Brasil poderá ser incluso no rol de países que tratam da matéria 

extrapolando os limites de suas fronteiras e, consequentemente, comunicando-se com outros 

Estados acerca da matéria, haja vista que as técnicas de tratamento de dados não se contém nos 

limites territoriais.  

Outrossim, deve-se dar especial atenção aos institutos trazidos pela Lei Geral de 

Proteção de Dados para que estes sejam instrumentos viabilizadores do tratamento de dados, 

servindo como um filtro para os entes públicos e privados que utilizam das informações de seus 

usuários.  

Assim, resta claro que a PEC 17/2019 vem com o ituito de incrementar a técnica 

legislativa, bem como a aplicação da constituição, trazendo o direito a proteção de dados 

pessoais como mais que um desdobramento do direito à privacidade. Logo, trata-se de direito 

autônomo, potencializado pelo desenvolvimento tecnológico, como uma manifestação do direito 

da personalidade. 

Por fim, resta mencionar que a referida tutela de dados pessoais trata-se de uma 

manifestação da personalidade do indivíduo e não se confunde com a privacidade necessitando, 

assim, da tutela constitucional para o funcionamento da regulamentação em busca do equílibro 

do tratamento destes dados e a proteção da autodeterminação informativa.  
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