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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa apresenta a perspectiva do direito à proteção de dados pessoais em 
consonância principiológica com o valor máximo de um Estado Democrático de 

Direito, qual seja, o da dignidade humana. O avanço das Tecnologias da Informação 
e Comunicação que caracteriza a economia cognitiva e imaterial alicerce da 

sociedade da informação, representa enorme desafio ao direito, cujas elaborações, 
tradicionalmente, representam uma resposta às demandas sociais caracterizadas ao 

longo do tempo. Num momento histórico-social em que a discussão acerca da 
privacidade deixa de contemplar a perspectiva restritiva de o direito de estar só e, 
passa a contemplar a liberdade positiva de autodeterminação informativa, objetiva-

se com o presente estudo, a análise da complexa relação entre direito e tecnologia, 
sem que o direito se torne um empecilho para o avanço da tecnologia, e sem que a 

tecnologia se torne uma ameaça ao Direito. 
 
Palavras-chaves: direitos fundamentais, sociedade da informação, proteção de 

dados pessoais, autodeterminação informativa. 
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ABSTRACT 
 
 

This research introduces the perspective of the right to personal data protection, 
aligned with the principles of the upmost value of a Democratic State: Human Dignity. 

The progress of Information & Communication Technologies, which characterizes the 
cognitive economy and an immaterial foundation of the information society 

represents a relevant challenge to the Law, whose propositions, traditionally, 
represent a response to social demands throughout the time. Within a social-

historical period in which discussions regarding privacy fail to contemplate the 
restrictive perspective of the right to be alone, but contemplate the positive freedom 
of informational self-determination, this paper seeks to analyze the complex relation 

between the Law and technology, aiming that the Law does not become an 
hindrance for further technological developments as well as the technology does not 

become a threat to the Law. 
 
Key words: Fundamental rights, Information society, Personal data protection, 

Informational self-determination. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A tecnologia está cada dia mais presente na vida de todos. A Sociedade da 

Infor- mação, originada da revolução tecnológica e irretroativa na convergência da 

inovação, é uma realidade, consequentemente, imensuráveis são os desafios a 

enfrentar de modo a garantir que sejam mantidos os pilares da segurança jurídica e 

os de respeito aos direitos fundamentais de todos aqueles que estão inseridos, 

voluntária ou involuntariamente, nessa nova modalidade de estrutura 

socioeconômica. 

No decurso da história da humanidade, diversos foram os momentos em que 

a tecnologia mudou substancialmente a condição humana. Se num determinado 

momento histórico, a Revolução Industrial mudou a perspectiva, o momento 

experimentado desde a Revolução da Tecnologia consubstanciada na Informação, 

fez nascer um universo ainda inalcançável de possibilidades. 

A Sociedade da Informação é uma sociedade pós-industrial. O seu maior 

ativo, como não poderia deixar de ser, é o conhecimento, a informação, e de tal 

asserção, não há como ignorar que tal Sociedade encontra o seu nascedouro nas 

possibilidades inauguradas na Sociedade Industrial, da automação de processos 

que permitiu ao homem intensificar a atividade criativa e inovadora. 

Do singelamente exposto nas linhas antecedentes, já se observa a 

complexidade em enfrentar o tema consectário do desenvolvimento tecnológico da 

sociedade. A globalização, a ausência de fronteiras geográficas da internet e a 

multidisciplinaridade da tecnologia da informação, implica a necessidade de tráfego 

por diversos campos do saber, para que, contemplada a óptica de todos os sujeitos 

da relação, o direito ofereça soluções factíveis e eficazes. 

A explosão mundial do uso da internet alterou consideravelmente as relações 

entre pessoas, sejam elas naturais ou jurídicas, tornando a sociedade terreno de 

questões jurídicas jamais imaginadas até o advento das chamadas TICs 

(tecnologias da informação e comunicação1). 

Dentre outros, temas como big data2 e data analytics3, proteção de dados 

                                                
1 De modo resumido, TICs contemplam todas as atividades e soluções providas por recursos de  
computação que visam à produção, ao armazenamento, à transmissão, ao acesso, à segurança e ao 
uso das informações. 

2 O termo surgiu para se referir  às aplicações de  computadores que  utilizam grandes volumes de 
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pessoais, passaram a permear o cotidiano de pessoas por todo o mundo, trazendo, 

complexidade e desafios em níveis distintos: econômico, político, social, ético e 

principalmente, jurídico. 

Não se pode ignorar que a relação entre Direito e tecnologia é dicotômica. O 

Direito é estático, enquanto a tecnologia é dinâmica. Assim, torna-se necessário um 

esforço legislativo para que, com base numa compreensão adequada dessa relação 

complexa, sejam elaborados comandos legais capazes de adequação e efetiva 

regulação, sem que o direito se torne um empecilho para o avanço da tecnologia, e 

sem que a tecnologia se torne uma ameaça ao Direito. 

No contexto da celeridade, irrefreável, a obsolescência que inovações 

surgidas do simples uso das tecnologias da informação causaram em todo o mundo, 

por exemplo, impossível imaginar os nossos dias sem a possibilidade de 

instrumentalizar uma busca (qualquer que seja) no Google. 

A influência na vida das pessoas é tão significativa, que o uso do “buscador” 

fez nascer o neologismo “Googlar”, que significa executar uma pesquisa por meio do 

buscador. O fato é que o uso do Google fez obsolescer entre as novas gerações o 

emprego de enciclopédias e outras fontes tradicionais de pesquisa; e não é só, 

basta pensar como Amazon, Uber, Airbnb, Facebook e outras empresas, muitas 

dessas nascidas em dormitórios de universidades, impactaram no mercado 

tradicional e conservador de grandes corporações e modificaram a vida das 

pessoas. 

O leitor pode se perguntar o que essas empresas tem em comum?, todas 

atuam como soluções tecnológicas que funcionam com base no tratamento de 

dados. Assim os modelos de negócio foram desenvolvidos de maneira mais arrojada 

e assertiva, revolu- cionando o mercado mundial. 

                                                                                                                                                   
dados  em distintos formatos, que podem ser agrupados, lidos, convertidos, analisados com técnicas 
estatísticas, matemáticas e computacionais, gerando um novo tipo de conhecimento chamado de 
Data Insigth. A geração de insights com base nos dados, pode resultar tanto na decisão de uma 
mudança brusca na orien- tação de um negócio, quanto na criação de um novo produto, chamado de 
Data-Driven Product (Produto Orientado a Dados). Cf. Ribeiro Neto, Jose Antonio. Big Data para 
Executivos e Profissionais de Mercado. E-book. Edição do Kindle. p.5. 

3 Termo fundamentalmente do terreno da Ciência da Informação, The science that analyze crude data 
to extract useful knowledge (patterns) from them. Cf. MOREIRA, João; CARVALHO, André de; 
HORVÁTH, Tomáš. A General Introduction to Data Analytics. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2019.  
Pos.793  de  1049. Versão Kindle. (Definição livremente traduzida como “ciência que analisa dados 
brutos para extrair conhecimento útil – padrões). 
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Recentemente, o escândalo da Cambridge Analytics, consultoria britânica que 

admitiu o uso não autorizado de dados pessoais de aproximadamente 50 milhões de 

estadunidense, direcionou os holofotes políticos e jurídicos mundiais sobre a 

temática da proteção de dados pessoais e causou grande desconforto para o 

Facebook, que desde então, instrumentalizou inúmeras ações de combate ao uso 

abusivo de sua plataforma. No Brasil, dentre outros incidentes uma falha de 

segurança no aplicativo e-saúde, do Ministério da Saúde, resultou no vazamento de 

dados pessoais de milhões de usuários do SUS. 

Enquanto outros temas relevantes ao Direito podem ser discutidos nos limites 

territoriais de cada nação ou Estado, sem que isso exprima reflexo jurídico fora do 

território, dependendo do sistema de governo, qualquer tema relacionado - ainda 

que remotamente - a rede mundial de computadores, ante a ausência de fronteiras 

geográficas, necessita, no mínimo, de um esforço legislativo em emanar normas que 

possibilitem a aplicação eficaz e confiram segurança jurídica ao usuário da rede 

independente da desterritorialização. 

Não por acaso, observa-se a cooperação internacional em diversas matérias 

decorrentes da “rede”, de modo especial, em relação ao objeto deste estudo. Cabe 

destacar o Privacy Shield, um acordo firmado entre a União Europeia e os Estados 

Unidos da América, acerca da transferência de dados pessoais. 

Considerando que os “dados pessoais”4 que circulam na rede mundial de 

compu- tadores foram alçados à categoria de “petróleo”5 dos novos processos 

sociais e da Soci- edade da Informação, e uma vez tratados podem influenciar um 

número incalculável de pessoas, definir estratégias de corporações, países, 

influenciar em eleições dentre outras hipóteses de intervenção, a proteção desses 

tornou-se uma preocupação comum entre legisladores, e embora no Brasil a 

discussão seja recente, há décadas muitos países discutem e legislam sobre a 

temática. 

A proteção dos dados pessoais alcançou inegável relevância na manutenção 

da paz social e do equilíbrio econômico. Se até determinado momento histórico a 

                                                
4 Por ora, definido singelamente como qualquer dado que possa permitir identificar uma pessoa. 

5 Nas palavras de Meglena Kuneva, comissária da União Europeia para os Consumidores, “Personal 
data is the new oil of the internet and the new currency of the digital world”. Disponível em 
http://migre.me/iVp89 acessado em 25 de outubro de 2017 

http://migre.me/iVp89
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proteção jurídica do clássico direito à privacidade se mostrava suficiente, com o 

desenvolvimento da tecnologia, a compreensão e o anseio por privacidade passou 

por mutações, o que torna ainda mais emergente a adoção de medidas legais de 

proteção específica. 

Apesar de grande parte da doutrina6  tratar o tema como desdobramento do 

ensaio publicado na edição n.4 de Harvard Law Review por Warren e Brandeis: The 

Right  to Privacy7 que seria a evolução do The right to be alone construção do jurista 

norte americano Thomas McIntyre Cooley, Stefano Rodotà, no discurso de 

encerramento da 26ª Conferência Internacional em Privacidade e Proteção de 

Dados Pessoais8, ocorrida  em setembro de 2004, em Wroclaw, na Polônia, sinaliza 

que, 40 anos antes do ensaio estadunidense, na Inglaterra Vitoriana, a discussão da 

privacidade já permeava a pauta social. 

Como se verá neste estudo, privacidade é um instituto múltiplo, complexo e 

de conceito legal indeterminado e ao recorte proposto, interessa efetivamente o 

desdobramento que privilegia o homem despido de qualquer atributo que lhe 

conceda tratativa diferenciada, elaboração jurídico-doutrinária associada 

exclusivamente à dignidade da pessoa humana. 

Com suporte constitucional dos direitos fundamentais e das referências 

normativas específicas, analisar-se-á a proteção de dados como instrumentalização 

do Princípio da Dignidade Humana. 

Para alcançar o objetivo proposto, o método utilizado foi a revisão 

bibliográfica, tendo-se como referência literatura e imperativos legais acerca do 

                                                
6 Nesse sentido, João Carlos Zanon entende que Warren e Brandeis demonstraram que em razão da 
evolução da sociedade houvera uma inevitável e consequente evolução também do direito à vida e à 
propriedade. Sustentaram, assim, que haveria de reconhecer a evolução do direito à pessoa, 
propondo a existência de um novo direito, autônomo e com contornos  próprios,  distintos dos 
tradicionais direito à propriedade e à vida, ao qual denominaram de direito à privacidade.  ZANON, 
João Carlos. Direito à proteção dos dados pessoais. São Paulo: RT, 2013, pp.40-41. 

7 WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D.The right to privacy. In: Harvard Law Review. n.4, 1890. 

Dis- ponível em <http://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf> Acessado 
em 02 de janeiro de 2018. 

8 Ever since the mid-19th century, a writer such as Robert Kerr described Victorian English society by 
re ferring to the "right to be left alone" - forty years in advance   of the wellknown essay by Warren and 
Brandeis. He analysed the meaning of privacy and found that its essence consisted in "mutual 
respect and intimacy" Disponível em <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/export/1049293> Acessado em 23 de abril de 2018. 

 

http://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1049293
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1049293
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tema. 

A relevância da pesquisa fica evidente não apenas sob o aspecto da novidade 

temática, mas especialmente, pela efetiva circulação desterritorializada dos dados 

pessoais, o que desafia muitos países a conceberem legislações dentro dos limites 

de seu território que sejam capazes de efetivamente proteger os seus nacionais no 

ciberespaço. 
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1 DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 
 
1.1 Breve perspectiva histórica 

 
 

Ao escopo deste estudo não interessa o mergulho nas mais profundas águas 

da história. Impõe-se, primordialmente, a perspectiva contemporânea, quando, 

desde as revoluções liberais e burguesas e do surgimento do Estado Democrático 

de Direito, os direitos do homem, posteriormente evoluídos aos direitos 

fundamentais, se tornaram as pretensões mais relevantes do ser, estrategicamente 

expressos no centro da ordem jurídica dos Estados. 

Ao longo do tempo, religiosos, políticos, filósofos e juristas contribuíram na 

consti- tuição de valores capazes de conferir a proteção da dignidade humana9 em 

seu sentido mais amplo e em todas as suas potencialidades físicas, morais, 

psíquicas e emocionais. Nesse contexto, Alexandre de Morais destaca que os 

debates multidisciplinares que convergiram na concepção atualmente conhecida dos 

direitos – humanos - fundamentais: 

 

[...] encontravam um ponto fundamental em comum,  a necessidade de 
limitação  e controle dos abusos de poder do próprio Estado e de suas 
autoridades constituídas e a consagração dos princípios básicos da 
igualdade e da legalidade como regentes do Estado moderno e 
contemporâneo10. 
 

A percepção se coaduna com a lição de J.J. Canotilho, que 35 anos antes do 

apontamento do Jurista brasileiro, em obra doutrinária lusitana, já sinalizava: 

 

[...] direitos fundamentais como instrumento de direitos de defesa perante os 

                                                
9 Quanto à definição da dignidade da pessoa humana, Szaniawski apud Danilo Fontenelle Sampaio 
sali- enta: Um conceito exato de dignidade que expresse todo o seu significado é difícil, se não, 
impossível. O conceito de dignidade é fluido, multifacetário e multidisciplinar.  O conceito de 
dignidade da pessoa huma-  na é, frequentemente, confundido com o próprio conceito de 
personalidade. Assim, a dignidade da pessoa humana, sob o ponto de vista jurídico, tem sido definida 
como um atributo da pessoa humana, o “funda- mento primeiro e a finalidade última de toda a 
atuação estatal e mesmo particular”, o núcleo essencial dos direitos humanos. In SZANIAWSKI, 
Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo: Editora RT, 140. 2005  apud SAMPAIO, 
Danilo Fontenelle. A intervenção do Estado na economia e o princípio da dignidade da pessoa 
humana ante a nova lei ambiental. CEJ, n.10, Brasília, 2000. p.30. 

10 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º ao 
5º     da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 11. ed. rev  e atual. 
São Paulo: Atlas, 2017. p.01. 
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poderes, a <<actualidade vinculante>> significava indisponibilidade (pelo 

menos no seu cerne essencial) destes direitos pelo legislador e 
possibilidade de invocação dos mesmos contra as próprias autoridades 
legiferantes11. 

 

A perspectiva democrático-religiosa embasa a percepção de Afonso Arinos de 

Mello Franco: 

 
[...] com efeito, a ideia democrática não pode ser desvinculada das suas 
origens cristãs e dos princípios que o Cristianismo legou à cultura política 
humana: o va- lor transcendente da criatura, a limitação do poder pelo 
Direito e a limitação do Direito pela justiça. Sem respeito à pessoa humana 
não há justiça e sem justiça não há direito12. 
 

 

O iluminismo sublimou a razão como norteadora das experiências humanas e 

defendeu a adoção da separação dos Poderes com o conseguinte estabelecimento 

do sistema de freios e contrapesos (checks and balances), do Estado laico, da 

liberdade, da valorização da ciência como motriz do progresso. 

Tais elucubrações, de matrizes iluministas, desencadearam o que Norberto 

Bobbio, consubstanciado na teoria kantiana, convencionou demarcar como a 

conclusão da primeira fase da história dos direitos do homem, quando o afastamento 

do uso da expressão “direitos do homem” de uma perspectiva meramente 

jusnaturalista, possibilitou a significação vinculada (positiva ou negativamente) ao 

poder do Estado: 

 

Para a teoria de Kant — que podemos considerar como a conclusão dessa 
primeira fase da história dos direitos do homem, que culmina nas primeiras 
Declarações dos Direitos não mais enunciadas por filósofos, e portanto sine 
imperio, mas por detentores do poder de governo, e portanto cum imperio 

—, o homem natural tem um único direito, o direito de liberdade, entendida 
a liberdade como “independência em face de todo constrangimento imposto 
pela vontade de outro”, já que todos os demais direitos, incluído o direito à 
igualdade, estão compreendidos nele13. 
 

Com amparo nas ideias e ideais iluministas, a Europa vivenciou verdadeira 

ebulição social, relevante e transformadora, especialmente, em consequência da 

                                                
11 CANOTILHO, José Joaquim Gomes.  Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador:  
Contributo para  a Compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1982. pp.363-364. 

12 In MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º 
ao 5º     da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 11. ed. rev  e 
atual. São Paulo: Atlas, 2017. p.09. 

13 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p.35. 
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Revolução Francesa. 

Os revolucionários encamparam as ideias iluministas e estas se tornaram 

seus lemas representativos “liberdade, igualdade e fraternidade” (Liberté, égalité, 

fraternité) culminando, em 1789, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 

(Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen). 

Neste ponto, a doutrina não é pacifica em atribuir à Declaração Francesa o 

status de maior relevância histórica, porquanto a contribuição estadunidense, 

instrumentalizada na Declaração de Direitos de Virgínia (Virginia Declaration of 

Rights) de 1776 é considerada por alguns, o marco de transição para a 

constitucionalização dos direitos fundamentais14. 

Acerca do dissenso doutrinário envolvendo o legado dos EE.UU. e o francês, 

Sarlet contextualiza: 

 
[...] que, de forma sintética e marcante, traduz a relevância de ambas as 
Decla- rações para a consagração dos direitos fundamentais, afirmando 
que, enquanto os americanos tinham apenas  direitos  fundamentais,  a 
França legou ao mundo os direitos humanos15. 

 

Nos passos das conclusões de Kriele, também se manifesta Alexandre de 

Moraes, que, após discorrer sobre a inegável relevância da contribuição 

estadunidense conclui: 

 
A consagração normativa dos direitos humanos fundamentais, porém, 
coube à França, quando, em 26-08-1789, a Assembleia Nacional promulgou 
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com 17 artigos. Dentre 
as inúmeras e importantíssimas previsões, podemos destacar os seguintes 
direitos humanos fundamentais: princípio da igualdade, liberdade, 
propriedade, segurança, resistência à opressão, associação política, 
princípio da legalidade, princípio da reserva legal e anterioridade em matéria 
penal, princípio da presunção de inocência, liberdade religiosa, livre 
manifestação do pensamento16. 

 
Acerca da abordagem doutrinária - esquemática e dicotômica - restrita à órbita 

                                                
14 A respeito do dissídio doutrinário sobre a “paternidade” dos direitos fundamentais, v., SARLET, 
Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional / Ingo Wolfgang  Sarlet, Luiz Guilherme Marioni e 
Daniel Mitidiero. pp.312-313. 

15 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. p.315. Cf. KRIELLE, Martin Zur 
Geschichteder Grund-und Menschenrechte. In Achterberg, N. (Org.). Offentliches Recht und Politik – 
Festschrift fur Hans Ulrich Scupin, pp.190-191. 
 
16 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º ao 
5º     da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 11. ed. rev  e atual. 
São Paulo: Atlas, 2017. p.09. 
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dos documentos estadunidense e francês, J.J. Canotilho, critica: 

 
[...] costuma fazer-se um corte histórico no processo de  desenvolvimento  

da  ideia de direitos fundamentais, conducente a uma separação absoluta 
entre duas épocas: uma, anterior ao Virginia Bill of Rights (12-6-1776) e à 
Déclaration des Droits de I´Homme ET du Citoyen (26-8-1789), 

caracterizada por uma relativa cegueira em relação à ideia dos direitos do 
homem; outra, posterior a esses do- cumentos, fundamentalmente chamada 
constitucionalização ou positivação dos direitos do homem nos documentos 

constitucionais17. (grifo do autor) 

 
Transcendendo a dicotomia, José Afonso da Silva, sob a perspectiva 

histórico-dialética das condições econômicas e sociais deflagradas pelo 

desenvolvimento industrial, identifica três “novas” fontes de inspiração aos direitos 

fundamentais: 

 
(1) o Manifesto Comunista e as doutrinas marxistas, com sua crítica ao 
capitalismo burguês e ao sentido puramente formal dos direitos do homem 
proclamados no século XVIII, postulando liberdade e igualdade materiais 

num regime socialista; (2) a doutrina social da igreja, a partir do Papa Leão 

XIII, que teve especialmente o sentido de fundamentar uma ordem mais 
justa, mas ainda dentro do regime capitalista, evoluindo, no entanto, mais 

recentemente,  para  uma  Igreja dos pobres que aceita os postulados 
sociais marxistas; (3) o intervencionismo estatal, que reconhece que o 
Estado deve atuar no meio econômico  e social,  a fim de cumprir uma 

missão protetora das classes menos favorecidas, mediante prestações 
positivas, o que é ainda manter-se no campo capitalista com sua inerente 

ideologia de desigualdades, injustiça e até crueldades18. 

 
Ultrapassados os marcos histórico dicotômicos e as novas fontes, todos do 

século XVIII, ao adentrarmos o espaço temporal do século XIX, encontramos 

exemplos de efe tivação dos direitos fundamentais na Constituição de Cádiz (1812), 

na  Portuguesa  (1822) e na Belga (1831), já no século XX, na Mexicana (1917), na 

de Weimar (1919),    na Soviética (1918) dentre outras Cartas Constitucionais. 

Ainda seguindo a linha do tempo sobre os acontecimentos que fizeram dos 

direitos do homem19 o substrato para os direitos fundamentais20, não se pode deixar 

de dedicar espaço aos efeitos desencadeados após a II Guerra Mundial21, pois se a 

                                                
17 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p.378. 
 
18 SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo. p.179. 
 
19 Assim considerados pela simples natureza humana. 
 
20 Direitos conferidos de modo organizado ao homem jurídico. 
 
21 Segundo mencionado por Sarlet; a Constituição brasileira de 1934  situa-se  entre as poucas que 
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conflagração significou a ruptura do paradigma dos direitos do homem, foi com as 

sevícias cometidas em tal período que se percebeu a inarredável necessidade de 

comprometimento com valores humanitários na conjectura internacional de 

organização e cooperação. 

Ao final da II Guerra Mundial, especialmente com o propósito de obstar a 

repetição da prática mecanicista do mal, como a ordenada por Adolf Hitler e 

executada pelos integrantes do Terceiro Reich, diversos países se reuniram 

voluntariamente e em 24 de outubro de 1945, fundaram a Organização das 

Nações Unidas22 (United Nations) entidade intergovernamental23 que tem como 

funções principais: trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundial24. 

Os primeiros frutos do trabalho convergente dos Países Membros da 

Organização das Nações Unidas foram instrumentalizados na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e na Convenção Internacional sobre Prevenção e Punição de 

                                                                                                                                                   
fizeram expressa referência à dignidade humana, antes da relevância conferida no pós-Segunda 
Guerra Mundial. Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 2018. p.265. 
 
22 Acerca da relevância da fundação das Nações Unidas, Francisco Rezek (1996, p.223, apud  
Moraes,  2017, p.17) preleciona que “até a fundação das Nações Unidas, em 1945, não era seguro 
afirmar que houvesse, em direito internacional público, preocupação consciente e organizada sobre o 
tema dos  direi-  tos humanos” (Direito internacional público. 8. Ed. São Paulo: Saraiva) In MORAES, 
Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. 
 
23 Nesse contexto, conforme leciona Alexandre de Moraes (2017, p.16), estar-se-á diante de 
disciplina: “denominada Direito Internacional dos Direitos Humanos, cuja finalidade precípua consiste 
na concretização da plena eficácia dos direitos humanos fundamentais, por meio de normas gerais 
tuteladoras de bens da vida primordiais”, esta de direito público, absolutamente autônomo da matriz 
constitucional. MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. 
 
24 O preâmbulo da Carta das Nações Unidas – documento de fundação da Organização – expressa 
os  ideais e os propósitos dos povos cujos governos se uniram para constituir as Nações Unidas: 
Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações  vindouras do flagelo  da  
guerra,  que, por duas vezes no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade,  e 
a reafirmar a  fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na 
igualdade de direitos  dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas,  e a 
estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de 
outras fontes de direito interna- cional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e 
melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. E para tais fins praticar a tolerância 
e viver em paz uns com os outros, como bons vizinhos, unir nossas forças para manter a paz e a 
segurança internacionais, garantir, pela aceitação de princípios e a instituição de métodos, que a 
força armada não será usada a não ser no interesse comum, e empregar um mecanismo 
internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos. Resolvemos 
conjugar nossos esforços para a consecução desses objetivos. Em vista disso, nossos res- pectivos 
governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exi- 
birem seus plenos poderes, que foram achados em boa e  devida forma, concordaram  com a 
presente  Carta das Nações Unidas e estabelecem, por meio dela, uma organização internacional 
que será conheci-  da pelo nome de Organização das Nações Unidas. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/conheca/> Acessado em 23 de Março de 2018. 
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Crimes de Genocídio25. 

Acerca da Convenção, esta, inegavelmente dispersa do objeto central da 

investigação, limitar-nos-emos ao apontamento que denota a relevância histórica do 

documento e a transcrição do preâmbulo em nota de rodapé, sem maiores reflexões.   

A Declaração, assinada em Paris, em 10 de dezembro de 1948, sob a perspectiva 

do Direito Internacional26, recebe, aprimora e estabelece prerrogativas de 

cooperação proteção e efetividade27 aos direitos humanos. 

Desprovida de qualquer elemento distintivo entre os homens, preconiza a 

titularidade erga omnes dos direitos fundamentais, inaugurando assim ordem pública 

internacional baseada no respeito à dignidade humana28. 

                                                
25 “Considerando que a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na sua Resolução n.º 
96     (I), de 11 de Dezembro de 1946, declarou que o genocídio é um crime de direito dos povos, que 
está em contradição com o espírito e os fins das Nações Unidas e é condenado por todo o mundo 

civilizado; Reconhecendo que em todos os períodos da história o genocídio causou grandes perdas à 
humanidade; Convencidas de que, para libertar a humanidade de um flagelo tão odioso, é necessária 
a cooperação internacional; Acordam no seguinte: Artigo 1.º As Partes Contratantes confirmam que o 

genocídio, seja cometido em tempo de paz ou em tempo de guerra, é um crime do direito dos povos, 
que desde já se comprometem a prevenir e a punir”. Disponível em: < 
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-
apoio/legislacao/segurancapublica/convencaocrime_genocidio.pdf>. Acesso em 23 de Março de 

2018. 
 
26 Utilizando como substrato normativa do direito comparado, especificamente, o disposto no art. 16/1 
da Constituição da República Portuguesa, “os direitos fundamentais consagrados na Constituição não 

excluem outros constantes das leis e regras aplicáveis ao direito internacional”, considerando a falta 

de precisão terminológica, objeto do próximo tópico - e a inexistência de critérios uniformes de 
distinção, Sarlet (2018, p.341), adverte para a importância da compreensão das relações entre os 

direitos humanos  (de matriz internacional) e os direitos fundamentais constitucionais. SARLET, Ingo 
Wolfgang. Curso de Direito Constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marioni e Daniel 
Mitidiero. 
 
27 Atento as dificuldades em transportar as premissas dispostas no documento de matriz 
internacional, ao âmbito de concretude, Bobbio (2004, p.20-21), sinaliza: A Declaração Universal 
representa a consciência histórica que a humanidade tem dos próprios valores fundamentais na 
segunda metade do século XX. É  uma síntese do passado e uma inspiração para o futuro: mas suas 
tábuas não foram gravadas de uma vez para sempre. Quero dizer, com isso, que a comunidade 
internacional se encontra hoje diante não só do problema de fornecer garantias  válidas  para aqueles  
direitos,  mas  também de aperfeiçoar continuamente o conteúdo da Declaração, articulando-o, 
especificando-o, atualizando-o, de modo a não deixá-lo cristalizar-se e enrijecer-se em fórmulas tanto 
mais solenes quanto mais vazias. Esse problema foi enfrentado  pelos organismos internacionais nos 
últimos anos, mediante uma série de atos que mostram quanto é grande, por parte desses 
organismos, a consciência da historicidade do documento inicial e da necessida-  de de mantê-lo vivo 
fazendo-o crescer a partir de si mesmo.  Trata-se de um verdadeiro desenvolvimento  (ou talvez, 
mesmo, de um gradual amadurecimento) da Declaração Universal, que gerou e está para gerar 
outros documentos interpretativos, ou mesmo complementares, do  documento  inicial.  BOBBIO,  
Norberto. A era dos direitos. 

 
28 

  
Considerando 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, [...] Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-
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Como veremos, desde a chamada era da Sociedade da Informação, surgem 

novas demandas e novos direitos a serem acrescidos ao rol dos direitos humanos e 

fundamentais, dentre os quais, o direito a proteção de dados pessoais. 

 
1.2 Heterogeneidade terminológica 

 
Como constatado no módulo anterior, os direitos fundamentais tem substrato 

nos direitos do homem, não por acaso, intensa é a profusão terminológica29 utilizada 

para designar tais direitos: direitos humanos, direitos humanos fundamentais, 

direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, direitos e 

garantias fundamentais, dentre outras. 

Norberto Bobbio, assim pondera: 

 

[...] do ponto de vista teórico, sempre defendi — e continuo a defender, 
fortalecido por novos argumentos — que os direitos do homem, por mais 

fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em 
certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas 
liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos 

de uma vez e nem de uma vez por todas30. 
 

Observa-se que a elaboração hermenêutica de Bobbio, de certo modo, 

centralizou a órbita do debate doutrinário nas terminologias: direitos do homem e 

direitos fundamentais. 

Qualificando como lúcida a lição de Bobbio, Sarlet rebate a posição  de Martin 

Kriele, segundo a qual, a expressão “direitos humanos” pode ser equiparada à do 

“direito natural”. A contraposição do Jurista brasileiro está fundamentada na 

“dimensão histórica e relativa dos direitos humanos, que assim se desprenderam – 

                                                                                                                                                   
nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de 
direitos entre homens  e mulhe-  res, e que decidiram promover o progresso social e melhores 
condições de vida em uma liberdade mais ampla, Considerando que os Estados-Membros se 
comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos 
e liberdades humanas fundamentais e a observância  desses direitos e liberdades, (..).Disponível  
em:  http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf.  Acessado em 23 de Março de 2018. 
 
29 Interessante é a observação de Paulo Bonavides: “Temos visto nesse tocante o uso promíscuo de 
tais denominações na literatura jurídica, ocorrend, porém, o emprego mais frequente de direitos 
humanos e direitos do homem entre autores anglo-americanos e latinos, em coerência  aliás com a 
tradição e a histó-  ria, enquanto a expressão direitos fundamentais parece ficar circunscrita à 
preferência dos publicistas alemães; BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo: Malheiros, 2004, p. 560. 
 
30 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p.9. 
 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
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ao menos em parte [...] – da ideia de um direito natural”31 Outro doutrinador que 

rechaça o uso de expressões como sinônimas  é J.J. Canotilho que, referenciando 

os termos direito do homem e direitos fundamentais, os distingue: 

 
[...] direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos 
os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais 

são os direitos do homem, jurídico institucionalmente garantidos e limitados 
espacio-temporalmente.  Os direitos do homem arrancariam da própria 
natureza humana  e daí o seu carácter inviolável, intemporal e universal; os 

direitos fundamentais seriam os direitos objectivamente vigentes numa 
ordem jurídica completa32. 

 

Guilherme Peña, que adota a terminologia direitos fundamentais, assevera 

que são “direitos subjetivos, ausentes no direito objetivo, positivados no texto 

constitucional, ou não, com aplicação nas relações das pessoas com o Estado ou na 

sociedade”33, por serem inerentes ao homem, os direitos fundamentais são 

universais e a atemporais, não necessariamente positivados. 

Após abordar o conteúdo ético e normativo, consubstanciado na origem 

histórica dos direitos, George Marmelstein, assim preleciona: 

 

[...] direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia 
de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no 
plano constitucional de determinado Estado Democrático de Direito, que, 

por sua importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o 
ordenamento jurídico. Há cinco elementos básicos neste conceito: norma 
jurídica, dignidade da pessoa humana, limitação de poder, Constituição e 

democracia34. 

 

Alexandre de Moraes, que prefere a terminologia direitos humanos 

fundamentais, os define como, o conjunto institucionalizado de direitos e 

garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito de sua 

dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal, e o 

estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da 

personalidade humana pode ser definido como direitos humanos fundamentais35. 

                                                
31 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. p.33. 
 
32 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 391. 
 
33 MORAES, Guilherme Peña de, Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, 
p.499. Cf. Direitos Fundamentais: conflitos e soluções. São Paulo: Frater ET Labor, 2000. p.11. 
 
34 MARMELSTEIN, George, Curso de Direitos Fundamentais, 7. ed. São Paulo: Atlas, 2018. pp.18-19. 
 
35 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º ao 
5º     da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. p.21. 
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Na sequência dos apontamentos terminológicos, relevante é o registro da 

síntese de Sarlet: 

 

[...] importa deixar aqui consignado o sentido que atribuímos às expressões 
“direitos humanos” (ou direitos humanos fundamentais), compreendidos 
como direitos da pessoa humana reconhecidos pela ordem jurídica 

internacional e com pretensão de validade universal, e “direitos 
fundamentais”, concebidos como  aqueles direitos (dentre os quais se 
destacam os direitos humanos) reconhecidos e positivados na esfera do 
direito constitucional [...]36. 

 

Conclui o doutrinador, 
 

[...] não se cuida de noções reciprocamente excludentes ou incompatíveis, 
mas, sim, de dimensões cada vez mais relacionadas entre si, o que não 

afasta a circunstância de cuidar de expressões reportadas a esferas 
distintas de positivação, cujas consequências práticas não podem ser 
desconsideradas37. 

 

Em razão da complexidade e das consequências da aplicação terminológica, 

a heterogeneidade merece atenção, pois, como bem observa Tupinambá 

Nascimento ao discorrer sobre a dificuldade de definição, qualquer tentativa pode 

significar resultado insatisfatório e não traduzir para o leitor, à exatidão, a 

especificidade de conteúdo e a abrangência38. 

Das fontes bibliográficas, podemos sintetizar o aspecto terminológico em 

direitos fundamentais alçados, portanto, à condição de absolutamente 

indispensáveis à circunstância das pessoas humanas, direitos do homem - inerentes 

à própria condição humana, com origem no Direito Natural, os quais foram apenas 

reconhecidos pela Constituição, e não criados por ela e direitos humanos, como os 

previstos nas declarações e nos tratados internacionais, assim sendo, para 

posicionar corretamente o leitor ante ao objeto deste ensaio, torna-se necessário 

estabelecer um norte de locução terminológica. Assim sendo, para o recorte 

mostrado, adotamos a nomenclatura utilizada no Título II39 do Texto Constitucional, 

                                                                                                                                                   
 
36 SARLET,  Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. p.309. 
 
37 SARLET,  Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. .309. 
 
38 NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro. Comentários à Constituição Federal: Princípios 
Fundamentais – arts. 1º ao 4º. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. In MORAES, Alexandre de. 
Direitos Humanos Fundamentais. 2017, p.17. 
 
39 Na forma Título II estão constitucionalmente positivados, os seguintes direitos fundamentais: a) 
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direitos fundamentais40. 

 
1.3 Direitos do homem, substrato dos direitos fundamentais: principais 

correntes de justificação 

 

Sem negar a existência de outras, optamos por tecer breves linhas sobre 

quatro correntes teóricas que buscam a justificação dos direitos humanos: 

jusnaturalista, juspositivista, realista e a moralista. 

 
De modo assertivo, os jusnaturalistas justificam os direitos do homem, como 

consectários do Direito natural não suscetível à vontade humana e das leis e do 

Estado, abordando a perspectiva classificatória dessa teoria, Guilherme Peña, 

sintetiza: 

 

[...] as premissas enunciadas por Max Scheler e Nicolai Hartmann, como 
norteadoras da teoria jusnaturalista objetiva “uma ordem de valores, 
princípios e regras que possuem validez universal, objetiva e absoluta”41,  

as  prelecionadas  por John Rawls e Ronald Dworking, como subjetiva, 
destacando a construção do pensamento “a justiça enquanto equidade tem 
por base [...] igualdade” [...] “os termos equitativos da cooperação entre 
cidadãos de uma democracia constitucional que consideram a si mesmos e 
aos seus demais como pessoas livres e iguais” (2008, 506 upud Dworkin, 

2002. p.281 et Rawls, 2000, p.281)42, e as destacas por Junger Habermas e 
Agnes Heller, como teoria jusnaturalista intersubjetiva, segundo a ultima das 
classificações teóricas “os direitos humanos in titucionalizam as condições 

                                                                                                                                                   
direitos     e deveres individuais  e coletivos  (art. 5º); b) direitos sociais (arts. 6º ao 11); c) direitos de 
nacionalidade  (art. 12 e 13); d) direitos políticos (arts. 14 ao 16); e) direitos dos partidos políticos (art. 
17). A Constituição Federal de 1988 dedicou todo um Título aos direitos fundamentais (Título II), 
dividindo esses direitos entre cinco grupos distintos: a) direitos e deveres individuais e coletivos (art. 
5º); b) direitos sociais (arts.  6º ao  11); c) direitos de nacionalidade (art. 12 e 13); d) direitos políticos 
(arts. 14 ao 16); e) direitos dos partidos políticos (art. 17). Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acessado em 13 de outubro 
de 2017. 
 
40 No que se refere a diferenciação entre os direitos e garantias fundamentais mencionados no Título 
II da CFRB/88, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino lecionam de forma simples e assertiva: “Os 
direitos fun- damentais são os bens em si mesmo considerados, declarados como tais nos textos 
constitucionais” e “As garantias fundamentais são estabelecidas pelo texto constitucional como 
instrumentos de proteção dos direitos fundamentais”, como exemplo, destacam os autores: “Assim, 

ao direito à vida corresponde a ga- rantia de vedação à pena de morte”. PAULO, Vicente. Resumo de 
direito constitucional descomplicado / Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2010, p.36. 

 
41 MORAES, Guilherme Peña de, Curso de Direito Constitucional. p.505. 
 
42 MORAES, Guilherme Peña de, Curso de Direito Constitucional. p.506. apud. DWORKIN, Ronald. 
Levando os Direitos a Sério. 1ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 281. et. RAWLS, John. 
Justiça e Democracia. 1ª Ed. Martins Fontes, 2000, p.196. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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de comunicação para a formação da vontade política racional” [...]” a 
“natureza da pessoa humana não é nem radicalmente má, nem 
radicalmente boa, [...] mas ajustável”43. 

 

A teoria juspositivista legitima os direitos humanos na ordem normativa 

positivivada44 nos atos de vontade do legislador (ius positivum ou ius positum), tal 

elaboração decorre da doutrina de Hans Kelsen e de Herbert Hart53. 

Quanto à teoria realista (ou histórica), seus defensores, consonantes em 

relação à elaboração jurisfilosófica de Bobbio, fundamentam os direitos do homem 

como conquistas históricas sociais, afastadas da metafísica e de visões idealizadas. 

O que há é, efetivamente, uma justificação racional acerca da problemática, nesse 

contexto, leciona o italiano: 

 

Por isso, agora, não se trata tanto de buscar outras razoes, ou mesmo 

(como querem os Jusnaturalistas redivivos) a razão das razões, mas de por 
as condições para uma mais ampla e escrupulosa realização dos direitos 
proclamados.   [...] Deve-se recordar que o mais forte argumento adotado 

pelos reacionários de todos os países contra os direitos do homem, 
particularmente contra os direitos sociais, não é a sua falta de fundamento, 
a sua inexequibilidade. Quando se trata de enunciá-los, o acordo é obtido 

com relativa facilidade, independentemente do maior ou menor poder de 
convicção de seu fundamento to absoluto; quando se trata de passar à 
ação, ainda que  o fundamento seja inquestionável, começam  as reservas 

e as oposições. O problema fundamental em relação aos direitos do 
homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se 
de um problema não filosófico, mas político. É inegável que existe uma crise 
dos fundamentos. Deve-se reconhecê-la, mas não tentar superá-la 

buscando outro fundamento absoluto para servir como substituto para o que 
se perdeu. Nossa tarefa, hoje, é muito mais modesta, embora também mais 
difícil. Não se trata de encontrar o fundamento absoluto — 

empreendimento sublime, porém desesperado —, mas de buscar, em  
cada caso  concreto,  os  vários  fundamentos  possíveis. Mas também essa 
busca dos fundamentos possíveis — empreendimento legítimo e não 

destinado, como o outro, ao fracasso — não terá nenhuma importância 
histórica se não for acompanhada pelo estudo das condições, dos meios e 
das situações nas quais este ou aquele direito pode ser realizado. Esse 

estudo é tarefa das ciências históricas e sociais. O problema filosófico dos 
direitos do homem não pode ser dissociado do estudo dos problemas 
históricos, sociais, econômicos, psicológicos, inerentes à sua realização: o 

problema dos fins não pode ser dissociado do problema dos meios. Isso 

                                                
43 MORAES, Guilherme Peña de, Curso de Direito Constitucional. p.506 . apud. HABERMAS, Jürgen. 
A Inclusão do Outro. 1ª Ed. São Paulo: Loyola, 2000, p.196. et. HELLER, Agnes. Além da Justiça. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998, p.118. 

 
44 Corroborando a abordagem Alexandre de Moraes, ” A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
da ONU, 10-12-1948, proclama a necessidade essencial dos direitos  da pessoa humana serem  
protegidos  pelo império da lei, para que a pessoa não seja compelida, como último recurso, à 
rebelião contra a tirania    e a opressão”. MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: 
teoria geral, comentários  aos  arts. 1º ao 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, 
doutrina e jurisprudência. p.15. 
 



26 
 

significa que o filósofo já não está sozinho. O filósofo que se obstinar em 

permanecer só termina por condenar a filosofia à esterilidade. Essa crise 
dos fundamentos é também um aspecto da crise da filosofia45. 
 

Com suporte nas premissas defendidas por Chaim Perelman, para quem os 

direitos fundamentais não são inerentes a uma ordem natural e, também, não 

decorrem simplesmente do Direito positivo, os defensores da teoria moralista46 

justificam os direitos humanos na própria experiência e consciência moral do povo, 

inaugurando o espiritus razonables. 

Ante a complexidade e a relevância do tema, após discorrer sobre a 

impossibilidade de conclusiva fundamentação dos direitos fundamentais por 

quaisquer das correntes que pretenda tal feito, prenuncia Alexandre de Moraes: 

 

A necessidade de interligação dessas teorias para a plena eficácia dos 
direitos humanos fundamentais, conforme já visto, foi exposta no preâmbulo 
da Constituição francesa de 3-9-1791, quando se afirmou: “O povo francês, 
convencido de que o esquecimento e o desprezo dos direitos naturais do 
homem são as causas das desgraças do mundo, resolveu expor, numa 
declaração solene, esses direitos sagrados e inalienáveis47. 

 

1.4 Fundamentalidade 
 

A doutrina admite a categorização da fundamentalidade dos direitos 

fundamentais em direitos fundamentais formalmente constitucionais e direitos 

fundamentais materialmente fundamentais. 

A fundamentalidade concede proteção aos direitos fundamentais, em sentido 

formal, relacionada à posição hierárquica e ao poder de vinculação do Estado e em 

sentido material, vinculada à abertura aos direitos não positivados no Texto 

Constitucional. 

Os direitos formalmente fundamentais, geralmente, estão consagrados no 

ordenamento jurídico positivo constitucional e conforme a elaboração doutrinária de 

J.J. Canotilho, exprimem quatro dimensões: 

 
(1) As normas consagradoras de direitos fundamentais, enquanto normas 
fun- damentais, são normas colocadas no grau superior da ordem jurídica; 
(2) como normas constitucionais encontram-se submetidas aos 

                                                
45 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. pp.15-16. 
 
46 Cf. MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral. p.15. 
 
47 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral. 
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procedimentos agravados  de revisão; (3) como normas incorporadoras de 
direitos fundamentais passam, muitas vezes, a constituir limites materiais da 
própria revisão; (4) como normas dotadas de vinculatividade imediata dos 
poderes públicos constituem parâmetros materiais de escolhas, decisões, 
acções e controlo, dos órgãos legislativos, administrativos e jurisdicionais48. 

 
Afinado com as premissas elencadas por Canotilho, Sarlet, expressa a 

adequação das dimensões ao ordenamento jurídico brasileiro e chama a atenção 

para o que convencionou nominar regime jurídico qualificado, integrante da 

fundamentalidade formal que contribui para a proteção reforçada dos direitos 

fundamentais no âmbito da arquitetura constitucional49. 

Os direitos fundamentais são um produto dinâmico que evolui no tempo, 

inexoravelmente condicionado/conectado à realidade social, econômica, cultural e, 

ainda, ao entendimento da constituição material pelos seus tutelados, pelo que 

Javier Jiménez Campo sustenta que uma conceituação de direitos fundamentais 

exige tanto uma determinação hermenêutica quanto uma construção dogmática 

vinculada ao contexto constitucional vigente50.  

Tal firmação também consubstanciou, ressalvada a existência de categorias 

universais de direitos fundamentais, a preleção de Ingo Sarlet: 

 
Qualquer conceituação de direitos fundamentais que busca abranger de  
todo modo completo o conteúdo material dos direitos fundamentais está 
fadada, no mínimo, a certo grau de dissociação da realidade [...] o que é 

fundamental para determinado Estado pode não ser para outro, ou não sê-
lo da mesma forma51. 

 

Com efeito, a falta de positivação constitucional não é suficiente para retirar o 

atributo de fundamentalidade de um direito, porque, fundamentais em essência e em 

adstrição hermenêutica e dogmática ao contexto constitucional vigente, enquadrar-

se-ão na categoria dos direitos fundamentais materialmente fundamentais. 

Sob a perspectiva dimensional da fundamentalidade material, o objeto da 

análise será o conteúdo do direito, a estrutura do Estado e da sociedade e a posição 

                                                
48 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 1982. p.377. 
 
49 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. p.325. 
 
50 CAMPO, Javier Jiménez. Derechos fundamentales. Conceptos y garantias. Madrid: Trotta, 1999. In 
SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 2018. In SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de 
Direito Constitucional. 2018. pp.326-327. 
 
51 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 2018. pp.326-327. 
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da pessoa humana em tais estruturas52. 

No mesmo sentido, Dirley da Silva Junior, 
 

[...] num sentido material, a fundamentalidade dá ênfase ao conteúdo dos 

direitos. Assim, se o direito, em face de seu conteúdo, é indispensável para 
a constituição e manutenção das estruturas básicas do Estado e da 
sociedade, ele é fundamental, independentemente de ser 

constitucionalizado. A ideia de fundamentalidade material pode estar ou não 
associada à de constituição escrita. Por isso mesmo, como leciona o mestre 
de Coimbra, só a fundamentalidade material pode fornecer suporte para: 
“(1) a abertura da constituição a outros direitos, também fundamentais, mas 

não constitucionalizados, isto é, direitos materiais mas não formalmente 
fundamentais (cfr. CRP, art. 16º/1º); (2) a aplicação a estes direitos só 
materialmente constitucionais de alguns aspectos do regime jurídicoinerente 

à fundamentalidade formal; (3) a abertura a novos direitos fundamentais53. 

 
Acerca da categorização formal e material da fundamentalidade, conclui o 

doutrinador: 
 

 
Destarte, apreende-se desta lição que os direitos podem ser formal e/ou 
materialmente fundamentais. Serão formal e materialmente fundamentais 
se, a par de sua relevância para o Estado e para a sociedade, eles estão 
incorporados a uma constituição escrita. Serão apenas formalmente 
fundamentais se estiverem,  só  por isso, inseridos num texto constitucional 
escrito, embora não representem im- portância para o Estado e para a 
sociedade. Finalmente, serão materialmente fundamentais se, embora 
revelando-se imprescindíveis para as estruturas básicas do Estado e da 
sociedade, não estiverem constitucionalizados54. 

 

Sob a óptica do ordenamento jurídico brasileiro, da análise dos artigos  1º, III55 

e  5º § 2º56 da CRFB/88, verificamos que o constituinte optou por um rol extenso, 

contudo, não exaustivo57, pois os direitos fundamentais não se esgotam naqueles 

                                                
52 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 2018, p.327. 
 
53 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. A Natureza Material dos Direitos Fundamentais. In: Revista Jurídica da 
Seção Judiciária do Estado da Bahia, Ano 01, nº 01, pp. 33-38. 
 
54 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Ibidem, Ibidem. 
 
55 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 digni- dade da pessoa humana; 

 
56 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros    e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segu- rança e à propriedade, nos termos seguintes [...] § 2º Os direitos e garantias 
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacio-  nais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
 
57 Também alinhado com a doutrina de Canotilho, Dirley da Cunha Júnior salienta que os direitos 
fundamentais não se resumem àqueles tipificados na Constituição, máxime quando ela própria 
contém “cláusula aberta” ou “norma de fattispecie aberta” de direitos, admitindo que outros direitos, 
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direitos reconhecidos no momento constituinte originário, mas estão submetidos a 

um permanente processo de expansão58. 

 

1.5 Dupla dimensão e multifuncionalidade 

 

A doutrina constitucional reconhece que os direitos fundamentais são, a um 

só tempo, categoria especial de direitos subjetivos e elementos constitutivos do 

direito objetivo. Possuem, portanto, dupla dimensão, assim distinguidas por 

Guilherme Peña de Moraes: 

 

Na perspectiva subjetiva, os direitos fundamentais conferem aos titulares a 
pretensão a que se adote um determinado comportamento, positivo ou 
negativo, em respeito à dignidade da pessoa humana, Na perspectiva 
objetiva, os direitos fundamentais compõem a base da ordem jurídica, 
sendo certo que a afirmação e asseguramento dos direitos fundamentais é 
condição de legitimação do Estado de Direito59. 
 

Embora interligadas, as duas dimensões subsistem de modo independente e 

possuem funções autônomas. Assim, com o propósito de ratificá-las de maneira 

suficientemente distinta e assertiva, cabe a preleção de George Marmelstein: 

 

De um lado os direitos fundamentais, na sua dimensão subjetiva, 
funcionariam como fonte de direitos subjetivos, gerando para os seus 
titulares uma pretensão individual de buscar a sua realização através do 
Poder Judiciário.  De outro lado, na sua dimensão objetiva, estes direitos 
funcionariam como um “sistema de valores” capaz de legitimar todo o 
ordenamento, exigindo que toda a interpretação jurídica leve em 
consideração a força axiológica que deles decorre60. 
 

Pela moderna dogmática constitucional, os direitos fundamentais estão 

visceralmente apostos à ideia da dignidade da pessoa humana e da limitação de 

                                                                                                                                                   
além daqueles que  prevê, possam existir, seja em razão de decorrerem do regime e dos princípios 
que adota, seja em razão de decorrerem dos tratados internacionais que o Estado brasileiro seja 
parte. In A Natureza Material dos Direitos Fundamentais. In: Revista Jurídica da Seção Judiciária do 

Estado da Bahia.  Ano 01. nº 01. pp.33-38. 
 
58 PARDO, David Wilson de Abreu. Direitos Fundamentais não enumerados: justificação e aplicação. 

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa 
de Pós- Graduação em Direito. 2005, p.12. Disponível em: 
<http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/102251>.  Acessado em 10 de maio de 2018. 
 
59 MORAES, Guilherme Peña de, Curso de Direito Constitucional. pp.499-500. 
 
60 MARMELSTEIN, George, Curso de Direitos Fundamentais. p.298. 
 

http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/102251
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poder que confere limites negativos à interferência na liberdade da pessoa e orienta 

os deveres/atuação do Estado. Logo, sob a perspectiva subjetiva, pode assumir 

tanto um caráter negativo quanto positivo. 

Acerca da ambivalência, explica Sarlet: 
 
 

[...] a noção de uma perspectiva subjetiva dos direitos fundamentais engloba 
a possibilidade de o titular do direito fazer valer judicialmente os poderes, as 
liberdades ou mesmo o direito à ação ou às ações negativas ou positivas 
que lhe foram outorgadas pela norma consagradora do direito fundamental 
em questão, ainda que tal exigibilidade  seja muito variável e careça de uma 
apreciação à luz  de cada direito fundamental em causa, dos seus limites, 
entre outros aspectos a serem considerados61. 

 
 

Quanto à dimensão objetiva, esta resulta do significado dos direitos 

fundamentais como princípios básicos do Estado Democrático, que dirige e vincula 

juridicamente todos os poderes constituídos e a sociedade civil, transcendendo do 

interesse individual ao coletivo. Pela abstração de titular e destinatário do direito, 

bem como de determinadas peculiaridades de seu objeto, resta somente o valor 

ou bem jurídico protegido Constituição, objetivamente identificado. Já Paulo 

Bonavides em seu turno e com amparo na teorização de Ernst-Wolfgang 

Böckenförde, enuncia: 

 
Com efeito, os direitos fundamentais, ao extrapolarem aquela relação 
cidadão Estado, adquirem, segundo Böckenförde, uma dimensão até então 
ignorada – a de norma objetiva de validade universal, de conteúdo 
indeterminado e aberto, e que não pertence nem ao Direito Público, nem ao 
Direito Privado, mas compõe a abóbada de todo o ordenamento jurídico 
enquanto direito constitucional de cúpula62. 

 
Sob outro modo de ver, mas também na órbita da transcendência, vem o 

magistério de Ingo Sarlet: 

 

Como um dos mais importantes desdobramentos da força jurídica objetiva 
dos direitos fundamentais, costuma apontar-se para o que boa parte da 
doutrina e da jurisprudência constitucional na Alemanha denominou  

eficácia irradiante ou efeito   de irradiação dos direitos fundamentais, no 
sentido de que estes, na sua condição de direito objetivo, oferecem 

                                                
61 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. p.353. 

62 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 2004, p. 588. Cf. Böckenförde, Ernst-
Wolfgang. "Grundrechte als Grundsatznormen: Zur gegenwärtigen Lage der 
Grundrechtsdogmatik". In: Staat, Verfas- sung, Demokratie. 2. ed. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1992. pp.182, 183, 187. 
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impulsos e diretrizes para a aplicação e interpretação do direito 

infraconstitucional, implicando uma interpretação conforme os direitos 
fundamentais de todo o ordenamento jurídico63. 

 

Quanto às consequências da atribuição da dimensão objetiva aos direitos 

fundamentais, Bonavides, elenca: 

 

Resultaram já da dimensão jurídico-objetiva inovações constitucionais de  
extrema importância e alcance, tais como: a) a irradiação e a propagação 
dos direitos fundamentais a toda a esfera do Direito Privado; em rigor, a 
todas as províncias  do Direito, sejam jusprivatistas, sejam juspublicísticas; 
b) a elevação de tais diretos à categoria de princípios, de tal sorte que se 

convertem no mais importante pólo de eficácia normativa da Constituição;  
c) a eficácia vinculante,  cada vez  mais enérgica e extensa, com respeito 
aos três Poderes, nomeadamente o Legislativo; d) a aplicabilidade direta e a 
eficácia imediata dos direitos fundamentais com perda do caráter de normas 
programáticas; e) a dimensão axiológica, mediante a qual os direitos 
fundamentais aparecem como postulados sociais que exprimem uma 
determinada ordem de valores e ao mesmo passo servem de inspiração, 
impulso e diretriz para a legislação, a administração e a jurisdição; f) o 
desenvolvimento   da   eficácia inter   privatos, ou   seja,    em   relação   a    
terceiros (Drittwirkung), com atuação no campo dos poderes sociais, fora, 

portanto, da órbita propriamente dita do Poder Público ou do Estado, 
dissolvendo, assim, a exclusividade do confronto subjetivo imediato entre o 
direito individual e a máquina estatal; confronto do qual, nessa qualificação, 
os direitos fundamentais se desataram; g) a aquisição de um "duplo caráter" 
(Doppelcharakter; Doppelgestalt ou Doppelqualifizierung), ou seja, os 
direitos fundamentais conservam a dimen- são subjetiva - da qual nunca se 
podem apartar, pois, se o fizessem, perderiam parte de sua essencialidade - 
e recebem um aditivo, uma nova qualidade,  um novo feitio, que é a 
dimensão objetiva, dotada de conteúdo valorativo-decisório,     e de função 
protetora tão excelentemente assinalada pelos publicistas e juízes 
constitucionais da Alemanha; h) a elaboração do conceito de concretização, 

de grau constitucional, de que se têm valido, com assiduidade, os tribunais 
constitucionais do Velho Mundo na sua construção jurisprudencial em 
matéria de direitos fundamentais; i) o emprego do princípio da 
proporcionalidade vinculado à hermenêutica concretizante, emprego não 

raro abusivo, de que derivam graves riscos para o equilíbrio dos Poderes, 
com os membros da judicatura constitucional desempenhando de fato e de 
maneira insólita o papel de legisladores constituintes paralelos, sem todavia 
possuírem, para tanto, o indeclinável título de legitimidade; e j) a introdução 
do conceito de pré-compreensão (Vorverständnis), sem o qual não há 

concretização64. 

 

Sintetizando as conclusões doutrinárias, se verifica que os direitos 

fundamentais, em sua dimensão subjetiva, produzem efeitos sobre as relações 

jurídicas entre seus titulares e o Estado e/ou sociedade civil e, em sua dimensão 

objetiva, perfazem efeitos sobre toda a ordem jurídica, dirigindo e vinculando o 

                                                

63 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. p.364. 
 
64 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. pp.588-589. 
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Estado, donde se conclui que desempenham funções diversas na sociedade e na 

ordem jurídica. 

A conclusão de que os direitos fundamentais desempenham diversas funções 

de ordem jurídico-social nos transporta para a formulação de Jellinek na teoria dos 

quatro status. Acerca da elaboração teórica do Alemão, Sarlet, sintetiza: 

 
 

[...] o indivíduo, como vinculado a determinado Estado, encontra sua 
posição re- lativamente a este cunhada por quatro espécies de situações 
jurídicas (status), seja como sujeito de deveres, seja como titular de direitos. 
De acordo com a lição de Jellinek, na formulação que lhe deu Alexy, o 
status seria uma espécie de estado (uma situação) no qual se encontra o 

indivíduo e que qualificaria sua relação com o Estado. No âmbito do que 
Jellinek denominou de status passivo (status subjectionis), o indivíduo 

estaria subordinado aos poderes estatais, sendo, neste contexto, 
meramente detentor de deveres, e não de direitos, significando, de outra 
banda, que o Estado possui a competência de vincular o cidadão 
juridicamente por meio de mandamentos e proibições. [...] é reconhecido o 
status negativus,  consistente numa esfera individual de liberdade imune ao 
jus  imperi do Estado, que,  na  verdade,  é  poder  juridicamente  limitado.  
[...]  O  terceiro status referido por Jellinek – e que complementaria o status 
negativus – é o assim denominado status positivus (ou status civitatis), no 

qual ao indivíduo seria assegurada juridicamente a possibilidade de utilizar-
se das instituições estatais e de exigir do Estado determinadas ações 
positivas. É no status positivus que se poderia, grosso modo, enquadrar os 

assim denominados direitos a prestações estatais, incluindo os direitos 
sociais [...]. Por derradeiro, Jellinek complementa sua teoria como 
reconhecimento de um status activus ao cidadão, no qual este passa a ser 

considerado titular de competências que lhe garantem a possibilidade de 
participar ativamente da formação da vontade estatal, como, por exemplo, 
pelo direito de voto65. 

 
Diversas foram as críticas e as contribuições para adaptar a teoria na 

moderna classificação doutrinária multifuncional dos direitos fundamentais, dentre as 

quais, destacamos a de Robert Alexy, para quem os direitos fundamentais 

abrangem um complexo de posições jurídicas de condição negativa e positiva - 

direitos de defesa e direitos a prestação66 assim resumidos por Sarlet: 

 
[...] 1.direitos de defesa (direitos negativos), no sentido de proibições de 
intervenção (exigências de abstenção/omissão); 2. Direitos a prestações 
(direitos positivos), no sentido de direitos a ações positivas, que exigem do 
destinatário uma atuação em nível de prestações fáticas (materiais) ou 
normativas (jurídicas), incluindo, neste caso, o dever de emitir normas de 
proteção, organização e procedimento67. 

                                                
65 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 
 
66 Cf. ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte. 1994.  p.233. apud  SARLET,  Ingo Wolfgang.  A 
Eficácia  dos Direitos Fundamentais. p.158. 

 
67 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. p.360. 
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Em singela condensação, ao proteger a pessoa da constrição/intervenção do 

Estado ou do particular, os direitos fundamentais revelam o status negativus ao 

passo que o status positivus libertatis resta configurado na obrigação de entrega das 

prestações para a garantia da liberdade e demais condições essenciais à existência 

humana digna. 

 

1.6 Características 

 

Por consagrar a proteção da pessoa humana, os direitos fundamentais 

ostentam posição privilegiada em relação aos demais direitos preconizados no 

ordenamento jurí- dico de um Estado democrático. Nesse sentido, Paulo Bonavides 

registra a contribuição de Carl Schmitt no sentido de que “são aqueles direitos que 

receberam da Constituição um grau mais elevado de garantia ou segurança; ou são 

imutáveis (unabãnderliche) ou pelo menos de mudança dificultada (erschwert) [...] 

refletem a ideologia e os valores de um Estado”68. Sintetizado o registro, teceremos 

breves considerações acerca de algu- mas das principais características de tais 

direitos. 

 
1.6.1 Historicidade 
 
 

Como mencionado anteriormente, os direitos fundamentais constituem 

elaboração histórica com procedência na percepção sobre quais direitos são 

considerados essenciais à pessoa humana em determinada época e em certo 

lugar69, concebidos sob influência de fatores econômicos e sociais, transformações 

                                                                                                                                                   
 
68 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 2004, p. 561. Cf. SCHMITT, Carl. 
Verfassungslehre, reimp, Berlim, Neukoeln. 1954, pp.163-173; 
 
69 Exemplo concreto da historicidade como característica dos Direitos Fundamentais  pode ser  
identificada na atuação da Assembleia Geral das Nações Unidas que por meio do Relatório 
A/HRC/17/27 inaugurou o reconhecimento do livre acesso à internet como um direito humano, logo 
alçado à categoria de Direito Fundamental. Assim manifestou-se o relator, Frank La Rue: Given that 
the Internet has become an indispensable tool for realizing a range of  human rights, combating 
inequality,  and accelerating development  and human progress, ensuring universal access to the 
Internet should be a priority  for  all States.  Each State should thus develop a concrete and effective 
policy,  in consultation with individuals from all sections   of society, including the private sector and 
relevant Government ministries, to make the Internet widely available, accessible and affordable to all 
segments of population. Que de forma livre pode ser traduzido em Considerando que a Internet se 
tornou uma ferramenta indispensável para a efetivação de diversos direitos humanos, para o combate 
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tecnológicas e a indissociável adstrição ao princípio da dignidade da pessoa 

humana70. 

 

1.6.2 Não tipicidade 

 

Os direitos fundamentais são normas abertas preexistentes à ordem 

constitucional, o que instrumentaliza a adstrição ao princípio da não tipicidade 

sendo, possível, portanto, que direitos não previstos pelo legislador constituinte, mas 

resultado da evolução histórica, sejam reconhecidos pela fundamentalidade em face 

da tutela da dignidade humana. Este é exatamente o mote de desenvolvimento da 

investigação, quando ao final, tencionamos demonstrar a fundamentalidade do 

direito à proteção de dados pessoais. 

 

1.6.3 Relatividade ou limitabilidade 
 

 

                                                                                                                                                   
da desigualdade e aceleração do desenvolvimento do progresso humano, garantir o acesso universal 
à Internet deveria ser uma prioridade de todos os Estados. Disponível em: < 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf>. Acessado  em  
06 de janeiro de 2018. 
 
70 No Brasil, destacamos a prolação de parecer favorável à Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 185/15 que alça o acesso à internet ao rol dos direitos fundamentais. Pela proposta79, cujo 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara foi favorável, a acessibilidade 
universal à internet, caso efetivamente aprovada, figurará entre as garantias previstas no artigo 5º da 
CFRB, mediante da inserção do inciso LXXIX.  Antes de proferir o voto, o relator mencionou trecho da 
justificação dos autores  da PEC que se coaduna exatamente com a proposição temática deste 
estudo: Ainda, segundo os autores,  os direitos são conquistas de cunho histórico e devem 
corresponder às novas necessidades e realidades  que surgem nas sociedades hodiernas, em 
constante e profundo processo de transformação. Acredita ser papel de o legislador ter a 
sensibilidade e abertura para tornar factível a recepção desses novos direitos. Nesse sentido, estão 
convencidos de que a inclusão do acesso à internet entre os direitos fundamentais é fator decisivo 
para ampliar os horizontes de oportunidade aos cidadãos brasileiros e superar a barreira das 
desigualdades em nosso país.  Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=E7F09CDB94D3C40AD
2217 4A06A464A05.proposicoesWebExterno1?codteor=1565546&filename=Parecer-CCJC-01-06-
2017> Acessado em 06 de janeiro de 2018.  Apesar de o texto constitucional brasileiro ainda não 
contemplar o acesso   à internet como um direito fundamental, ao analisar o Marco Legal Específico, 
a Lei 12965/2014 também conhecida como Marco Civil da Internet, notadamente o Capítulo II, Dos 
Direitos e Garantias dos Usuários, verifica-se que a norma infraconstitucional fora idealizada de forma 
a ser instrumento de exercício das garantias constitucionais, inclusive, no que se refere aos Direitos 
Fundamentais. Veja-se de forma objetiva  o que dispõe o inciso X do artigo 5º da CFRB: “são 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” inegável que o Texto 

Constitucional fora concebido num contexto de recato e sossego que já não se revela adequado aos 
dias atuais, sendo inegável que a proteção da privacidade após o boom da internet desdobra-se a 
autodeterminação, uso consentido, dentre outros atributos. 
 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra%3Bjsessionid%3DE7F09CDB94D3C40AD2217
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra%3Bjsessionid%3DE7F09CDB94D3C40AD2217
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Considerando o dinamismo social, inelutável a colisão entre normas 

constitucionais.  Com efeito, nenhum direito é absoluto, pois, mesmo os direitos 

fundamentais podem ser relativizados71, ante o caso concreto - hipótese em que a 

limitação/relativização deve obediência aos demais princípios constitucionais e 

atendimento às regras da mínima restrição e da máxima observância - é que será 

fixada a prevalência, pois é consectário de um Estado democrático de direito que a 

Constituição privilegie ideologias diversas72. 

 

1.6.4 Indisponibilidade e imprescritibilidade 

 

Em regra, a titularidade dos direitos fundamentais não está na esfera de 

disponibilidade73 da pessoa, ou seja, não cabe renúncia, alienação ou qualquer outra 

modalidade de disposição, isto porque, são de interesse de toda a coletividade e não 

apenas do titular em sentido estrito e também não são alcançáveis pela prescrição74. 

                                                
71 Demonstrando a assertiva, Paulo Gustavo Gonet Branco em obra escrita em coautoria com Gilmar 
Ferreira Mendes expõe um exemplo que demonstra de forma transparente que nenhum direito 
fundamental é absoluto: Os direitos fundamentais podem ser objeto de limitações, não sendo, pois, 
absolutos. [...] Até o elementar direito á vida tem limitação explícita no inciso XLVII, a, do art. 5º,  em 
que se  contempla  a pena de morte em caso de guerra formalmente declarada. MENDES, Ferreira 
Gilmar. Curso de Direito Constitu- cional / Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco. 
10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p.143. 
 
72 Nesse sentido, Marmelstein assim leciona: “as normas constitucionais são potencialmente 
contraditórias, já que refletem uma diversidade ideológica típica de qualquer Estado democrático de 
Direito. Não é de se estranhar, dessa forma, que elas frequentemente, no momento aplicativo, entrem 
em rota de colisão.” MARMELSTEIN, George, Curso de Direitos Fundamentais, 7. ed., São Paulo, 
Atlas, 2018, p.373. 
 
73 Não obstante a regra geral, não podemos ignorar que exatamente dentro da temática do presente 
estudo, encontra-se hipótese de exceção. É o caso do direito a privacidade e intimidade, pois desde 

que a renúncia não implique afronta à dignidade humana, o sujeito de direitos poderá dispor de tais 
direitos. Por exemplo, o sujeito que em seu perfil numa rede social disponibiliza informações sobre 
seu dia a dia, patrimônio, relacionamento, dentre outras de natureza personalíssima, está 

renunciando  ao  direito fundamental de privacidade, o que não o impede, a qualquer momento, de 
fazer valer novamente tal direito. 
 
74 Em regra os direitos fundamentais não se perdem pelo decurso do tempo, no entanto, torna-se 
necessário assinalar que a imprescritibilidade encontra hipótese de exceção na órbita do direito à 

propriedade, isto porque, o Texto Constitucional através do inciso XXI do artigo 5º   elencou o direito 
à propriedade no rol    dos direitos fundamentais, não obstante, a Carta Magna também atribuiu ao 
proprietário a obrigatoriedade  de cumprimento de uma função social, logo, não cumprida a função 

social da propriedade, torna-se possível a intervenção Estatal, ainda sob o prisma de exceção à 
imprescritibilidade dos direitos fundamentais,   não se pode deixar de mencionar as hipóteses 
ocorridas por força da prescrição aquisitiva, são duas modalidades efetivamente declinadas no corpo 
da constituição na forma dos artigos 183 e 191 respectiva- mente: a usucapião pro morare ou pro 
misero e a usucapião pro labore. 
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Nesse sentido, corroborando a asserção cumpre transcrever a lição de José Afonso 

da Silva: 

 
O exercício de boa parte dos direitos fundamentais ocorre só no fato de 
existirem reconhecidos na ordem jurídica. Em relação a eles não  se  
verificam requisitos que importem em sua prescrição. Vale dizer, nunca 

deixam de ser exigíveis. Pois prescrição é um instituto jurídico que somente 
atinge, coarctando, a exigibilidade dos direitos de caráter patrimonial, não a 
exigibilidade de direitos personalíssimos, ainda que não individualistas, 

como é o caso. Sesão sempre exigíveis e exercidos, não há intercorrência 
temporal de não exercício que fundamente a perda da exigibilidade pela 
prescrição75. 

 

1.6.5 Indivisibilidade 
 

Sem qualquer delonga, temos que os direitos fundamentais constituem um só 

conjunto de direitos. São indivisíveis, a fim de não se priorizar um, em detrimento do 

outro, sob pena, do perecimento do princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

1.6.6 Universalidade 
 

Imprescindíveis à existência digna, livre e igual do ser humano, a abrangência 

de tais direitos não permite distinção de qualquer natureza, ou seja, são direitos erga 

omnes, aplicáveis não só nas relações entre o Estado e o particular (eficácia 

vertical), como também nas relações entre os particulares (eficácia horizontal). 

Por fim, cumpre observar que as características e considerações discorridas 

há pouco não esgotam o tema, simplesmente, denotam um norte ao 

desenvolvimento e compreensão do estudo. 

 
1.7 Distinção entre direitos e garantias fundamentais 
 
 

Embora a distinção pareça simples, inúmeros apontamentos doutrinários 

revelam dissenso em evidenciar a distinção entre as expressões direitos e garantias 

fundamentais76, José Afonso da Silva sinaliza para o fato de que no direito brasileiro, 

                                                
75 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. p.185. 
 
76 Nesse sentido, Guilherme Peña de Moraes citando Domingo Garcia Belaunde  alerta para a  noção  

de  que no texto da Constituição brasileira, a diferenciação é dificultada pelos enunciados  que 
integram o art.  5º, eis que, por vezes os direitos fundamentais são disciplinados em regras de 
garantia. MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008, p. 518. Cf. BELAUNDE, Domingo Garcia. Notas sobre las Garantias Constitucionales in 

Revista Del Instituto interameri- cano de Derechos Humanos, nº 10, 1989, p.13. 
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as diferenciações havidas entre direitos e garantias fundamentais, remontam à 

clássica elaboração doutrinária de Ruy Barbosa, cuja formulação propõe: 

 

Ruy Barbosa já dizia que uma coisa são os direitos, outra as garantias, pois 
devemos separar, no texto da lei fundamental, as disposições meramente 

declaratórias, que são as que imprimem existência legal aos direitos 
reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que são as que, em defesa 

dos direitos, limitam o poder. Aquelas instituem os direitos; estas as 

garantias: ocorrendo não raro juntar-se na mesma disposição constitucional, 
ou legal, a fixação da garantia com a fixação do direito77. 

 

De efeito, observa-se que a Constituição de 1988 não fora sistematizada de 

modo efetivamente distintivo entre os conceitos, sendo a diferenciação ainda mais 

dificultada pelos enunciados que integram o art. 5º, que, por vezes, se mesclam78. 

Ao abordar a distinção entre as locuções e considerando a função das 

garantias como instrumento de consecução de eficácia dos direitos fundamentais, 

Bonavides alerta para o efeito em tratar as duas expressões como sinônimas: 

 

[...] se aceitássemos a confusão, nunca lograríamos tampouco um conceito 
preciso e útil do que seja uma garantia constitucional. Esse caminho 
conduziria sem dúvida ao obscurecimento de uma das noções mais valiosas 
para o entendimento da progressão valorativa do Estado liberal em sua 

passagem para o Estado social [...]79. 
 

Outro aporte doutrinário que merece destaque é o do lusitano Jorge Miranda, 

que após discorrer sobre a estrutura, natureza e função dos dois institutos, sintetizou 

a máxima de que os direitos declaram-se, e as garantias estabelecem-se, vejamos: 

 

Clássica e bem actual é a contraposição dos direitos fundamentais, pela sua 
estrutura, pela sua natureza e pela sua função, em direitos propriamente 
ditos ou direitos e liberdades, por um lado, e garantias por outro lado. Os 
direitos representam só por si, certos bens, as garantias destinam-se a 
assegurar a fruição desses bens; os direitos principais, as garantias 
acessórias e, muitas delas, adjectivas (ainda que possam ser objecto de um 
regime constitucional substantivo); os direitos permitem a realização das 
pessoas e inserem-se directa e imediatamente, por isso, as respectivas 
esferas jurídicas, as garantias só nelas se projectam pelo nexo que 
possuem com os direitos; na acepção juracionalista inicial, os direitos 

                                                                                                                                                   
 
77 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Cf. BARBOSA, Ruy, A República: 
Teoria e Prática (Textos doutrinários sobre direitos humanos e políticos consagrados na primeira 
Constituição da República), Petrópolis/Brasília, Vozes/Câmara dos Deputados, 1978, pp.121 e 124. 
 
78 Cf. SILVA, José Afonso. Ibidem. p.189. 
 
79  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. p.526. 
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declaram-se, as garantias estabelecem-se80. 

 

À vista do exposto e do correto desencadeamento desta investigação, revela-

se suficiente a sintética distinção81: direitos fundamentais são os bens jurídicos em si 

mesmo considerados, enquanto as garantias fundamentais são estabelecidas como 

instrumentos de proteção e/ou consecução dos direitos fundamentais. 

 

1.8 Gerações (dimensões) dos direitos fundamentais 

 

Em 1979, o jurista tcheco-francês Karel Vasak, ao proferir a aula inaugural no 

Curso do Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estrasburgo, buscando, 

figuradamente, demonstrar a evolução dos direitos humanos e fundamentais na 

ordem histórica cronológica de incorporação constitucional, identificou, sob influência 

do lema da Revolução Francesa, três gerações de direitos82. 

De maneira sucinta, para Vasak, a primeira é a dos direitos civis e políticos, 

fun- damentados na liberdade (liberté). A segunda geração, é a dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, baseados na igualdade (égalité); por fim, a outra 

geração é a dos direitos de solidariedade, em especial o direito ao desenvolvimento, 

à paz e ao meio ambiente, coroando a tríade com a fraternidade (fraternité). 

Apesar de concebida sob improviso83, a despretensiosa teoria ganhou força e 

                                                
80 Cf. MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 4ª Ed. Coimbra: Coimbra Editora.1990. 4 t. 
p.88-89. In MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos  
arts.  1º ao 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. p 81. 
 
81 Para aprofundamento sobre a distinção v., CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição. 1982. p.394-396. No mesmo sentido MORAES, Alexandre 

de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º ao 5º da Constituição da 
República Federativa do  Brasil, doutrina e jurisprudência. 2017. p.23. Já no sentido da complexidade 
e nos múltiplos desdobramen tos distintivos, v. SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional 

Positivo.. São Paulo: Malheiros Editores. 17. ed. 2000, p.189-192. e MORAES, Guilherme Peña de. 
Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 514-518. 

 
82 MARMELSTEIN, George, Curso de Direitos Fundamentais, 7ª Ed., São Paulo, Atlas, 2018, p.39. 
 
83 Marcelo Bechara narra passagem interessante acerca da concepção da teoria:  O professor e Juiz 
da  Corte Interamericana de Direitos Humanos, Antônio Augusto Cançado Trindade, durante uma 
palestra que proferiu em Brasília, em 25 de maio de 2000, comentou que  perguntou  pessoalmente 
para  Karel  Vasak por que ele teria desenvolvido aquela teoria. A resposta do Jurista Tcheco foi 
bastante curiosa: Ah, eu não tinha tempo de preparar uma exposição, então me ocorreu de fazer 
alguma reflexão, e eu me lembrei da bandeira francesa. BECHARA, Marcelo. A inclusão digital à luz 
dos direitos humanos. In: CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil). Pesquisa sobre o uso das  
tecnologias  da  informação e  da  comunicação 2005 . São Paulo, 2006, p.33-34. Disponível em: 
<http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-2005.pdf> Acesso em 04 de maio de 2018. 
 

http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic-2005.pdf
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juristas por todo o mundo passaram a estudá-la e desenvolvê-la, assim, corroborado 

a asserção acerca da Teoria de Vasak, Paulo Bonavides pondera: 

 

[...] em rigor, o lema revolucionário do século XVIII, esculpido pelo gênio 

político francês, exprimiu em três princípios cardeais todo o conteúdo 

possível dos direitos fundamentais, profetizando ate mesmo a sequência 

histórica de sua gradativa institucionalização: liberdade, igualdade e 

fraternidade. [...] Os direitos fundamentais passaram na ordem institucional 

a manifestar-se em três gerações sucessivas, que traduzem sem dúvida um 

processo cumulativo e qualitativo, o qual, segundo tudo faz prever, tem por 

bússola uma nova universalidade abstrata e, de certo modo, metafísica 

daqueles direitos, contida no jusnaturalismo  do século XVIII84. 

 

Antes de mais considerações acerca da teoria, torna-se relevante expor a 

principal crítica que a doutrina constitucionalista dispara contra as “gerações” de 

Vasak, esta consubstanciada no uso da expressão gerações que deflagra a 

equivocada ideia de sucessão. Assim, passou-se a admitir o emprego da 

terminologia “dimensões”, pela compreensão de que, ao serem acrescidos novos 

direitos aos anteriormente reconhecidos, há o robustecimento do conjunto dos 

direitos fundamentais e não a substituição. 

Ainda em perspectiva crítica, há quem argumente que a Teoria de Vasak 

também não seria útil do ponto de vista dogmático, possuindo apenas valor didático 

e simbólico, pois facilitaria a compreensão do dinamismo social que edifica os 

direitos fundamentais85. 

Mesmo ultrapassada a perspectiva crítica, a inserção ou enquadramento de 

novos direitos na teoria não é pacífica, pois, considerando a adstrição aos valores de 

liberdade, igualdade e fraternidade, para alguns, o desdobramento do pensamento 

originário de Vasak seria apenas uma subdivisão afeita ao dinamismo social. 

Malgrado a controvérsia, o fato é que, desde a concepção, em 1979, a 

evolução da sociedade e o surgimento de situações jurídicas, não contempladas na 

seara dos direitos anteriormente consagrados, provoca a doutrina a admitir 

existência de direitos fundamentais de quarta, quinta e até de sexta gerações. 

                                                
84 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. pp.562-563. 
 
85 Cf. CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. Hermenêutica Jurídica e(m) debate. O constitucionalismo 
brasileiro entre a teoria do discurso e a antologia existencial, Belo Horizonte: Fórum, 2007, p.337. In 

SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional / Ingo Wolfgang  Sarlet, Luiz Guilherme 
Marioni e Daniel Mitidiero. 7ª Ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2018. p.324-325. 
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Para Bartha, os direitos de quarta geração guardam relação com a 

manipulação genética, consectária dos avanços da Biotecnologia e a Bioengenharia: 

 
[...] se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de direitos 
de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da 
pesquisa biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético de 
cada indivíduo. Quais são os limites dessa possível (e cada vez mais certa 
no futuro) manipulação86. 

 

Já na preleção de Paulo Bonavides, 

 
São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à informação 
e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade 

aberta para o futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a 
qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de 
convivência87. 

 

Sarlet também observa o dissenso doutrinário quanto ao estabelecimento do 

conteúdo da quinta dimensão: 

 
Mas também quanto ao conteúdo de uma quinta dimensão de direitos 
humanos  e fundamentais não se verifica consenso. Ao passo que para 
José Alcebíades de Oliveira Junior e Antonio Wolkmer tal dimensão trata 
dos direitos vinculados aos desafios da sociedade tecnológica e da 
informação, do ciberespaço, da internet  da realidade virtual em geral, para 
José Adércio Sampaio a quinta dimensão abarca o dever de cuidado, amor 
e respeito para com todas as formas de vida, bem como direitos de defesa 
contra as formas de dominação biofísica geradores de toda sorte de  
preconceitos [...] existe - fixando-nos na  literatura brasileira  –  até mesmo 
quem defenda a existência de uma sexta dimensão,  representada  pelo 
direito humano e fundamental de acesso à água potável [...]88 

 
Quanto à quinta geração dos direitos fundamentais, Bonavides entende que 

tal dimensão é uma trasladação da terceira, esta correspondente ao direito à paz89. 

                                                
86 Cf. BARTHA Maria Knoppers, “l’integrità deI patrimonio genetico: diritto soggettivo  o  dirritto  
dell’umanità?”, in Politica dei dirritto, XXXI, nº 2, junho de 1990, pp. 341-361. In BOBBIO, Norberto. A 
era  dos direitos, 2004. p.8. 
 
87 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. p.571. 
 
88 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito. 2018. p.323. Cf. OLVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades 
de. Teoria Jurídica e novos direitos. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2000. p.100; WOLKMER, Antonio 
Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos. In Constitucionalismo e 

direitos sociais no Brasil. São Paulo: Acadêmica, 1989. p.29 e ss.; SAMPAIO, José Adércio Leite. 
Direitos fundamentais. Retórica e Historicidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p.29; FACHIN, 
Zulmar; DASILVA, Deise Marcelino. Acesso à água potável. Direito fundamental de sexta 
dimensão. São Paulo: Millennium, 2011. p.74 e ss. 

 
89 Paulo Bonavides, em artigo nominado A Quinta Geração dos Direitos fundamentais, leciona que 
[...] o direito à paz está subindo a um patamar superior, onde, cabeça de uma geração de direitos 
humanos fundamentais, sua visibilidade fica incomparavelmente maior Ontem, a Europa e a América 
do século XIX testemunharam a abertura da era constitucional, na idade moderna, em termos de 
universalismo. Mas os dois continentes inauguravam em verdade durante as primeiras décadas 
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Apesar da distinção de conteúdo, as múltiplas concepções das novas 

gerações, na forma da nomenclatura originária, ou dimensões, como prefere a 

doutrina moderna, demonstram que, por ser uma construção histórica dinâmica, 

os direitos fundamentais, são suscetíveis de transformações que resultam em novas 

demandas de tutela jurídica. Assim, como afirma Fortes, o Direito tem como 

responsabilidade regulamentar as questões relacionadas às tecnologias da 

informação e comunicação, dando especial atenção aos mecanismos de eficácia do 

direito à privacidade e à informação90. 

Quanto ao hodierno desdobramento da teoria de Vasak, à vista do exposto e 

em adstrição ao escopo do estudo, nos afinamos ao pensamento de Oliveira Junior 

e Wolkmer, para quem, os direitos inerentes aos desafios da sociedade tecnológica 

e da informação, do ciberespaço, da internet da realidade virtual em geral91 integram 

a quinta dimensão. 

 

1.9 Direitos fundamentais na Constituição da República de 1988 

 
                                                                                                                                                   
daquele século um constitucionalismo de vocação programática e idealista, inspirado no contrato 
social, doutrinário e abstrato, filosófico e racionalista, desde as nascentes. Hoje, o ocidente, ao revés, 
assiste ao advento irresistível de outro constitucionalismo – o da normatividade – dinâmico e evolutivo 
e, ao mesmo  passo, principiológico e fecundo  na gestação de novos direitos fundamentais. A 
concretização e observância desses direitos humaniza a comunhão social, tempera  e ameniza as 
relações de poder; e faz o fardo da autoridade pesar menos sobre os foros da cidadania. O novo 
Estado de Direito das cinco gerações de direitos fundamentais  vem coroar, por conseguinte, aquele 
espírito de humanismo que,  no perímetro da juridicidade, habita as regiões sociais e perpassa o 
Direito em todas as suas dimensões. A dignidade jurídica da paz deriva do reco- nhecimento 
universal que se lhe deve enquanto pressuposto qualitativo da convivência humana, elemento  de 
conservação da espécie, reino de segurança dos direitos. Tal dignidade unicamente se logra,  em 
termos constitucionais, mediante a elevação autônoma e paradigmática da paz a direito da  quinta  
gera- ção.[...] Colocando-o nas declarações de direitos, nas cláusulas da Constituição (qual se fez no 
art. 4º, VI    da Lei Maior de 1988), na didática constitucional, até torná-lo, sem vacilação, positivo, e 
normativo e, uma vez elaborada  a consciência de sua imprescindibilidade, estabelecê-lo  por norma 
das normas dentre as  que garantem a conservação do gênero humano sobre a face do planeta. 
Epicentro, portanto, dos direitos  da mais recente dimensão, a paz se levanta desse modo a uma 
culminância jurídica que a investe no  mesmo grau de importância e ascendência que teve e tem o 
desenvolvimento enquanto direito da terceira geração. Ambos legitimados sobreposse pela força e 
virtude e nobreza da respectiva titularidade: no desenvolvimento, o povo; na paz, a humanidade...” 
Disponível em: <http://www.ufjf.br/siddharta_legale/files/2014/07/Paulo-Bonavides-A-quinta-geração-
de-direitos-fundamentais.pdf> Acesso em 04 de maio de 2018. pp.85 e 86. 
 
90 FORTES, Vinicius Borges. Os direitos de privacidade e a proteção de dados pessoais na internet. 
2016. p.22. 
 
91 Cf. OLVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades de. Teoria  Jurídica e novos direitos. Rio de Janeiro. 
Lumen Juris, 2000. p.100; WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria 
geral dos “novos” direitos. In Constitucionalismo e direitos sociais no Brasil. São Paulo: Acadêmica, 
1989. p.29 e ss., In SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional, 2018. p.323. 

 

http://www.ufjf.br/siddharta_legale/files/2014/07/Paulo-Bonavides-A-quinta-gera%C3%A7%C3%A3o-de-direitos-
http://www.ufjf.br/siddharta_legale/files/2014/07/Paulo-Bonavides-A-quinta-gera%C3%A7%C3%A3o-de-direitos-
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Como sistema de normas jurídicas produzidas em determinado momento 

histórico e que estabelece o regime jurídico de um Estado, uma Constituição 

simboliza o com promisso com o futuro e a ruptura com o passado92. 

Na Europa Continental, após a II Guerra e no decorrer da segunda metade do 

século XX a aproximação das ideias de constitucionalismo, democracia e tutela da 

dignidade da pessoa humana93 desencadeou uma nova modalidade de organização 

socio-jurídica que conferiu imperatividade às normas constitucionais e suplantou o 

entendimento de que as constituições instrumentalizavam meras Cartas Políticas de 

orientação das relações entre o Estado e o indivíduo. 

Referenciada simbologia também ocorreu no caso brasileiro, pois, a 

Constituição de 1988 significou a transição do Estado brasileiro para um Estado 

Democrático de Direito. 

A Carta Cidadã reverberou o clamor da sociedade que tinha sede por 

democracia e tutela de direitos fundamentais, pois os registros históricos denotam 

que, à época, atos abusivos e degradantes eram praticados sob a chancela do 

Estado. 

Após a experiência caótica de desrespeito aos direitos mais basais do ser 

humano, sem prejuízo da supressão de outros, o Brasil reiniciou a caminhada 

democrática que culminou na promulgação da Constituição em 05 de outubro de 

1988. A ruptura com o passado restou demonstrada no compromisso com a 

instituição de um Estado Democrático de Direito e o compromisso com o futuro, 

especialmente quanto à tutela dos direitos fundamentais, compromisso esse 

evidenciado desde o preâmbulo94: 

 

                                                
92 Consubstanciando a asserção,  MARMELSTEIN, George,  Curso de Direitos Fundamentais, 2018, 

p.  63. e MORAES,  Alexandre de. Direitos Humanos  Fundamentais: teoria geral, comentários aos 
arts. 1º ao 5º  da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. p.45. 

 
93 Calha referir a nota de SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional,  2018. p.266, 
acerca  da lição de BRITO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição, Rio de Janeiro: Forense, 2013, 
p.189, que destaca a existência de vinculo funcional entre dignidade da pessoa humana e a 
democracia. 
 
94 Acerca da relevância principiológica do preâmbulo, Alexandre de Morais salienta que, apesar de 
não fazer patê do texto constitucional propriamente dito e, consequentemente não conter normas 
constitucionais de valor jurídico autônomo, o preâmbulo não é juridicamente irrelevante, uma vez que 
deve ser observado como elemento de interpretação e integração dos diversos artigos que lhe 
seguem. MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais: teoria geral, comentários aos 
arts. 1º ao 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência, p.45. 
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Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL95. 

 

O então Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, 

assim manifestou-se em discurso sobre a nova carta: Tipograficamente é 

hierarquizada a precedência e a preeminência do homem, colocando-o no umbral da 

Constituição e catalogando-lhe o número não superado, só no art. 5º, de 77 incisos 

e 104 dispositivos96. 

A Constituição Cidadã, como também passou a ser chamada após o discurso 

de 05 de outubro de 1988, instituiu no ordenamento jurídico brasileiro uma tratativa 

privilegiada à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, Sarlet: 

 
Tanto o preâmbulo quanto o título dos Princípios Fundamentais são 
indicativos  de uma ordem constitucional voltada ao ser humano e ao pleno 
desenvolvimento de sua personalidade, bastando lembrar que a dignidade 
da pessoa humana, pela primeira vez na história constitucional brasileira, foi 
expressamente guindada (Art. 1º, III da CF) à condição de fundamento do 
Estado Democrático de Direito Brasileiro, por sua vez também como tal 
criado e consagrado no texto constitucional97. 

 
E assim, por força da expressa disposição no texto da Carta Constitucional de 

1988, o princípio da dignidade da pessoa humana tornou-se alicerce normativo e 

principiológico do Estado Brasileiro, elemento diretivo das ações dos poderes que 

consolidam  o Estado Democrático de Direito e, como assevera Fachin, 

 
A dignidade da pessoa humana foi pela Constituição concebida como 
referência constitucional unificadora de todos os direitos fundamentais. E, 

como tal, lança  seu véu por toda a tessitura condicionando a ordem 
econômica, a fim de assegurar a todos existência digna (art. 170).  Da 
mesma forma, na  ordem social busca  a realização da sonhada justiça 
social (art. 193), na educação e no desenvolvimento da pessoa e seu 

preparo para o exercício da cidadania (art. 205)98. 
 

                                                
95 Disponível em  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.  
Acessado em 22 de março de 2018. 
 
96 Disponível em  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.  
Acessado em 22 de março de 2018. 
 
97 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. p.257. 
98 FACHIN, Edson Luiz. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar. 2001. p.193. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Sobre a importância da Constituição de 1988, Luiz Roberto Barroso salienta: 

 

Sob a Constituição de 1988, o direito constitucional no Brasil passou da 
desimportância ao apogeu em menos de uma geração. Uma Constituição 
não é só técnica. Tem de haver, por trás dela, a capacidade de simbolizar 
conquistas e de mobilizar o imaginário das pessoas para novos avanços. O 
surgimento de um sentimento constitucional no País é algo que merece ser 
celebrado. Trata-se de um sentimento ainda tímido, mas real e sincero, de 
maior respeito pela Lei Maior,  a despeito da volubilidade de seu texto. É um 
grande progresso. Superamos a crônica indiferença que,  historicamente, se 
manteve em  relação à Constituição.  E, para os que sabem, é a 
indiferença, não o ódio, o contrário do amor99. 
 

A posição topográfica, a disposição do §1º do art. 5º, que determina a 

aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais e o 

extenso rol de direitos positivados pelo legislador, constituem o núcleo inviolável dos 

direitos fundamentais reconhecidos pelo Estado brasileiro. 

No Título II, a Constituição estabelece direitos e garantias fundamentais, 

subdividindo-os em cinco capítulos, dentre os quais um constitui o eixo central de 

desenvolvimento desta pesquisa acadêmica, qual seja, o que trata dos direitos 

individuais e coletivos, notadamente quanto aos direitos de personalidade, cláusula 

geral inclusiva de todas as manifestações particulares da personalidade humana100. 

Antes de iniciar a filtragem dos direitos fundamentais do gênero direitos de 

personalidade para propiciar o alcance da espécie, direito à proteção de dados 

pessoais, prudente é tecer breves linhas sobre a inter-relação internet e direitos 

fundamentais. 

 
1.10 Breves notas sobre Internet e direitos fundamentais 
 
 

As transformações sociais – políticas e econômicas - e o contínuo e veloz 

desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação promovem inegável 

influxo sobre as relações humanas e deflagram ressignificações, desafios e 

consequências jurídicas, notadamente quanto aos direitos fundamentais. 

  Segundo Norberto Bobbio, 
 

                                                
99 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito (O triunfo tardio 
do direito constitucional no Brasil). Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 240, pp. 1-42, 
Dispo nível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618/44695>. Acessado 
em 22 de março de 2018. 
 
100 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito. 2018, p.443. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/43618/44695
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Hoje, as ameaças à vida, à liberdade e à segurança podem vir do poder 

sempre maior que as conquistas da ciência e das aplicações dela derivadas 
dão a quem está em condição de usá-las. Entramos na era que é chamada 
de pós-moderna e é caracterizada pelo enorme progresso, vertiginoso e 

irreversível, da transformação tecnológica e, consequentemente, também 
tecnocrática do mundo. Desde o dia em que Bacon disse que a ciência é 
poder, o homem percorreu um longo caminho! O crescimento do saber só 

fez aumentar a possibilidade do homem de dominar a natureza e os outros 
homens101. 
 

A natureza disruptiva dos avanços tecnológicos é antagônica ao Direito102, na 

medida em que, comparado à tecnologia, o Direito se revela estático, ou, no mínimo, 

lento, sendo o seu produto concebido no tempo, em resposta às demandas sociais, 

sendo, portanto, inegável é o fato de que as relações entre Direito e Tecnologia da 

Informação encontram-se ainda na sua infância e suscitam inúmeras questões 

decorrentes dessa sua falta de suficiente maturidade103 como observado por 

Augusto Marcacini. 

Esse também é o entendimento de Anderson Schereiber: 
 

Os extraordinários benefícios trazidos por esta genuína ‘revolução’ talvez só 

sejam comparáveis, em magnitude, aos riscos que derivam de todo esse 
novo ins trumental tecnológico e da exploração ainda incontrolada destas 
novas frontei ras. A afirmação não tem nada de cataclísmica. Inovação e 
risco são fatores intimamente conectados. Da mesma maneira que não se 

deve adotar uma postura ludista em relação aos avanços tecnológicos, 
confundindo-os com os eventuais perigos suscitados pela sua utilização, 
não se deve incorrer no equívoco oposto: ignorar os riscos trazidos por toda 

essa imensa transformação dos meios e instrumentos de comunicação. 
Superexposição dos indivíduos, violações à privacidade, uso indevido de 
imagem,  venda de dados pessoais, furto de identidade   são apenas alguns 

dos riscos trazidos pelas novas tecnologias de comunicação, além de outros 
que dizem respeito ao próprio papel da Mídia em sociedades democráticas. 
É imprescindível reconhecer, analisar e compreender esses riscos, 

eliminando-os, quando possível, e os atenuando naquelas hipóteses em 
que sua preservação se imponha como necessária ao atendimento dos 
interesses sociais, oferecendo-se, em qualquer caso, os instrumentos para 
uma efetiva proteção de todos os partícipes do processo comunicativo, com 

respeito não apenas aos seus direitos, mas também às suas legítimas 
expectativas. Este é o primeiro papel do Direito (e do Estado) no processo 

                                                
101 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 2004. pp.15-16. 
 
102 Para Augusto Marcacini, O moderno jurista, interessado pelas relações entre o Direito e a 
Informática, deve, antes de tudo, procurar entender o fato informático.  Muitas das  atuais dificuldades  
em compreender o Direito da Informática residem precisamente aí:  a falta de suficiente compreensão 
sobre o modo como as relações humanas se estabelecem em nossa moderna sociedade da 
informação e como a tecnologia incide sobre elas. Cf. MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Aspectos 
Fundamentais do Marco Civil da Internet: Lei nº12965/2014. São Paulo: Edição do Autor, 2016. 

Versão Kindle. Pos.359 de 2743. 
 
103 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Aspectos Fundamentais do Marco Civil da Internet: Lei 
nº12965/2014. São Paulo: Edição do Autor, 2016. Versão Kindle. 
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de ascensão das Comunicações: ‘controlar’ os riscos, prevenindo os danos 

e evitando conflitos de interesses nos campos em que sua eclosão se 
mostre mais frequente. E a tarefa não é nada simples104. 

 

Reconhecer a complexidade da relação entre Direito e tecnologia não implica 

ignorar o fato de que parte dos aspectos dela decorrentes não são necessariamente 

uma novidade, impondo-se apenas, a adequação interpretativa do ordenamento 

vigente adstrita ao contexto da internet. Nesse sentido, cumpre registrar a lição de 

José Caldas Góis Junior: 

 

A rede não dá ensejo a que se inicie um processo de criação legislativa 

voltado especificamente aos conflitos cibernéticos vez que, em linhas 
gerais, a rede seria somente um meio para realização de velhos crimes ou 
um novo lugar para as velhas práticas associativas105. 

 

Por oportuno, também, a perspectiva de Vinicius Borges Fortes: 
 

Antes de qualquer análise sobre os direitos fundamentais nesse contexto, é 

necessário esclarecer que a internet constitui apenas mais um espaço onde 
os direitos fundamentais terão de exercer o papel que historicamente 
sempre foi desempenhado106. 

 

Outro aspecto que merece atenção, quando se analisa a relação entre 

Direito e Internet, reside no fato de que fronteiras geográficas físicas107 têm cada 

vez menos significância. Acerca de tal asserção, José Caldas Góis Junior acentua 

que, historicamente: 

 

[...] as relações entre as pessoas têm se materializado, sempre, dentro do 
espaço físico em que a sociedade está inclusa. O laço do casamento 

                                                
104 SCHEREIBER, Anderson. Direito e mídia. In SCHEREIBER, Anderson (Coordenador). Direito e 
mídia. São Paulo: Atlas, 2013. pp.12-13. 
 
105 GÓIS JUNIOR, José Caldas. Regulamentação da Internet: Legislar ou reciclar? In KAMINSK, 
Omar. Internet Legal: O Direito da Tecnologia da Informação. 1ª Ed. Curitiba: Juruá, 2011, p.183. 
 
106 FORTES, Vinicius Borges. Os direitos de privacidade e a proteção de dados pessoais na internet. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris. p.21. 
 
107 André Lemos entende que as prática sociais emergentes  com as  novas  tecnologias  de 
comunicação nos colocam em meio a uma cultura da conexão generalizada, engendrando novas 

formas de mobilidade social e de apropriação do espaço urbano.  Processos de territorialização e de  
desterritorialização estão   em marcha, potencializados pelas tecnologias móveis.  A noção  de 
desterritorialização  é uma constante   em textos sobre a cibercultura [...] as tecnologias móveis não 

fomentam apenas processos de desterritorialização, mas novas reterritorializações, através de 
dinâmicas de controle e acesso à informação. In Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho 

“Tecnologias Informacionais de Comunicação e Sociedade”,  do  XV Encontro da Compós, na Unesp, 

Bauru, SP, em junho de 2006. Disponível em < http://www.compos.org.br/data/biblioteca_762.pdf> 
Acessado em 13 de junho de 2018. 
 

http://www.compos.org.br/data/biblioteca_762.pdf
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pressupõe a coabitação; uma compra e venda, a tradição, e assim por 

diante, sempre numa cadeia de  necessariedade  em relação  a um contato 
físico  e material.  No espaço cibernético as relações se estabelecem de 
maneira quase instantânea, indiferentemente de quão longe estejam as 

pessoas108. 

 

A constatação evidencia a existência de um território virtual transnacional, 

território este onde nem sempre será possível garantir a proteção de direitos, sejam 

eles fundamentais ou não, porquanto a mesma desterritorialização que consagra o 

território virtual transnacional remete à outra circunstância de repercussão direta na 

concretização de direitos, qual seja, a falta de convergência regulatória entre os 

Estados soberanos de modo a promover o tratamento uniforme das questões 

relativas à rede mundial de computadores. 

Não por acaso, especificamente quanto à essência do estudo, há não apenas 

a cooperação internacional no sentido de uniformizar o tratamento de dados 

pessoais e assim garantir a proteção adequada, ordenada, harmônica e 

transnacional, como também, o esforço em aproximar interesses distintos. Exemplo 

concreto, é o acordo firmado para transferências de dados – transatlânticos / 

transfronteiriços – UE/EEUU, Privacy Shield. 

Encerrando esta subseção, como bem observa Fortes, Uma construção 

normativa que desenvolva a abordagem da internet tende a viabilizar um melhor diá- 

logo do Direito com as novas tecnologias, sobretudo as que envolvem a internet109. 

 
1.11 Direitos da personalidade 
 

Sem pretendermos a imersão no dissídio doutrinário acerca da natureza110, da 

                                                
108 GOIS JR, José Caldas. O Direito na Era das Redes: a liberdade e o delito no ciberespaço. Bauru: 
EDIPRO. 2011. p.46. 
 
109 FORTES, Vinicius Borges. Os direitos de privacidade e a proteção de dados pessoais na internet. 
2016. p.28. 
 
110 Cf. Bittar, Discute-se também, na doutrina, a natureza desses direitos. De início, ja se negou a sua 
existencia como direitos subjetivos, como nos trabalhos de Thon, Unger, Jellinek, Ennecerus, Crome, 
Oertmann, Von Thur, Ravà, Simoncelli, Cabral de Moncada e Orgaz.  Argumentaram esses  autores  
que  nao poderia haver um direito do homem sobre a própria pessoa, porque isso justificaria o 
suicídio […] De Cupis, Tobeñas, Raymond Lindon, Ravanas, Perlingieri, Limongi França, Milton 
Fernandes, Orlando Gomes e outros tantos juristas – a tese do reconhecimento concreto desses 
direitos [… ]com Puchta, Widschield, Chironi, Campogrande, Fadda e Bensa, Ruiz Tomás, o 
posicionamento de que são poderes que o homem exerce sobre a própria pessoa. In BITTAR, 
Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8a ed. rev., aum. e mod. por Eduardo C. B. Bittar. São 
Paulo: Saraiva, 2015. P. 34. Para De Cupis: todos os direitos, na medida em que destinados a dar 
conteúdo à personalidade, poderiam chamar-se ‘direitos da personalidade’. No entanto, na linguagem 
jurídica, esta designação é reservada aos direitos subjetivos, cuja função, relativamente à 
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conceituação111 e da terminologia112, em síntese, é válido dizer que direitos da 

personalidade correspondem à prerrogativa que toda pessoa ostenta sobre o todo 

ou parte da sua integridade física, psíquica e intelectual, antes de nascer113, em 

vida, e, em alguns casos, pós morte114, e que constituem o mínimo necessário a 

garantir a dignidade da pessoa e o amplo desenvolvimento da personalidade. 

A tutela dos direitos da personalidade constitui a base jurídica da vida 

humana, preconizada na preservação da dignidade, pois dela depende a efetividade 

dos demais direitos que gravitam na órbita de eficácia da dignidade da pessoa 

humana, pois como preleciona De Cupis: 

                                                                                                                                                   
personalidade, é especial, constituindo um mínimo necessário e imprescindível ao seu conteúdo. 
CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradução  Afonso Celso  Furtado Rezende. São 
Paulo: Quorum. 2008, pp. 23-24. Também sobre a celeuma, Tepedino salienta que a origem da 
discussão parte da concepção de alguns autores que veem os direitos de personalidade como o 
direito do ser sobre a sua pessoa, na evolução da ideia do antigo ius in se ipsum, desta forma, não se 
constituem os direitos de personalidade em direitos subjetivos, mas sim em efeitos reflexos do direito 
objetivo. In TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p.27-
28. 
 
111 Esta categoria de direitos é plena de inquietações e dúvidas [...]. Sua amplitude desorienta a 
doutrina.  Sua dimensão assusta a jurisprudência. Sua existência flexibiliza e desestabiliza o direito 
civil, com repercussões por todo o direito. Os estudiosos ficam perplexos ante os critérios, propostas 
e mecanismos propostos para regular os direitos da personalidade.  As dificuldades se tornam 
maiores quando, examinando  o homem dentro de seu habitat tecnológico, vê-se que, em 
contraposição à personificação do direito, ocorre uma verdadeira desumanização do homem. Cf. 
FACHIN, Luiz Edson. Repensando fundamentos  do direito civil brasileiro contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2000. p.42-43. 
 
112 Há autores que tratam essa categoria de direitos como: direitos sobre a própria pessoa, direitos 
individuais, direitos personalíssimos, direitos essenciais da pessoa, direitos fundamentais da pessoa, 
direitos subjetivos essenciais, direitos à personalidade, direitos personalíssimos. Cf. SZANIAWSKI, 
Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT, 2005. p. 71. Também acerca da 
pluralidade terminológica, diferentes denominações são enunciadas e defendidas pelos 
doutrinadores. Assim,  consoante Tobeñas,  que se inclina pelo nome “direitos essenciais da pessoa” 
ou “direitos subjetivos essenciais”, têm sido propostos os seguintes nomes: “direitos da 
personalidade” (por Gierke, Ferrara e autores mais modernos); “direitos à personalidade” ou 
“essenciais” ou “fundamentais da pessoa” (Ravà, Gangi, De Cupis); “direitos individuais” (Kohler, 
Gareis); “direitos pessoais” (Wachter, Bruns); “direitos personalíssimos” (Pugliati, Ro- tondi) In 
BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8a ed. rev., aum. e mod. por Eduardo C. B. 
Bittar. São Paulo: Saraiva, 2015. p.30-31. 
 
113 Ao encerrar  a abordagem da gênese da personalidade do ser humano,  Szaniawski (2005, p.70)  
leciona o modo de atribuicao da personalidade pelas diversas legislações civis baseia-se em uma 
simples questão de politica legislativa, devendo ser considerada em relação ao concepturo, sua 
individualidade e sua identidade genética. O Código Civil de 2002, ao tratar no Capítulo I, do Título I, 
do Livro I, “Da personalidade e  Da capacidade”, separa os dois conceitos, antes confusos na 
legislação revogada, atribuindo a personalidade a todo ser humano concebido sendo, portanto,  o 
concepturo uma pessoa.  A partir do  nascimento  com vida, estabelece-se sua capacidade de direito. 
In SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade  e  sua tutela. 
 

114 O parágrafo único do artigo 12 do Código Civil estabelece  a legitimidade de ascendentes,  
descendentes, cônjuge e colaterais no caso de danos à personalidade de pessoa falecida. 
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[...] existem certos direitos sem os quais a personalidade humana restaria 
uma susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o valor 
concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos perderiam 
todo o interesse para o indivíduo – o que equivaleria a dizer que, se eles 
não existissem, a pessoa não existiria como tal. São os chamados direitos 
essenciais com os quais se identificam precisamente os direitos da 
personalidade. Que a denominação de direitos da personalidade seja 
reservada aos direitos essenciais justifica-se plenamente pela razão de que 
eles constituem a medula da personalidade115. 
 

Por tutelarem bens essenciais à pessoa humana e intrínsecos a ela, ou seja, 

a pessoa em essência e seus principais atributos, a moderna doutrina constitucional 

compreende tais direitos como uma categoria autônoma. Acerca de tais direitos, 

prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: 

 

O objeto dos direitos da personalidade é tudo aquilo que disser respeito à 
natureza do ser humano, como por exemplo, a vida, liberdade, proteção de 
dados pessoais, integridade física e moral, honra, imagem, vida privada, 
privacidade, intangibilidade da família, autoestima, igualdade, segurança116. 
 

Após discorrer sobre diversos aspectos dos direitos da personalidade e 

distribuí-los em duas categorias gerais - adquiridos e inatos117 - Caio Mario da Silva 

Pereira pontifica: 

 
Em linhas gerais, os direitos da personalidade envolvem o direito à vida, à 
liberdade, ao próprio corpo, à incolumidade física, à proteção da intimidade, 

à integridade moral, à preservação da própria imagem, ao nome, às obras 
de criação do indivíduo e tudo mais que seja digno de proteção, amparo e 
defesa118. 

 

Sarlet, que prefere a designação direitos de personalidade, assim discorre: 

 
Importante é que se tenha sempre presente que, a despeito de sua 
quantidade e diversidade, os direitos de personalidade apresentam como 
aspecto comum o fato de estarem todos vinculados com a proteção da 
esfera nuclear da personalidade, dignidade e liberdades humanas, o que 

                                                
115 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. São Paulo: Quorum, 2008. p.23. 
 
116 NERY, Nelson. Código Civil Anotado e Legislação Extravagante, 2. ed., São Paulo: Editora RT, 
2004. p.157. 
 
117 Para Caio Mário, Os “adquiridos” (como decorrência do status individual) existem nos termos e na 

extensão de como o ordenamento jurídico os disciplina. Os “inatos” (como o direito à vida, à 
integridade física  e moral) sobrepostos a qualquer condição legislativa. PEREIRA, Caio Mário da 
Silva. Instituições de direito civil, 2016. p.204. 

 
118 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. 
Vol. I. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p.204. 
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permite colocar lado a lado,  tanto  os direitos a vida e integridade física e 
psíquica, que considerada a sua relevância, foram tratados em item 
apartado, quanto os demais direitos de caráter pessoal (livre 
desenvolvimento da personalidade, privacidade, intimidade, honra, imagem, 
nome etc.)119. 

 

Por via de mosaico citatório de outros autores, Jorge Miranda preleciona: 

 

Os direitos da personalidade são posições jurídicas fundamentais do 

homem que ele tem pelo simples facto de nascer e viver (CABRAL DE MONCADA); 
são aspectos imediatos de exigência de integração do homem (MANUEL GOMES 
DA SILVA); são condições essenciais ao seu ser e devir (ORLANDO DE CARVALHO); 

revelam o conteúdo necessário da personalidade (ADRIANO DE CUPIS); são 
emanações da personalidade humana em si (JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO); são 
direitos de exigir de outrem o respeito da própria personalidade (ADRIANO VAZ 
SERRA); tem por objeto,  não algo de exterior  ao sujeito, mas modos físicos e 
morais da pessoa (ADRIANO DE CUPIS) ou bens da personalidade física, moral e 
jurídica (ANTONIO MENEZES CORDEIRO) ou manifestações parcelares da 
personalidade humana (RABINDRANATH CAPELO DE SOUZA) ou a defesa da própria 

dignidade 
(PEDRO PAS DE VASCONCELOS)120. 

 
Enquanto no que tange aos direitos fundamentais estes são compreendidos 

como conquistas históricas inerentes ao dinamismo social, no que se refere à 

espécie direitos da personalidade, é percebida a majoritária flexibilização doutrinária 

para inseri-los no contexto jurídico de acepção jusnaturalista ínsitos na própria 

natureza humana, consoante a lição de Bittar: 

 
São da personalidade os direitos reconhecidos à pessoa humana tomada 
em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento 
jurídico, exatamente para a defesa de valores inatos ao homem, como a 
vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros121. 
 

Aqui, também, inserimos a preleção de Tepedino: 

 

A palavra personalidade está tomada, aí, em dois sentidos diferentes. 
Quando falamos em direitos da personalidade, não estamos identificando aí 

a personalidade como a capacidade de ter direitos e obrigações; estamos 
então considerado a personalidade como um fato natural, como um 
conjunto de atributos inerentes à condição humana; estamos pensando num 

homem vivo e não esse atributo especial do homem vivo, que é a 
capacidade jurídica em outras ocasiões identificadas122. 

                                                
119 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional, 2018. p.441. 
 
120 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV, 5. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 
2014. P.73-74. In FERREIRA, Rafael Freire. Autodeterminação informativa e a privacidade na 
sociedade da informação. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p.9. 

 
121 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p.29. 
 
122 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Apud DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago 

Programa de Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2008. p.29. 
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No mesmo sentido Silvio Rodrigues leciona que tais direitos são inerentes à 

pessoa humana e, portanto, a ela ligados de maneira perpétua e permanente, não 

se podendo mesmo conceber um indivíduo que não tenha direito à vida, à liberdade 

física, ou intelectual, ao seu nome, ao seu corpo, à sua imagem e àquilo que ele crê 

ser sua honra123. 

Traçadas essas considerações, convém abordar as formulações doutrinarias 

cujo objetivo é prevenir o alargamento exagerado que transmuda a direitos 

subjetivos, características de individualidade que não possuem tal essência. 

Nesse escopo, Bittar oferece apanhado de algumas das distintas 

classificações postas pela doutrina: 

 

Assim, De Cupis, especifica e estuda, como da personalidade, os direitos: à 
vida e à integridade física; às partes separadas do corpo e ao cadáver; à 
liberdade; à honra e respeito ao resguardo; ao segredo; à identidade 
pessoal; ao título; ao sinal figurativo; e o direito moral do autor. Castan 
Tobeñas distribui estes  direitos por duas categorias, incluindo: a) dentre os  
direitos  relativos  à existência física ou inviolabilidade corporal, os relativos 
à vida e à integridade física; à disposição do corpo, no todo, em partes 
separadas e ao cadáver; e, b) dentre os do tipo moral, os referentes à 
liberdade pessoal; à honra, ao segredo e o direito autoral, em suas 
manifestações extrapatrimoniais (direito moral do autor). [...] Mais recente 
mente, Anacleto de Oliveira Faria, que os distribui em direitos relativos à 
integridade física e moral, faz enumeração que apresenta como enunciativa 
dos direitos, Na primeira, insere os direitos: à vida; sobre o corpo vivo; sobre 
a deposição do cadáver; e as partes separadas do corpo; a tratamento 
médico ou recusa; à pericia médica (ou recusa à submissão). Na segunda: 
à liberdade em geral, à honra, ao recato, à imagem, ao segredo e 
identidade (nome, pseudônimo) 124. 
 

Acerca das classificações, Szaniawski destaca: 

 

Pontes de Miranda classifica os direitos da personalidade em: a) direito à 
vida; b) direito à integridade física; c) direito à integridade psíquica; d) direito 
à liberdade; direito à verdade; f) direito à honra; g) direito à própria imagem; 
h) direito à igualdade; i) direito ao nome (prenome, patronímico, nome 
comercial, pseudônimo); j) direito à intimidade; l) direito ao sigilo; m) direito 
autoral. Limongi França propõe uma classificação tripartida [...] a) O direito à 
integridade física, compreendendo: o direito à vida e aos alimentos; o direito 
sobre o próprio corpo vivo; o direito sobre o próprio corpo morto; o direito 
sobre o corpo alheio vivo; direito so- bre o corpo alheio morto; o direito 
sobre partes separadas do corpo vivo; o direito sobre as partes separadas 

                                                                                                                                                   
 
123 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, v. 1, p.81. 
 
124 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade, 2015. p.47-48. 
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do corpo morto. b) O direito à integridade intelectual, que compreende: o 
direito à liberdade do pensamento; o direito pessoal de autor científico; o 
direito pessoal de autor artístico; e o direito pessoal de inventor. c) O direito 
à integridade moral, com as seguintes tipificações: o direito à liberdade civil, 
política e religiosa; o direito à honra; o direito à honorificência; o direito ao 
recato; o direito segredo pessoal, doméstico e profissional; o direito à 
imagem; e o direito à identidade pessoal, familiar e social. Orlando Gomes 
prefere uma classi ficação bipartida [...] 1) O direito à integridade física, é 
constituído pelo: direito a vida; direito sobre o próprio corpo; e o direito ao 
cadáver. 2) O direito à integridade moral, compreende: o direito à honra; o 
direito à liberdade; o direito ao recato;  o direito à imagem; o direito ao 
nome; e o direito moral do autor125. 

 

Em exercício de reflexão cientifica, Bittar propõe que se perfilhe posição 

moldável. Para o autor, três são as classificações de distribuição dos direitos da 

personalidade: direitos físicos, psíquicos e morais: 

 
[...] os primeiros referentes a componentes materiais da estrutura humana 
(a integridade corporal, compreendendo: o corpo, como um todo; os órgãos; 
os membros; a imagem, ou efígie); os segundos, relativos a elementos 
intrínsecos à personalidade (integridade psíquica, compreendendo: a 

liberdade; a intimidade; o sigilo) e os últimos, respeitantes a atributos 
valorativos (ou virtudes) da pessoa na sociedade (o patrimônio moral, 
compreendendo: a identidade; a honra; as manifestações do intelecto). 

Como se observa, esses direitos referem-se, de um lado, à pessoa em si 
(como ente individual, com seu patrimônio físico e intelectual), e, de outro, à 
sua posição perante outros seres na sociedade (patrimônio moral), 

representando, respectivamente, o modo de ser da pessoa e suas 
projeções na coletividade (como ente social)126. 

 
Em adstrição ao recorte deste ensaio, parece-nos mais apropriada a 

formulação de Bittar, pois, por uma questão de segurança jurídica e 

contemporaneidade, não há como exaurir o rol dos direitos da personalidade, sendo, 

portanto, necessária uma composição que abrace os novos direitos, por exemplo, o 

da proteção de dados pessoais e o da autodeterminação informativa. 

 

1.11.1 Personalidade, atributo de deflagração de direitos 

 

Os direitos da personalidade têm absoluta relação com a personalidade 

humana e seu pleno desenvolvimento, decorrência efetiva da colocação do ser 

                                                
125 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT, 2005. p.227. apud 
PONTES DE MIRANDA, F.C. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. V.7, t.II, pp.14-
154; FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil. 2. Ed. São Paulo: RT, 1980. V.1. p. 329 e 
GOMES, Orlando. Direitos de personalidade. Revista Forense, n. 216, 1966. p.7. 
 
126 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade, 2015. p.49. 
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humano como centro gravitacional dos direitos fundamentais127 e, apesar das 

significativas equivalências, importantíssimo registrar que direitos da personalidade 

e direitos fundamentais não são sinônimos. 

Ao se considerar o fundamento e a função dos direitos da personalidade se 

percebe que estes são constantemente direitos fundamentais, embora nem sempre 

os direitos fundamentais sejam direitos da personalidade128. 

  Quanto à personalidade, Orlando Gomes, pontifica: 
 

O ser pessoa é fato jurídico: com o nascimento, o ser humano entra no 
mundo jurídico, como elemento do suporte fático em que o nascer é o 
núcleo. A personalidade é a possibilidade de se encaixar em suportes 
fáticos, que, pela incidência das regras jurídicas, se tornem fatos jurídicos;  
portanto, a possibilidade de   ser sujeito de direito129.. 
 

Para Venosa, A personalidade não é exatamente um direito; é um conceito 

básico sobre o qual se apoiam os direitos130 expressão que se revela também 

consonante com a doutrina de Szaniawski, para quem a personalidade é um bem 

jurídico que proporciona a aquisição e o exercício de outros: 

 

Personalidade se resume no conjunto de caracteres do próprio indivíduo; 
consiste na parte intrínseca da pessoa humana. Trata-se de um bem, no 

sentido jurídico, sendo o primeiro bem pertencente à pessoa, sua primeira 
utilidade.  Através  da personalidade, a pessoa poderá adquirir e defender 
os demais bens [...]. Os bens que aqui nos interessam são aqueles  

inerentes à pessoa humana, a saber:  a vida, a liberdade e a honra, entre 
outros. A proteção que se dá a esses bens primeiros do indivíduo 
denomina-se direitos da personalidade131. 

 

Opinião que se harmoniza com a de Maria Helena Diniz, 
 

A personalidade consiste no conjunto de caracteres próprios da pessoa. A 
personalidade não é um direito, de modo que seria errôneo afirmar que o 
ser humano tem direito à personalidade. A personalidade é que apoia os 

                                                
127 Muito embora ausente, na Constituição Federal uma expressa menção a um direito geral de 
personalidade, no sentido de uma cláusula geral inclusiva de todas as manifestações particulares da 
personalidade humana, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem recorrido ao princípio da 
dignidade da pessoa hu- mana como principal fundamento (implícito) geral de personalidade no 
ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito 
Constitucional. 2018, p.443. 

 
128 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 2018, p. 439. 
 
129 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense. 1969. p.133. 
 
130 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012. v.1. p.175. 
 
131 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT, 2005. p.70. 
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direitos e deve res que dela irradiam, é objeto de direito, é o primeiro bem 

da pessoa, que lhe pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser 
o que é, para sobrevi ver e se adaptar às condições do ambiente em que se 
encontra, servindo-lhe de critério para aferir, adquirir e ordenar outros 

bens132. 
 

Na intelecção de Caio Mário da Silva Pereira, a ideia da personalidade 

exprime a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair deveres, e, 

 
Não depende esta da consciência ou da vontade do indivíduo. A criança, 
mesmo recém nascida, o deficiente mental ou o portador de enfermidade 
que desliga o indivíduo do ambiente físico ou moral, não obstante a 
ausência de conhecimento da realidade, ou a falta de reação psíquica, é 
uma pessoa, e por isso mesmo dotado de personalidade, atributo 
inseparável do ser humano dentro da ordem jurídica, qualidade que não 
decorre do preenchimento de qualquer requisito psíquico e também dele 
inseparável133. 

 

De todas as referências doutrinárias pesquisadas, não resta qualquer 

embargo em afirmar que a personalidade é atributo intrínseco ao ser humano e à 

sua existência. Na qualidade de bens jurídicos, deles espargem inúmeros direitos e 

deveres que deflagram a tutela pelo Estado democrático de Direito. 

 

1.11.2 Características dos direitos da personalidade 

 

Por tutelarem bens essenciais e intrínsecos à pessoa humana, os direitos da 

personalidade são inalienáveis, vitalícios, intransmissíveis, extrapatrimoniais, 

irrenunciáveis, imprescritíveis e oponíveis erga omnes. Tais características 

peculiares (em relação aos demais direitos fundamentais)134, lhes garantem 

proteção mais eficaz. 

Acerca das características que considera habitualmente135  incorporadas pela 

                                                
132 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro. 22. ed. revista e atualizada. São Paulo: 
Saraiva, 2005. p.121. 
 
133 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. 
Vol. I. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2016. p.181. 
 
134 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 2018, p. 447.  
 
135 Registre-se o fato de que existem autores acentuando a existência de outros atributos intrínsecos 
aos direitos de personalidade, como o seu caráter originário (alguns ainda afirmam se tratar de 

direitos inatos), seu caráter vitalício e necessário, sua essencialidade e sua imprescritibilidade, 
características ou atributos que, todavia, não são aceitos por todos os autores e que, de resto, nem 
sempre se aplicam a todos os direitos de personalidade. Sem que pretendamo-nos aprofundar o 
tópico, remetemos ao elenco trazido, dentre outros, por CANTALLI, Fernanda Borghetti. Direitos da 

personalidade, Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2009. p.129.   
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doutrina, Sarlet discorre: 

 
Sem qualquer pretensão de aprofundar o exame de cada atributo dos 
direitos de personalidade, a universalidade diz respeito aos sujeitos 

(titulares) de tais direitos, no sentido já referido, ou seja, de que se trata de 
direitos de toda a qualquer pessoa natural e, a depender do caso, de 
pessoas  jurídicas (coletivas). Quanto  ao seu caráter absoluto, o que está 

em causa é a circunstancia de que se cuida  de direitos oponíveis a todos  
isto é, tanto aos órgãos estatais quanto em relação  à particulares 
(oponibilidade erga omnes) [...] Já o caráter extrapatrimonial dos direitos de 

personalidade diz respeito ao seu respectivo objeto [...] não é um bem 
patrimonial economicamente apreçável, mas sim um valor, bem ou 
interesse li- gado à subjetividade de cada pessoa ainda que a lesão do 
direito seja reparável economicamente, no sentido de se admitirem reflexos 
patrimoniais (econômicos) dos direitos pessoais. [...] indisponibilidade [...] 
Em síntese, afirma-se  que  se cuida de direitos irrenunciáveis, no sentido 
de indisponíveis ao próprio titular do direito136. (destaques do autor). 
 

Já Silvio Venosa citando Guilhermo Borba, identifica o fato de que os direitos 

da personalidade são: 

 
(a) inatos ou originários porque se adquirem ao nascer, independendo de 

qual- quer vontade; (b) são vitalícios, perenes  ou perpétuos, porque 

perduram por toda a vida. Alguns se refletem até mesmo após a morte da 
pessoa. Pela mesma ra- zão são imprescritíveis porque perduram enquanto 

perdurar a personalidade, isto é, a vida humana. Na verdade, transcendem 
a própria vida, pois são protegidos também após o falecimento; são também 
imprescritíveis; (c) são inalienáveis, ou, mais propriamente, relativamente 

indisponíveis, porque, em princípio, estão fora  do comércio e não possuem 
valor econômico imediato; (d) são absolutos, no sentido de que podem ser 
opostos erga omnes137. 

 

Também acerca das características essências reconhecidas aos direitos da 

personalidade, leciona Bittar: 

 

[...] são de início, direitos intransmissíveis e indispensáveis, restringindo-

se ã pessoa do titular e manifestando-se desde o nascimento (Código 
Civil de 2002, art. 2o). São os direitos que transcendem, pois, o 
ordenamento jurídico positivo, porque ínsitos à própria natureza do 

homem, como ente dotado de personalidade, intimamente ligados à 
condição humana, para sua proteção jurídica, independentes de relação 
imediata com o mundo exterior ou outra pessoa, são intangíveis, de lege 

lata, pelo Estado ou pelos particulares138. 
 

                                                                                                                                                   
 
136 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 2018, p.447. 

 
137 Cf. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral - 12. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. v. 1. p. 
180.  Apud BORBA, Guillermo A. Tratado de derecho civil: parte general. 10. ed. Buenos Aires: 

Perrot, 1991. v.1 e 2. 
  
138 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 2015. pp.43-44. 
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Sobre o caráter absoluto139 dos direitos da personalidade, cumpre registrar a 

preleção de Fernanda Borghetti Cantalli: 

 
Direitos da personalidade como direitos absolutos restringe-se,  como 
afirmação, à questão de sua oponibilidade erga omnes, na medida em  

que  em conteúdo  não há qualquer direito que seja garantido 
ilimitadamente. Isso porque, diante da necessidade de consideração de 
uma perspectiva, do ser com os outros que gozam dos mesmos direitos, 
evidencia-se a possibilidade de restrição destes direitos140. 

 

Expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos da 

personalidade outorgam ao titular o direito subjetivo de exigir dos outros – Estado ou 

particulares - o respeito ao seu ser humano, que, despido de tal condição, não 

poderia livremente desenvolver a própria personalidade. 

 

1.11.3 Cláusula geral de tutela dos direitos da personalidade 

 

Sob a perspectiva do ordenamento brasileiro141 sendo a dignidade humana o 

imperativo axiológico de toda a ordem jurídica, os direitos da personalidade 

inexoravelmente dinâmicos na contemporaneidade, são protegidos de modo amplo e 

irrestrito a desde a cláusula geral de tutela.  

Assim sendo, a previsão do inciso III do art. 1º da Constituição, ao estabelecer a 

dignidade humana como valor sobre o qual se funda a República, representa a 

verdadeira cláusula geral de tutela dos direitos que da personalidade irradiam. 

Sob licença da flexibilização doutrinária majoritariamente admitida, há de se 

reconhecer que os direitos da personalidade existem, antes, e independentemente, 

do Direito positivo, como inerentes ao próprio homem, considerado em si e em suas 

manifestações personalíssimas de natureza física, psicológica e intelectual. 

Constitucionalmente, de maneira expressa há a disposição textual e 

autônoma de direitos da personalidade, notadamente, dentre outros, no inciso X, do 

                                                
139 Na perspectiva da preleção de Cantalli, como mitigações admitidas, temos, por exemplo, a 
concessão  do uso da imagem e o direito autoral. 
 
140 CANTALLI, Fernanda Borghetti. Direitos da Personalidade: disponibilidade relativa,  autonomia 
privada  e dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado. p.127. 

 
141 Para Venosa: Os princípios dos direitos da personalidade estão expressos de forma genérica em 
dois níveis. Na Constituição Federal, que aponta sua base,  com  complementação  no Código Civil 
brasileiro,  que os enuncia de forma mais específica. In VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte 
geral. p.176. 
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art. 5º da CFRB/88: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas. Tal disposição, no entanto, não admite a expectativa de absoluta 

tipificação dos direitos da personalidade como hipóteses autônomas, isto porque, 

como já mencionado, não há como identificar todas as manifestações da 

personalidade e as que estão por aflorar em face do desenvolvimento da sociedade. 

  Além da Constituição Federal, o Código Civil também dispõe sobre  os direitos 

da personalidade, no Livro I, do Título I, no Capítulo II142, os artigos 11 e 12, 

cuidam da natureza e da tutela dos direitos da personalidade, enquanto os demais 

artigos se referem aos da personalidade em espécie. São eles: o direito à 

integridade psicofísica (artigos 13 a 15), o direito ao nome e ao pseudônimo (artigos 

16 a 19), o direito à imagem (artigo 20) e o direito à privacidade (artigo 21). 

Embora na sequência da tratativa Constitucional, o Código Civil tenha 

enumerado especificamente, alguns dos direitos da personalidade, como a 

integridade física e psíquica, a honra, a imagem e a intimidade, Tepedino ensina que 

tal enumeração não pode ser considerada exaustiva: 

                                                
142 CAPÍTULO II - DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 
Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 
irre- nunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas 
e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste 
artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau. 
Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar 

dimi- nuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. 
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante,  na forma 
estabelecida em lei especial. 
Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo 

ou    em parte, para depois da morte. 
Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. 
Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a 
inter- venção cirúrgica. 
Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. 
Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações 
que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. 
Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. 
Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. 
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da 
ordem pública,  a divulgação de escritos,  a transmissão da palavra, ou a publicação,  a exposição ou 
a utilização  da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 
indenização que couber,  se lhe atingirem a honra,  a boa fama ou a respeitabilidade,  ou se se 
destinarem a fins comerci-  ais. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas  para requerer  essa 
prote- ção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. 
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará 
as providências  necessárias   para   impedir  ou  fazer  cessar  ato  contrário  a  esta  norma. 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm>. Acessado em 17 de fevereiro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm


58 
 

 
A rigor, as previsões constitucionais e legislativas, dispersas e casuísticas, 
não logram assegurar à pessoa proteção exaustiva,  capaz de tutelar as 
irradiações   da personalidade em todas as suas possíveis manifestações. 
Com a evolução cada vez mais dinâmica dos fatos sociais, torna-se assaz 
difícil estabelecer disciplina legislativa para todas as possíveis situações 
jurídicas de que seja a pessoa humana titular. Além disso, os rígidos 
compartimentos do público nem sempre mostram-se suficientes para a 
tutela da personalidade143. 
 

  Na mesma obra, o Doutrinador pontifica: 

 

A personalidade humana mostra-se insuscetível de recondução a uma 
relação jurídica — tipo ou a um novelo de direitos subjetivos típicos, sendo, 
ao contrário, valor jurídico a ser tutelado nas múltiplas e renovadas 
situações em que o homem possa se encontrar a cada dia. Daí resulta que 
o modelo do direito subjetivo tipificado será necessariamente insuficiente 
para atender às possíveis situa- ções em que a personalidade humana 
reclame tutela jurídica. O que se verifica, a rigor, do debate antes enunciado 
em torno das diversas correntes que buscam explicar a conceituação, o 
objeto e o conteúdo dos direitos da personalidade, é  que todas elas se 
baseiam no paradigma dos direitos patrimoniais. Imaginando-se a 
personalidade humana do ponto de vista estrutural (ora o elemento 
subjetivo da estrutura das relações jurídicas, identificada como o conceito 
de capacida- de jurídica, ora o elemento objetivo,  ponto de referência dos  
chamados  direitos da personalidade), e protegendo-a apenas em termos 
negativos, no sentido de repelir as ingerências externas à livre atuação do 
sujeito de direito, segundo a técnica própria do direito da propriedade, a 
tutela da personalidade será sempre setorial e insuficiente144. 
 

Para Danilo Doneda: 
 
 

[...] o conjunto de situações presentes no Código Civil brasileiro sob a 
denomi- nação de direitos da personalidade não devem absolutamente ser 
lidas de forma   a excluir outras hipóteses não previstas; na verdade, mais 
importante que este (aliás tímido) elenco é a sua leitura à luz da cláusula 
geral de proteção da personalidade presente na Constituição. Assim, a 
chamada  ‘positivação’ dos  direitos  da personalidade pelo Código Civil não 
é elemento fundador destes  direitos, sendo sua função a de orientar a 
interpretação e facilitar a aplicação e a tutela   nas hipóteses e, que a 
experiência ou a natureza dos interesses possam ter inspirado o legislador 
a tratá-las com maior detalhe145. 

 

As preleções de Tepedino e Doneda conduzem à abordagem da cláusula 

geral, isto porque, essa técnica imprime a efetiva adequação do sistema jurídico à 

                                                
143 TEPEDINO, Gustavo. A Tutela da Personalidade no Ordenamento Civil – constitucional Brasileiro 
In Temas de Direito Civil. Gustavo Tepedino (coordenador). 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar. 
2004.p.37. 
 
144 Ibidem, p. 47. 
 
145 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais, 2006. pp.95-96. 
 



59 
 

complexidade das sociedades contemporâneas. Partindo da utilização de linguagem 

vaga e/ou aberta, o ordenamento jurídico consegue corresponder de modo mais 

efetivo à velocidade e à frequência de transformações sociais. 

Sobre as cláusulas gerais, Teresa Wambier ensina: 

 

Cláusulas gerais são normas em que vêm explicitados princípios jurídicos e 

que têm por função dar ao Código Civil aptidão para escolher (= passar a 
abranger) hipóteses que a experiência social ininterruptamente cria e que 
demandam disciplina. Assim, as cláusulas gerais, pode-se dizer, têm um 
potencial de  abrangência infinitamente maior do que as regras jurídicas de 

estrutura tradicional, mais minuciosas e que contêm em si mesmas descrita 
sua hipótese de incidência146. 

 

Como sinalizado por Szaniawski, quanto ao ordenamento nacional, convivem 

o direito geral da personalidade e os direitos específicos da personalidade: 

 
O direito brasileiro absorve plenamente estas lições, tendo em vista que os 
incisos III e II, do art. 1º da CF de 1988, expressamente consagram como 

fundamento da nação brasileira, o princípio matriz da dignidade da pessoa 
humana e   da cidadania, que se apresentam como uma verdadeira cláusula 
geral de proteção da personalidade humana, incluindo a Constituição, em 

seu § 2º,do art. 5º,os direitos e garantias fundamentais oriundos de tratados 
internacionais em  que Brasil seja parte, a exemplo da Declaração Universal 
dos Direitos do Homem e   do Cidadão, de 1789, e a Convenção Americana 

Sobre Direitos Humanos, o denominado Pacto de São José da Costa Rica, 
de 22 de novembro de 1969147. 

 

No contexto da convivência harmônica enunciada retro, vejamos o Enunciado 

número 274 do Conselho da Justiça Federal aprovado na IV Jornada de Direito 

Civil: 

 
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. III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa 
humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os 
demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação148. 

 

Em síntese, observamos que os direitos da personalidade, enquanto bem 

jurídico de perspectiva múltipla, encontram na adoção da cláusula geral - em que 

                                                
146 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Uma reflexão sobre as “cláusulas gerais” do Código Civil de 
2002 – a função social do contrato. Revista dos Tribunais. São Paulo, n.º 831, 2005. p.60. 

 
147 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela, 2005. p.120. 
 
148 Disponível em <http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/219>. Acessado em 01 de junho de 
2018. 
 

http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/219
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funciona e atua o princípio da dignidade da pessoa humana149 - proteção eficaz e 

abrangente. 

 
1.11.4 Direitos da personalidade em espécie 

 

Como salientado por Venosa, geralmente, os direitos da personalidade 

decompõem-se em direito à vida, à própria imagem, ao nome  e à  privacidade150, no 

entanto, reconhecido pelo próprio autor na sequência da preleção e como já 

abordado nesta investigação, impossível é o exaurimento do rol. 

A vista do exposto, revela-se prudente sensibilidade na identificação de tais 

direitos, aptidão esta que deve comungar o estabelecimento de critérios de 

recognição dos bens jurídicos envolvidos e o alcance dos direitos que se 

pretende alçar à categoria de direitos da personalidade. 

Bittar, de maneira alinhada com o pensamento de Limongi França, em 

Instituições de Direito Civil, salienta que, 

 
[...] depois de inúmeros estudos e trabalhos sobre vários aspectos desses 
direito – a enunciação dos direitos da personalidade deve provir da natureza 
dos bens integrantes, distribuídos em: a) direitos físicos; b) direitos 
psíquicos; e c) direitos morais151. 

 

A seguir, vamos nos limitar a reunir alguns dos direitos da personalidade. 

Nesse mister, podemos destacar do rol já identificado e incontroverso dos direitos da 

personalidade: o direito à vida, consectário da vedação à pena de morte, aborto, 

eutanásia e suicídio152; o direito à integridade física, pelo que se discute os 

transplantes, experiências, funções perigosas e autolesões153, o direito ao corpo, 

compreendido o corpo vivo, morto, integro em partes, próprio e alheio, o direito aos 

                                                
149 Nesse sentido: SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela, 2005. p.143. 
 
150 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: parte geral, 2012. p.177. 
 
151 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade, 2016. p.115. 
 
152 A indução e a instigação ao suicídio são crimes tipificados pelo artigo 122 do  Código Penal,  in 
verbis:  Art.  122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça:  
Pena - reclusão,  de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se 
da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto- lei/Del2848compilado.htm> Acesso em 13 de maio de 
2018. 
 
153 Para aprofundamento, v. BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 2016, pp.131-137. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
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atributos físicos que individualizam e compõem a identidade da pessoa, tais como, 

nome154, imagem e voz, direito à liberdade155; o direito à integridade psíquica156, 

sendo, portanto, vedada toda e qualquer prática capaz de premir as convicções 

pessoais, políticas, filosóficas, religiosas e sociais do ser157; o direito à honra e ao 

respeito; o direito às criações do intelecto. 

Enumerados alguns dos principais direitos da personalidade tutelados em espécie, 

passaremos à análise do mais significativo ao recorte deste estudo. Antes, 

porém, cumpre indicar controvérsia que o envolve, configurada na utilização das 

locuções vida privada e intimidade158. 

Apesar da aparente distinção constitucional entre os conceitos, há quem os 

entenda como sinônimos e quem os alcance como bens jurídicos distintos; o 

dissídio159 reside no fato de que inexiste delimitação de núcleo mínimo sobre o 

                                                
154 Nele compreendidos o prenome, o sobrenome, o patronímico, o pseudônimo e a alcunha ou 
apelido. 
 
155 Bittar preleciona que [...] encontramos o direito à liberdade (ou às liberdades), que envolve 
diferentes manifestações, em função das atividades desenvolvidas pelo homem, nos níveis pessoais, 
negociais e espirituais, estendendo-se também a pessoas jurídicas, quanto a aspectos compatíveis à 
sua textura. (…)    é prerrogativa que tem a pessoa de desenvolver, sem obstáculos, suas atividades 
no mundo social das relações. BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 2016, p.167. 
156 Em contraposição à majoritária doutrina nacional que não admite a concepção unitária da 
integridade  do homem como possuidor de um direito de integridade psicofísica, Szaniawski exprime: 
Parece-nos que esta dicotomia tradicional não consegue alcançar a ampla e verdadeira tutela que se 
deve outorgar à pessoa humana, pois nenhum dos dois direitos, isoladamente, protege o direito à 
integridade do corpo humano, o direito à saúde, de um modo geral, e um direito ao pudor, estando 
nesses inseridos o direito à integridade física e o direito à integridade física. Já o direito à integridade 
psicofísica, visto de um modo unitário, abrange todos esses tipos e subtipos sob a mesma 
denominação, tutelando esses direitos de uma vez só, já que a psique pertence à estrutura do 
indivíduo, compõe a pessoa, integrando-se à própria personalidade e a tutela do indivíduo deve-se 
fazer por inteiro como um todo. SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. 2005, 

p.557. 
 
157 Cf. BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 2016, p.183. 
 
158 José Afonso da Silva sinaliza que Não é fácil distinguir vida privada e intimidade. Aquela, em 
última análise, integra a esfera íntima da pessoa, porque é repositório de segredos  e particularidades  
do foro moral e íntimo do indivíduo.  Mas a Constituição não considerou assim. Deu destaque ao 
conceito, para que seja mais abrangente (…) Parte da constatação de que a vida das pessoas 
compreende dois aspectos: um voltado para o exterior e outro para o interior. SILVA, José Afonso da. 
Curso de Direito Constitucional Positivo. 2000, p.211. 
 
159 Consubstanciado no magistério de Paulo José da Costa Junior, Paulo Gustavo Gonet Branco 
prelecio na que, Embora a jurisprudência e vários autores não distingam, ordinariamente, entre 
ambas as postulações - de privacidade e de intimidade -, há os que dizem que o direito à intimidade 
faria parte do direito à privacidade, que seria mais amplo. O direito à privacidade teria por objeto os 
comportamentos e aconteci- mentos atinentes aos relacionamentos pessoais em geral, às relações 
comerciais e profissionais que o indivíduo não deseja que se espalhem ao conhecimento público. O 
objeto do direito à intimidade seriam as conversações e os episódios ainda mais íntimos, envolvendo 
relações familiares e amizades mais próximas.  O direito à privacidade é proclamado como resultado 
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conteúdo, características, valores e condutas relacionadas a tais direitos160. 

Na preleção de Sarlet, 
 
 

[...] não se logrou até o momento definir com precisão em que consiste o 
direito à privacidade (e intimidade) e que se deve refutar toda e qualquer 
catalogação prévia e fechada de situações que possam se enquadrar no 
seu âmbito de proteção. [...] Assim, não se coloca em causa que o direito à 
privacidade consiste, a exemplo do que emblematicamente já se disse no 
direito norte americano, no direito de se estar só e de se ser deixado só (the 
right to be alone), no sentido, portanto, de um direito a viver sem ser 
molestado pelo Estado e por terceiros no que toca aos aspectos da vida 
pessoal (afetiva, sexual etc.) e familiar. Em causa, portanto, está o controle 
por parte do indivíduo sobre as informações que em princípio apenas lhe 
dizem respeito, por se tratar de informações  a  respeito de sua vida pessoal 
[...] ou seja, na proteção de uma esfera autônoma da vida privada, na qual o 
indivíduo pode desenvolver a sua individualidade, inclusive e especialmente 
no sentido da  garantia  de um espaço para seu melhor recolhimento  e 
reflexão161. 

 

No contexto da abordagem, José Afonso da Silva pondera: 
 

[...] a intimidade foi considerada um direito diverso dos direitos à vida 
privada, à honra, à imagem das pessoas, quando a doutrina os reputava, 
com outros, mani- festação daquela. De fato, a terminologia não é  precisa.  
Por  isso,  preferimos usar a expressão direito à privacidade, num sentido 
genérico e amplo, de modo a abarcar todas essas manifestações de esfera 
íntima, privada e da personalidade, que o texto constitucional em exame 
consagrou. Toma-se, pois, a privacidade como o conjunto de informação 
acerca do indivíduo que ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, 
ou comunicar, decidindo a quem, quando, onde e em que condições, sem a 
isso poder ser legalmente sujeito162. 

 

Em sintonia doutrinária com José Afonso da Silva, Danilo Doneda também 

                                                                                                                                                   
da sentida exigência de o indivíduo "encontrar na solidão aquela paz e aquele equilíbrio, 
continuamente comprometido pelo ritmo da vida moderna”. MENDES, Ferreira Gilmar. Curso de 
Direito Constitucional, 2015. p.280. 

 
160 Nesse sentido, Paulo Mota Pinto (apud DONEDA, 2006, p.110) afirma que (…) para além de não 
facilitar uma clara demarcação do conteúdo do direito fundamental em questão, esta distinção  
apenas  poderá ser utilizada para graduar a gravidade da ofensa (…) PINTO, Paulo Mota. A proteção 
da vida privada e a Constituição. In: Boletim da Faculdade de Direito. Universidade de Coimbra. V. 
LXXVI, 2000, p.162. 
 
161 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional, 2018. pp. 452-453. Apud ROYO,  Javier  

Pérez. Curso de Derecho Constitucional, 12. Ed. Madrid/Barcelona/Buenos Aires: Marcial Bons, 2010, 

p. 303, mediante referencia ao conhecido artigo publicado por Charles Warren e Louis Brandeis, em 
1890, na Harvard Law Review; RIVERO, Jean. MOUTOUH, Hughes. Liberdades Públicas. Tradução  

Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2006, pp.447-448:  A vida 
privada é esfera de  cada existência em que ninguém pode imiscuir-se sem ser convidado. A 
liberdade da vida privada é o reconhecimento em proveito de cada qual, de uma zona de atividade 

que lhe  é própria, e que ele pode  vedar a outrem; MENDES, Ferreira Gilmar; BRANCO, Paulo 
Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 517. 

 
162 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 2000. p.209. 
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entende como mais adequada a utilização do termo privacidade por unificar os valores 

expressos tanto pela dicção vida privada quanto intimidade: 

 

Certamente a doutrina é em sua maioria sensível a necessidade de 
construir um sistema capaz de abarcar por completo a problemática da 
privacidade e, para isso, utiliza-se destes vocábulos. Porém essa não é 
seguramente a única forma de fazê-la – a complexidade do problema 
continua sendo maior que a graduação binária proposta – e acrescentamos 
também não ser a melhor, por confiar  em  uma escolha semântica que 
carece de clareza. Os termos "vida privada" e "intimidade" fazem menção 
especifica a determinadas amplitudes do desenvolvimento da proteção da 
privacidade, como a teoria dos círculos concêntricos de Humana (ou, como 
visto, da “cebola passiva”), que apresentaram maior importância em um 
determinado contexto e momento histórico. Aplicá-las à atual problemática 
dos dados pessoais, por exemplo, somente poderia ser feito com um 
raciocínio extensivo – o que, por si só́ , mitigaria os pressupostos de sua 
existência.  Utilizar o termo privacidade parece a opção mais  razoável e 
eficaz. O termo  é especifico o suficiente para distinguir-se de outros termos 
com os quais eventualmente deve medir-se, como a imagem, honra ou a 
identidade pessoal; e também é claro bastante para especificar seu 
conteúdo, efeito da sua atualidade. Mas esta escolha não surge somente da 
fragilidade das demais;  ela  revela-se  por si só́ a mais adequada – por 
unificar os valores expressos pelos termos intimidade e vida privada163. 

 

Doneda também analisou a jurisprudência nacional e identificou sinais de 

aceitação quanto ao emprego do vocábulo privacidade como específico e suficiente 

para especificar o conteúdo das locuções vida privada e intimidade: 

 

O STF utiliza frequentemente o termo  ˜privacidade” nas ocasiões em que 
conhece da temática.  Vide por exemplo [...]  o Mandado de Segurança 
23639/DF [...]   no qual, ao observar um caso de escuta telefônica indevida, 
menciona-se uma eventual ruptura dessa esfera de privacidade das 
pessoas. Na jurisprudência do STJ [...] Recurso Especial no 306570/SP, rel. 
Min. Eliana Calmon  (D.J. 18/02/2002, p. 340): “O contribuinte ou o titular da 
conta bancária tem direito à privacidade em relação aos seus dados 
pessoais [...]164. 

 

Assinalado o dissídio de modo objetivo e sem imersão na celeuma doutrinária, 

em sintonia com o pensamento de Silva e Doneda e em consonância com a atual 

sociedade da informação, entendemos o emprego da dicção privacidade como a mais 

adequada ao escopo do estudo. 

Expressa a perspectiva constitucional do estudo, no próximo capítulo avançare 

mos na abordagem interdisciplinar, cuidando das consequências jurídicas, do 

desenvolvimento das novas tecnologias na sociedade da informação. 

 
 

                                                
163 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais, 2006, pp.110-112. 
 
164 Ibdem, Ibdem. 
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2 CONSEQUÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

2.1 A Sociedade da Informação 

 

Ao pesquisar a Sociedade da Informação e, portanto, essencialmente, a 

informação, há, necessariamente, que fazermos uma imersão interdisciplinar para 

assim alcançar a densidade que o tema impõe. Com efeito, antes de qualquer 

tentativa de conceituar Sociedade da Informação, convém abordar a preleção de 

Fernando Pritsch Winck que, substanciado na doutrina de José de Oliveira 

Ascensão, transfere a lição: 

 

[...] a Sociedade da Informação seria uma das consequências da guerra do 
Vietnã, que mostrou ao mundo que a superioridade das armas nucleares 
norte-americanas não era o suficiente para garantir suas vitória em todas as 
guerras, tornando, então, necessário que aquele país americano procurasse 
uma alternativa apta a garantir e reafirmar sua superioridade: a informação. 
A partir dessa, quem dominasse a informação, teria a gerência do mundo. 
Este seria o ponto de partida para o desenvolvimento da informática e das 
telecomunicações, que se constituem como pilares da Sociedade da 
Informação. [...] Com a queda da União Soviética, universaliza-se o 
movimento de privatização das telecomunicações na maioria dos países, 
impondo-se de forma globalizada um sistema de rede aberta de 
telecomunicações, permitindo que a mesma seja transmitida sem 
obstáculos A partir disso, a informação, em sentido amplo, torna-se cada 
vez mais importante socialmente, refletindo em diversos âmbitos, como o 
econômico, o educacional, o político, entre outros. Possuir informação 
permite vantagens no mundo globalizado165. 

 

Os apontamentos doutrinários demonstram a relevância e a dimensão 

interdisciplinar do tema, notamos o fato de que informação é um elemento flexível 

que se adapta a qualquer campo do saber, potencializando-o, pois, seja numa 

guerra ou na economia, passando por todos os espaços da sociedade, o adágio 

informação é poder alcança ainda mais robustez. 

Assim, dadas as potencialidades diametralmente opostas da informação – 

construtiva x destrutiva – não apenas o Direito, mas também todos os setores da 

sociedade, devem preocupar-se com tal elemento de influxo ainda inalcançável. 

                                                
165 WINCK, Fernando Pritsch. Redes Sociais na Sociedade da Informação: A solidariedade na 
atuação dos movimentos sociais no ciberespaço. Apud ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da 
Internet e da Sociedade da Informação. Rio de Janeiro: Forense, 2002. In ADOLFO, Luiz Gonzaga 
Silva (org.) Direitos fundamentais na sociedade da informação. Florianópolis: UFSC/GEDAI, 2012. 

p.13. 
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Celso Fiorillo, em obra que aborda os princípios constitucionais do direito da 

sociedade da informação, invocando a preleção de Asa Briggs e Peter Burke, 

salienta: 

 
[...] uma das pessoas mais articuladas a tratar a denominada “sociedade da 
informação” teria sido um jovem norte americano, Marc  Porat, que publicou 
um artigo em 1977 denominado, em sua primeira forma, “Implicações 
globais na sociedade de Informação”. O texto “havia sido encomendado 
pela Agência de Informação dos Estados Unidos” sendo certo que a 
expressão já havia passado para a linguagem usual durante a década de 
1960; na época, também a palavra informação já havia sido incorporada à 
expressão “tecnologia da informação”(TI), primeiramente usada nos círculos 
administrativos e na “teoria da Informação” da matemática166. 
 

Na sequencia do empréstimo da preleção britânica, Fiorillo sinaliza para o fato 

de que a nova expressão “sociedade da informação” dava forma ou modelava um 

conjunto de aspectos relacionados à comunicação – conhecimento [...] todos 

permutados entre mídias, inclusive, a computacional. Assim, fora iniciado um novo  

processo civilizatório  de caráter difuso, marcado dentre outros fenômenos, pelo 

advento da rede mundial de computadores, a internet, que mais do que uma rede de 

computadores, é agora uma  rede de pessoas, a maior que já existiu na humanidade 

(destaques do autor)167. 

Elaboração doutrinária distinta introduz Vinícius Fortes, que, acentua: 

 
[...] o conceito de sociedade em rede foi originalmente aplicado pelo 
professor norueguês Stein Bråten, no ano de 1981, na obra “Roots and 

colapse of empathy: human nature at its best and at it worst”, em uma 

relação conceitual estabelecida para definir modelos de sociedade 
aplicados à sociologia e à psicologia social. Evidentemente, a partir da 

consolidação da internet  como uma rede aber- ta ao público não envolvido 
diretamente em projetos de natureza acadêmica ou militar, surgiram novos 
modelos de definir a sociedade em rede [...]. Em 1991, o conceito foi 

reformado pelo professor holandês Jan Van Dijk, em sua obra “The Network 
Society: Social Aspects of the New Media”168. 
 

Acerca da formulação europeia, Fortes adverte para a noção que Van Dijk foi 

o primeiro a tratar o conceito de sociedade em rede, compreendida como um tipo 

moderno de sociedade, com uma estrutura de redes sociais e de mídia que 

                                                
166 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco.  Princípios Constitucionais do Direito da  Sociedade  da 
Informação:  A tutela jurídica do meio ambiente digital. São Paulo: Saraiva, 2015, pp.15-16. 
 
167 Ibidem, pp.17-18 
 
168 FORTES, Vinícius Borges. Os Direitos de Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais na 
Internet, 2016. p.82. 
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caracteriza seu modo de organização em todos os níveis169. 

Sem que pretendamos minorar a relevância da fonte primária apontada por 

Fortes ou qualquer outra, existente em doutrina diversa, não há como negar que o 

paradigma, a expressar o impacto das TICs em suas relações com a economia e a 

sociedade, fora alçado ao debate mundial por Manuel Castells. 

Da doutrina de Castells, que prefere a terminologia Sociedade Informacional, 

conclui-se que é uma sociedade em constante transformação em suas relações 

sociais e, por ser a informação parte integrante de toda atividade humana - individual 

ou coletiva, os efeitos das novas Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TICs) têm poder para dinamizar o contexto econômico de um mundo interligado em  

rede, provocando mutação nas relações de poder tradicionalmente estabelecidas170. 

Jorge Werthein, em artigo intitulado “A Sociedade da Informação e seus 

desafios” publicado na V. 29, n. 2 (2000) da Revista do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia, sintetiza as características fundamentais da 

Sociedade Informacional defendida por Castells: 

 
A informação é sua matéria-prima: as tecnologias se desenvolvem para 
permitir o homem atuar sobre a informação propriamente dita, ao contrario do 

passado quando o objetivo dominante era utilizar informação para agir sobre as 

tecnologias, criando implementos novos ou adaptando-os a novos usos. Os 

efeitos das novas tecnologias tem alta penetrabilidade porque a informação 

é parte integrante de toda atividade humana, individual ou coletiva e, portanto 

todas essas atividades tendem a serem afetadas diretamente pela nova 
tecnologia. Predo- mínio da lógica de redes. Esta lógica, característica de 

todo tipo de relação complexa, pode ser, graças às novas tecnologias, 

materialmente implementada em qualquer tipo de processo. Flexibilidade: a 

tecnologia favorece processos reversíveis, permite modificação por 

reorganização de componentes e tem altacapacidade de reconfiguração. 

Crescente convergência de tecnologias, principalmente a microeletrônica, 
telecomunicações, optoeletrônica, computadores, mas também e 

crescentemente, a biologia. O ponto central aqui é que trajetórias de 

desenvolvimento tecnológico em diversas áreas do saber tornam-se interligadas 

e transformam-se as categorias segundo as quais pensamos todos os 

processos171. 

 

Também em sintonia com Manuel Castells, Carlos Bruno Ferreira da Silva: 

 

O avanço da circulação de informações no mundo atual que não se torna 

                                                
169 FORTES, Vinícius Borges. Os Direitos de Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais na 
Internet, 2016. pp.82-83. 
 
170 CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. Vol. 1. A Sociedade em 
Rede. Tradução de Roneide Venancio Majer. 6. ed. 14. reimp. São Paulo: Paz e Terra, 2011. pp.67-
113. 
 
171 Disponível em <http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/889/924>. Acesso em 01 de maio de 2018, 
p.72. 

http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/889/924
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despropositado a alcunha de que vivemos hoje em uma “sociedade de 
informação”. Quando nos referimos aqui à “Sociedade de Informação” como 
elemento carac- terizador do momento atual de experiência humana, o 
fazemos admitindo que podemos caracterizar o modo de desenvolvimento 
atual como baseado na informação, assumindo-o como núcleo de 
importantes transformações na esfera econômica, de poder e cultural. Esse 
“Informacionalismo” não destrói o capitalismo como modo de produção 
hegemônico, embora lhe provoque importantes adaptações, mas substitui, 
gradativamente, o “Industrialismo” advindo do século XVIII. Assim, enquanto 
a Revolução Industrial definiu as bases econômicas que buscavam 
eminentemente o aumento da produção através do maquinário alimentado 
por novas fontes de geração e distribuição de energia,  hoje,  mesmo  que 
esse ideal não tenha sido evidentemente abandonado, há uma centralidade  
na busca de procedimentos que permitam a evolução crescente das 
tecnologias  de processamento, informação e comunicação, impulsionados 
pelo reconhecimento que essas técnicas compõem hoje o eixo da riqueza 
e poder mundiais172. 

 

  Invocando o pensamento de José Coelho, Rafael Freire Ferreira, expõe: 
 

[...] sociedade onde a geração de riquezas e o desenvolvimento sócio 

econômico valem-se da aquisição, armazenamento, processamento, 
valorização, transmissão, distribuição e disseminação da informação. Nesta 

sociedade, o cidadão se encontra imerso, cotidianamente, na tecnologia, 

transmitindo e recebendo dados instantaneamente, nas mais elevadas 

intensidades, muitas vezes sem perceber e sem anuir com a disponibilização 

das próprias informações173. 
 

Como podemos concluir, nessa nova organização socioeconômica alicerçada 

no uso massivo da informação, base atividades produtivas se desenvolvem pelo uso 

das TICs mediante fluxo informacional que circula livremente na internet. 

No âmbito da supervalorização da tecnologia, Renato Martini chama a 

atenção para a moldagem da tecnologia com base nas condições econômicas e 

sociais: 

 

É importante ver sempre a tecnologia como o fruto das relações 
econômicas e sociais de uma época, numa intrincada relação em que 
vários fatores são variáveis e devem ser observados. E nunca se ver, 
sob pena de um enorme falseamento da realidade, como o trabalho de 
indivíduos geniais solitários. A inventividade humana é uma das variáveis 
da criação tecnológica e só se explica em relação a forças sociais e 
econômicas de uma época.  O pensamento social tem uma velha e 
sugestiva expressão para isso: “alienação”. É quando coisas tomam vida 
própria e acabam maiores e autônomas em relação à seus criadores. É 
uma maneira alienante, portanto falseadora da realidade, achar que 
Tecnologia – um fantasma com T maiúsculo – é algo assim... uma coisa 

                                                
172 SILVA, Carlos Bruno Ferreira da. Proteção de Dados e Cooperação Transnacional: Teoria e 
Prática na Alemanha, Espanha e Brasil. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2014. pp.11-12. 
 
173 FERREIRA, Rafael Freire. Autodeterminação informativa e a privacidade na sociedade da 
informação, 2018. p.113. 
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que nos comanda, quando de fato é criação da vida social e de suas 
necessidades174. 

 
Sociedade pós-industrial, aldeia global, sociedade tecnológica, sociedade do 

conhecimento, sociedade em rede, sociedade da informação, sociedade  

informacional  - não importa a terminologia - todas delimitam o mesmo objeto: a 

sociedade originada na revolução de convergência do desenvolvimento das novas 

tecnologias da informação e da globalização, que tem como maior ativo a 

informação. 

 
2.2 Breves considerações sobre a origem e a evolução da rede mundial de 

computadores, a Internet 

 
A origem da Internet remonta às ações militares estadunidenses durante a 

Guerra Fria, quando em 1969, pela atuação da Advanced Research Projects Agency 

(ARPA), fora desenvolvido um sistema de comunicação, cujo objetivo era resistir à 

ataque nucle- ar, ou ao mais simples, a destruição de quaisquer dos computadores 

nele interligados, a ARPANET. Nos dizeres de Briggs e Burkle, para o Pentágono, 

quanto ao sistema pretendido, um elemento essencial de sua razão de ser era que a 

rede pudesse sobreviver à retirada ou destruição de qualquer computador ligado a 

ela, na realidade, até a destruição nuclear de toda a infraestrutura de 

comunicações175. 

Fora o escopo militar, a rede de comunicação também fora franqueada ao 

ambiente acadêmico, onde universidades e institutos de pesquisa encontravam a 

oportunidade para difusão e compartilhamento de informações, o que acabou por 

desencadear a percepção de que com a convergência tecnológica, alcançaríamos 

‘maior liberdade humana’, ‘mais poder para o povo’ e mais cooperação 

internacional176. 

Daí por diante, a ARPANET se interligou e originou diversas outras redes, até 

que, em 1983, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, preocupado com 

                                                
174 MARTINI, Renato. Sociedade da Informação: Para onde Vamos. São Paulo: Trevisan Editora. 
2017. p.29. 
 
175 BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à Internet. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. p.301. 
 
176 Ibdem, Ibdem. 
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possíveis violações de segurança, resolveu criar uma nova rede, a MIL-NET, esta de 

destinação exclusivamente militar, com a concepção da nova rede, a ARPANET fora 

destinada à investigação universitária, convertendo-se em ARPA-INTERNET177, que 

por força da obsolescência provocada pelo avanço tecnológico de outras redes, 

acabou desativada em 1990. 

Uma nova fase se abriu quando o potencial da comunicação em rede atraiu 

interesses comerciais e seu uso se ampliou178 e isso só foi possível, conforme 

observou de Castells, graças à criação do protocolo www: 

 

O que tornou possível à Internet a sua abrangência mundial foi a world wide 
web. Esta é uma aplicação desenvolvida em 1990 por um programador 
inglês,Tim Berners-Lee, a trabalhar na época no CERN, o centro de 
investigação de física de alta energia com sede em Genebra179. 

 

Sem que pretendamos a imersão nos detalhes efetivamente técnicos da 

criação, a doutrina aponta que, ao idealizar o protocolo, o programador queria 

viabilizar a interligação de computadores em rede onde toda a informação 

arquivada estivesse interligada e acessível, para Berners-Lee, a rede não 

denotava um viés econômico. 

Como observa Vinícius Fortes, 
 
 

Durante quase toda a década de 1990, a internet se constituiu como uma 
intimidadora coleção de documentos, dados e informações associadas entre 
si, mas  não indexadas. Significa dizer  que o conteúdo  da internet, que 
estava inserido  em páginas de navegação ou sites, como popularmente 
mencionados, era desordenado, desorganizado e confuso, sendo difícil 
separar conteúdos valiosos e importantes de dados insignificantes; dados 
confiáveis de informações sensacionalistas; dados concretos de dados 
falsos, o que conferia à rede, de acordo com   a análise de Vaidhayanathan 
(2012), o status de ambiente democrático e emocionante e até mesmo 
anárquico180. 

 
Afinado com a tradição de John Stuart Mill, sem julgar antecipadamente os 

                                                
177 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: Reflexões sobre internet, negócios e sociedade. 
Lisboa: Edição da Fundação Calouste Gulkebenkian. 2007, p.26. 
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179 CASTELLS, Manuel.  A Galáxia da Internet: Reflexões sobre internet, negócios e sociedade. 
2007. p.31. 
 
180 FORTES, Vinícius Borges. Os Direitos de Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais na 
Internet, 2016. p.67. 
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meios através dos quais se chega a liberdade, para Castells, a Internet nasceu na 

encruzilhada insólita entre ciência, investigação militar e cultura libertária: 

 
[...] todos os avanços tecnológicos chave, que desembocaram na criação da 
internet, são fruto do trabalho de instituições governamentais, grandes 
universidades e centros de investigação. [...] Assim, a Internet desenvolveu-
se em terreno seguro, graças aos fundos públicos e a um projecto de 
investigação orientado  para o cumprimento de uma missão de interesse 
nacional. Mas foi um  terreno  que não sufocou a liberdade de pensamento 
e a inovação. [...] As sementes da Internet plantadas no terreno incerto dos 
espaços relativamente livres, mas ricos em recursos, proporcionados pela 
ARPA, as universidades, os centros de estudos inovadores e os grandes 
centros de investigação. [...]181 

 
Vinícius Fortes observa que, historicamente, a internet passou por três fases: 

Web 1.0, Web 2.0 e Web 3.0. Acerca de cada uma das fases, esclarece: 

 
[...] Web 1.0, refere-se à fase histórica mais longa, que compreende a 
criação da internet e a constituição de uma rede baseada unicamente em 
documentos. A Web 2.0, denominada internet social, caracteriza-se pelo 
uso de redes sociais e pelo compartilhamento de dados, informações e 
conteúdo. [...] Com a evolução  da internet até a Web 2.0, surgiu uma nova 
geração de tecnologias e aplicações interativas, permitindo maior facilidade 
na publicação, edição, difusão de conteúdos, bem como a criação de redes 
pessoais e de comunidades. A evolução da geração tecnológica que 
conduziu à Web 3.0 marca os princípios para criar uma base de 
conhecimento e de informação semântica e qualitativa, visto que essa 
geração de tecnologias da informação e comunicação pretende o 
armazenamento das preferencias dos usuários (gestos, costumes, 
conectividade, interatividade, usabilidade entre outros) e, ao mesmo tempo, 
a combinação de tais dados com os conteúdos existentes nas redes sociais, 
na internet  móvel, facilitando a acessibilidade a conteúdos digitais182. 
 

Não sé possível negar que as sementes germinaram, pois, outras 

modalidades foram estabelecidas, possibilidades jamais imaginadas, e outras 

aparentemente fictas e irrealizáveis, inauguradas e muitas outras estão por vir. 

Há quase 20 anos, David Turner vaticinou: A INTERNET não é UM novo meio 

de comunicação183. Ela irá se converter rapidamente NO meio de comunicação 

(destaque do autor). 

  Para Castells, a internet é muito mais, 
 

                                                
181 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: Reflexões sobre internet, negócios e sociedade, 
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A criação e o desenvolvimento da Internet é uma extraordinária aventura 

humana. Mostra a capacidade das pessoas para transcender regras 
institucionais, superar barreiras burocráticas e subverter os valores 
estabelecidos no processo de criação de um novo mundo184. 

 

A breve linha do tempo, indicada sem qualquer aprofundamento 

argumentativo de alcance dos saberes técnicos da Ciência da Informação, 

instrumentaliza o singelo escopo de contextualizar o leitor quanto à origem e 

evolução da internet, expressa tal justificativa, prosseguiremos adstritos ao recorte 

da investigação. 

 

2.3 Dado, informação e conhecimento 

 

Para que possamos compreender as relações que permeiam a vida na 

sociedade da informação e os seus desdobramentos jurídicos, é fundamental 

proceder a uma maior aproximação de seu maior ativo, a informação, que, segundo 

James Gleike, é aquilo que alimenta o funcionamento do nosso mundo: o sangue e o 

combustível, o princípio vital. Ela permeia a ciência de cima a baixo, transformando 

todos os ramos do conhecimento185. 

Iniciaremos o propósito, abordando o seu elemento constitutivo, o dado, que 

em, linhas gerais, pode ser definido como um “conjunto de fatos distintos e objetivos, 

relativos a eventos”186, o dado em si não é dotado de relevância, propósito e 

significado, mas, quantificado ou quantificável, torna-se importante  por  

instrumentalizar  a matéria-prima da informação. 

Quanto à informação187, qualquer tentativa de sua conceituação, esbarrará na 

                                                

184 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: Reflexões sobre internet, negócios e sociedade. 2007. 
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nos sentimos esmagados pela enxurrada de informação. 
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pluralidade multidisciplinar que a temática leva. Para corroborar tal asserção, antes 

de prosseguir na delimitação conceitual que interessa à investigação, abaixo, 

apontamos seleção de elaborações conceituais, com tráfego nos mais diversos 

campos do saber: 

 
According to Aquinas, man consists of an intimate union between matter, 
which is  a potency, and the soul (anima), the active principle, which in-forms 

matter. The result of this union or information (in the ontological sense of the 
word) is a sensitive and intelligent being. [...]Although modern philosophy 
criticized many aspects of this paradigm, the term information plays a 
significant role188. 

 
Informação é uma abstração informal (isto é,  não pode ser formalizada 
através   de uma teoria lógica ou matemática), que está na mente de 
alguém, representando algo significativo para essa pessoa.  Note-se que 
isto não é uma definição, é uma caracterização, porque "algo", "significativo" 
e "alguém" não estão bem definidos; assumo aqui um entendimento 
intuitivo (ingênuo) desses termos189. 
 
[...] conceito de informação como sendo: “Conjuntos significantes com a 
competência e a intenção de gerar conhecimento no indivíduo, em seu 
grupo, ou a sociedade.[...] a informação fica qualificada como um 
instrumento modificador da consciência do homem e de seu grupo social. 
Deixa de ser, unicamente, uma medida de organização por redução de 
incerteza, para ser a própria organização em si190. 
 
[...] o estudo da informação, sua produção, circulação e consumo, assume 
importância primordial, sendo desenvolvido por várias áreas do 
conhecimento. Assim,  ao lado da importância da informação se reconhece 
também a importância da informação se reconhece também a complexidade 
de abordá-la. Muitas são as disciplinas que a focam e, cada uma deve nela, 
identificar o seu objeto específico, para que uma atividade compreensiva 
sobre o assunto substitua a explicação mecânica e funcionalista largamente 
difundida no campo que não raro introduziram mais dúvidas e imprecisões 
do que soluções191. 
 
Mais do que nunca, a informação é a chave para a sobrevivência em nossa 

                                                
188 CAPURRO, Rafael. Epistemoloy and Information Science. Disponível em: 
<http://www.capurro.de/trita.htm >. Acessado em 01 de maio de 2018. 
 
189 SETZER, Waldemar. Dado, Informação, Conhecimento e Competência, artigo em ampliação e 
atualização do artigo correspondente publicado na revista Datagrama. Publicado em Setzer, V.W. Os 
Meios Eletrônicos e a Educação: Uma Visão alternativa. São Paulo: Editora Escrituras, Coleção 
Ensaios Transversais Vol. 10, 2001. Disponível em <https://www.ime.usp.br/~vwsetzer/dado-
info.html>. Acesso em Acessado em 01 de maio de 2018. 
 
190 BARRETO, Aldo de Albuquerque, A oferta e a demanda da informação: condições técnicas,  
econômicas e políticas. Disponível em  <http://www.scielo.br/pdf/%0D/ci/v28n2/28n2a09.pdf>  Acesso  
em 01/05/2018. 
 
191 KOBASHI, Nair Yumiko; TÁLAMO, Maria de Fátima Gonçalves Moreira. Informação: fenômeno e 
objeto  de estudo da sociedade contemporânea. Transinformação, Campinas, v. 15, n. 3, p. 7-21, 
set./dez. 2003. p.8. Disponível em: <http://www.brapci.inf.br/v/a/12972>. Acessado em 01 de maio de 
2018. 
 

http://www.capurro.de/trita.htm
http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/dado-info.html
http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/dado-info.html
http://www.scielo.br/pdf/%0D/ci/v28n2/28n2a09.pdf
http://www.brapci.inf.br/v/a/12972


73 
 

sociedade informatizada. Compreender sua natureza e significado é o 

primeiro passo para podermos controlá-la e utilizá-la para o progresso social 
e individual192. 
 
Aceitar o paradigma da informação requer a conceituação do termo  

informação.  É comum o emprego dessa palavra sem que o seu conceito 
seja explicitado, pois se admite ser ele já entendido e consensualmente 
aceito. [...] A maioria sim- plesmente as emprega, sem reflexões, nas ações 
cotidianas193. 

 
 

As elaborações teóricas que trouxemos ao estudo denotam que, não há 

unicidade conceitual de informação para a qual vários conceitos convergem, e, 

portanto, nenhuma teoria prioritária de informação. 

Evidenciada a profusão disciplinar, resta eleger o norte para este estudo. 

Assim, vale o empréstimo do disposto da Lei 12527/2011, que regula o acesso à 

informação, previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II, do § 3o do art. 37 e no § 

2o do art. 216 da Constituição Federal que em seu inciso I do artigo 4º traz a 

seguinte definição: informação: dados, processados ou não194, que podem ser 

utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer 

meio, suporte ou formato195. 

Não há como ignorar o fato de que por ser multidisciplinar, a temática envolve 

definições nem sempre familiares ao operador do Direito. Atento a isso, Danilo 

Doneda, oferece substrato para a clarificação do entendimento das diferenças entre 

os termos informação e dado: 

 
[...] o “dado” apresenta conotação um pouco mais primitiva e fragmentada, 
como observamos, por exemplo em um autor que o entende como uma 
informação em estado potencial, antes de ser transmitida; o dado estaria 
associado a uma espécie de “pré informação”,  anterior à interpretação e ao 
processo de elaboração.  A “informação”, por sua vez, alude a algo além da 
representação contida no dado, chegando ao limiar da cognição, e mesmo 
nos efeitos que esta pode apresentar para o seu receptor. Sem aludir ao 

                                                
192 GOULART, Alexander. Informação: precisamos definir esse termo. Observatório da Imprensa, n.  
286, jul. 2004. Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dR7agHRs- 
6UJ:observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-academico/precisamos-definir-esse-
termo/+&cd=1&hl=pt- BR&ct=clnk&gl=br> Acessado em 01 de maio de 2018.  
 
193 ALMEIDA JÚNIOR, Oswaldo Francisco de. Paradigmas e paradigmas: reflexões para ampliar a 
discussão. In: Simpósio Brasil-Sul de Informação, 1996, Londrina. p.241. 
 
194 Informação na forma do dispositivo legal adotado como referencial é o resultado da interpretação 
através de códigos binários, imagens, textos, sons ou animação, dotada de relevância e propósito. 
 
195 Disponível  em:  <  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>  
Acessado em 28 de abril de 2018. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3AdR7agHRs-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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significado ou conteúdo em si, na informação já se pressupõe uma fase 
inicial de depuração de seu conteúdo – daí que a informação carrega em si 
também um sentido instrumental, no sentido de uma redução de um estado 
de incerteza196. 

 
Na condição de matéria-prima de maior relevância na cadeia da sociedade 

contemporânea conectada em rede, a informação proporciona conhecimento, 

funcionando como dínamo de transformação social e alcança o status de bem 

jurídico com natureza econômica e estratégica para as empresas e para os 

governos197. 

Na preleção de Eduardo Capellari, 

 
 

A informação passa a ser o motor das transformações [...] A combinação de 
satélites, televisão, telefone, cabo de fibra ótica e microcomputador enfeixou 
o mundo em um sistema unificado de conhecimento, que provoca a 
superação das estruturas administrativas hierarquizadas e verticalizadas em 
direção à horizontalização das relações de poder, que tem na figura da 
rede, propriamente, a expressão da nova realidade198. 

 

Quanto ao último dos elementos aqui apontado, o conhecimento, assim 

como a informação, encontra diversas definições doutrinárias, a par da 

diversidade, mas seguindo-nos ao mero posicionamento do leitor, de maneira 

sintética, propomos a compreensão do fenômeno segundo o pensamento de 

Davenport e Prusak: 

 
[...] uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 
avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem 
origem e é aplicado na mente dos conhecedores199. 

 

Também demonstra a assertiva, a lição de Silva, Peres e Bascarioli: 

 

                                                
196 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
Apud WACKS, Raymond. Personal Information. Oxford Clarendon Press,1989, p.25. 
 
197 Segundo Carlos Bruno Ferreira da Silva: É fácil de constatar que na economia atual, a informação 
é matéria prima de valor mais elevado e o consumidor/eleitor, o elemento central do patrimônio das 
empre sas/governos. SILVA,  Carlos  Bruno Ferreira da.  Proteção de Dados  e Cooperação 
Transnacional:  Teoria e Prática na Alemanha, Espanha e Brasil. Belo Horizonte: Arraes Editores. 
2014, p.15. 
 
198 CAPELLARI, Eduardo. Tecnologias de informação e possibilidades do século XXI: por  uma nova 
relação do estado com a cidadania. In: ROVER, Aires José (org.). Direito, Sociedade e Informática: 
limites e perspectivas da vida digital. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000, p.39. 
 
199 DAVENPORT, Thomas Hayes; PRUSAK, Laurence. Conhecimento empresarial: como as 
organizações gerenciam o seu capital intelectual. 6 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998. p.6. 
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O dado é um fato, um valor documentado ou um resultado de medição. 
Quando um sentido semântico ou um significado é atribuído aos dados, 
gera-se informação. Quando estes significados se tornam familiares, ou 
seja, quando um agente os aprende, este se torna consciente e capaz de 

tomar decisões a partir deles, e surge o conhecimento200. 

 

Como há pouco divisamos, conhecimento deriva da informação, e esta  

advém  dos dados. É, pois, uma mistura de elementos, fluido, formalmente 

estruturado, intuitivo, complexo e imprevisível, que pode ser comparado a um 

sistema vivo, que cresce e se modifica à medida que interage com o meio 

ambiente218. 

A seguir, considerando que os conceitos aqui tratados são de trânsito 

majoritário na Ciência da Informação e não da Ciência Jurídica, apresentamos o 

quadro comparativo adaptado da doutrina de Thomas Davenport e Laurence Prusak, 

de onde se extrai com maior clareza e simplicidade, as características e diferenças 

entre dado e informação e conhecimento: 

 
 

Dados Informação Conhecimento 

 

Simples observações sobre 
o estado do mundo 

 

Dados dotados de relevância 
e propósito 

 
Informação valiosa da mente 

humana Inclui reflexão, 
síntese, contexto 

 
Facilmente estruturado 

 
Requer unidade de análise 

 
De difícil estruturação 

 
Facilmente obtido por má- 

quinas 

 
Exige consenso em relação 

ao significado 

 
De difícil captura em máqui- 

nas 

 
Frequentemente quantifica- 

do 

 
Exige necessariamente a 

mediação humana 

 
Frequentemente tácito 

 

Facilmente transferível 
  

De difícil transferência 

FONTE: Adaptado de Davenport & Prusak (1998), p.18. 

 

Delimitados os nortes para a compreensão dos três conceitos, passamos à 

abordagem dos dados pessoais. 

                                                
200 SILVA, Leandro Augusto da. Introdução à mineração de dados.  Rio de Janeiro: Elsevier. Edição 
Kindle. 2016, Pos. 327-330. 
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2.4 Dados pessoais 
 
 

Com substrato na doutrina e comandos normativos de regência, podemos 

designar dado pessoal como qualquer informação de qualquer natureza, registrada 

em qualquer modalidade de suporte201, relacionada à uma pessoa identificada ou 

identificável202. 

Ainda quanto aos dados pessoais, integra tal conjunto, uma classe que 

merece ainda mais atenção, um tipo de informação que ostenta alto grau de 

criticidade, não se inserta na órbita de integração da pessoa com a sociedade e 

exprime alto potencial lesivo, são os dados sensíveis, àqueles cujo tratamento pode 

ensejar a discriminação do seu titular. 

Acerca dos dados sensíveis, Têmis Limberguer pontifica: 

 
 

Na sociedade tecnológica, os cadastros armazenam alguns dados que 

possuem um conteúdo especial, e por isso são chamados dados sensíveis. 
Tais dados podem se referir a questões como ideologia, religião ou crença, 
origem racial, saúde ou vida sexual. Exige-se que os cadastros que os 

armazenem contenham uma segurança especial, como uma forma de evitar 
que sejam mal utilizados203. 

 

Da taxonomia utilizada na redação do comando legal, extraem-se como 

classes de dados sensíveis os de origem, crença, sexuais e os corporais, sendo a 

última, a que representa o maior desafio sob o aspecto jurídico da tutela da 

dignidade humana. 

Quanto ao tratamento dos dados corporais, neles compreendidos os dados de 

saúde e genéticos, uso das tecnologias cognitivas, também chamadas Machine 

Learnings204 ou Artificial Intelligences205. Por exemplo, o Watson (Health206) da IBM 

                                                
201 São exemplos de dados pessoais, além dos cadastrais (conforme parágrafo 2o do artigo 11 do 
Decreto 8771/2016): voz, dados biométricos, informações de cliente em um estabelecimento 
comercial, bancá- rio, assim como, o e-mail, o IP do computador, a placa do veículo, as classificações 
escolares e curriculum vitae, o histórico clínico, as dívidas e créditos, o registro dos meios de 

pagamento desde que estejam associados a uma pessoa, permitindo sua identificação, dentre outros. 
 
202 De modo objetivo, pode-se dizer que identificável é a pessoa que pode ser conhecida diretamente 
pelo possuidor de dados, ou indiretamente mediante a utilização de recursos e meios à disposição de 
terceiros. Caso não seja possível a identificação, considerando o uso de meios técnicos razoáveis e 
disponíveis na ocasião de seu tratamento, o dado será considerado anonimizado. 

 
203 LIMBERGER, Têmis. Proteção de dados Pessoais e comércio eletrônico: os desafios do século 
XXI. In Revista de Direito do Consumidor (Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor). 
v.67 São Paulo: RT, 2008. p.233.  
 
204 Todo algoritmo tem uma entrada e uma saída: os dados entram no computador, o algoritmo faz o 
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que com base nos algoritmos207 cognitivos em Language, Speech, Vision e Empathy 

(competências clássicas da natureza humana) analisa enormes volumes de dados - 

complexos e estruturados - que se transformam em informações úteis, que 

representam conhecimento para a tomada de decisão. 

O problema dos dados corporais, por estar intimamente ligado a diversos 

elementos neurais da dignidade humana desafia o debate multidisciplinar, no qual se 

discuta, além da proteção dos dados, aspectos de ordem ética, social, médica, até 

mesmo econômica. 

 

2.5 Tratamento dos dados pessoais 

 

Desde a Idade Média, a organização de arquivos com dados pessoais é uma 

prática da Igreja. Sob o aspecto estatal, a doutrina disponível narra que foi na 

Revolução Francesa que o Estado passou a desenvolver atividades de registro e 

guarda de dados.  

As atividades de comércio também impulsionaram o aparecimento de bancos 

de dados, neste caso, de natureza privada, já concebidos com o objetivo de 

viabilizar o alcance da remuneração do capital.  Com o advento da sociedade da 

informação e a sofisticação das estruturas administrativas estatais e privadas, 

                                                                                                                                                   
que precisa com eles, e um resultado é produzido. O machine learning faz o contrário: entram os 

dados e o resultado desejado, e é produzido  o  algoritmo que transforma um no outro.  Os algoritmos  
de aprendizado – também conhecidos como aprendizes – são aqueles que criam outros algoritmos. 
Com o machine learning, os computadores  escrevem seus  próprios  programas,  logo não  

precisamos  mais  fazê-lo. DOMINGOS, Pedro. O Algoritmo Mestre:  Como a busca pelo algoritmo de 

machine learning definitivo recriará  nosso mundo (Pos.414-416). São Paulo, Novatec Editora. Edição 
do Kindle. 
 
205 McCarthy, um dos pioneiros da inteligência artificial (IA), define a área como a ciência e 

engenharia de máquinas inteligentes, especialmente programas inteligentes de computador. Ela está 
relacionada à tarefa de usar computadores para entender a inteligência humana, mas se restringindo 
necessariamente aos métodos inspirados na biologia. Apresentada no livro de S. Russel e P.  Norvig: 

eles definem a IA como uma tentativa de entender e construir entidades inteligentes, e uma razão 
para estudá-la é aprender mais sobre nós mesmos. Nota-se que o foco dessas definições e a fonte 
básica de inspiração para o desenvolvimento da IA era a inteligência humana, nossa capacidade de 

percepção, resolução de problemas, comunicação, aprendizagem, adaptação e muitas outras. Cf 
FERRARI, Daniel Gomes, SILVA, Leandro Nunes de Castro (2016). Introdução a mineração de 
dados (Pos. 866-869). Editora Saraiva. Edição do Kindle. 
 
206 Para detalhes, v. https://www.ibm.com/watson/br-pt/health/ 
 
207 Algoritmo é uma sequência de instruções que informa ao computador o que ele deve fazer. 
Domingos, Pedro. O Algoritmo Mestre: Como a busca pelo algoritmo de machine learning definitivo 

recriará nosso mundo. São Paulo, Novatec Editora. Edição do Kindle. Pos.326. 
 

http://www.ibm.com/watson/br-pt/health/
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digitalizar informações se tornou possibilidade mais efetiva e praticamente 

onipresente, o que tende a se intensificar ainda mais com a IoT208. 

Os dados mudaram, não só em decorrência da nova perspectiva da 

privacidade, fundada na autodeterminação informativa, mas, também, 

especialmente, pela aceleração de desenvolvimento e barateamento de tecnologias 

que permitem aos entes públicos e privados o emprego de sofisticados meios 

automatizados para coletar e tratar os dados pessoais, e, assim, esquadrinhar cada 

movimento da pessoa. 

Segundo Rodotà, 

 

Cada um dos dados, considerado em si, pode ser pouco ou nada 
significativo: ou melhor, pouco ou nada diz além da questão específica a 
que diretamente se refere. No momento em que se torna possível conhecer 
e relacionar toda a massa de informações relativas a uma determinada 
pessoa, do cruzamento dessas relações surge o perfil completo do sujeito 
considerado,  que permite sua avaliação  e seu controle por parte de quem 
dispõe do meio idôneo para efetuar tais operações209. 

 

Renato Opice Blum, adverte: 
 

Está acontecendo uma verdadeira revolução nos métodos de organização, 
registro e utilização de dados e informações pessoais. Imagine-se 

centralizar e cruzar informações, por exemplo, da administradora de cartões 
de crédito com as informações bancárias do cliente, as informações em 
relação a seu patrimônio imobiliário, seus veículos, seu acesso à internet, 

seus contatos e informações coletados nas mais diversas fontes, seus 
hábitos de compras, perfil em redes sociais etc. Considere-se os diversos 
bancos de dados com informações disponíveis na internet. Somente com 

eles, reunindo os dados em um só lugar, entrelaçando-os fazendo 
referências recíprocas, cruzando dados, é possível conhecer bastante bem 
uma pessoa. Imagine-se o tanto a seu respeito que sua administradora de 
cartão de crédito conhece. A grande novidade da sociedade contemporânea 

é que as informações pessoais estão sendo colocadas cada vez mais 
facilmente à disposição de quem quiser (e pagar). Isto está oferecendo 
condições de se conhecerem demasia qualquer pessoa, podendo distingui-

la (para privilegiá-la, mas também para discriminá-la), influir em sua vida, 
seu cotidiano e suas possibilidades210. 

 
A fala revela uma realidade preocupante. Na prática, a tecnologia permite 

analisar qualquer tipo de informação e múltiplos conjuntos de dados, tornando 

possível alcançar resultados analíticos completos e fidedignos a respeito da pessoa 

                                                
208 Sigla em inglês para Internet of Things. 
 
209 In. LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na internet, 2011. p.61. 
 
210 BLUM, Renato Opice; ELIAS, Paulo Sá. O consumidor do século XXI. Revista do Advogado. Ano 
XXXI. n.114.São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo, dez. 2011. p.110. 
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humana. 

Sem que o usuário seja convidado a responder expressamente a uma só 

indagação, é possível a coleta dos dados. Nesse contexto, Têmis Limberger 

pondera: 

 
As novas tecnologias tornam a informação uma riqueza fundamental da 
sociedade. Os programas interativos criam uma nova mercadoria. O sujeito 
fornece os dados de uma maneira súbita e espontânea e, por conseguinte, 
depois que estes são armazenados, esquece-se de que os relatou. É 
necessário, então, construir uma tutela jurídica eficaz211. 

 
Expressamente quanto às técnicas de recolhimento involuntário de dados, 

Carlos Bruno Ferreira da Silva observa: 

 

Com a internet o marketing de massas pode ser substituído pela 
propaganda individualizada, o que permite aquele que pretende conquistar 
oferecer a promessa de dar exatamente o que aquele indivíduo quer ouvir. 
A vantagem na competição pela facilidade de acesso a várias ofertas que a 
navegação pelos grandes sites de busca confere é neutralizada quando o 
fornecedor recolhe tantos dados sobre as características, hábitos e 
preferencias dos cidadãos particulares do seu público-alvo que conhece 
suas tendências até melhor do que ele próprio. E se os grandes 
processadores resolvem o problema do processamento desse total de 
informações, o recolhimento das mesmas é objeto de estratégias mais sutis. 
Há na internet um foco privilegiado para essa coleta involuntária. [...] 
quando estamos identificados (seja por meio de um login ou de um IP já 
conhecido) durante o acesso à  um site, é possível à empresa ver, seja 
através  da troca de páginas  ou mesmo do deslizar do cursor, todos 
aqueles elementos que atraem o nosso interesse. Consequentemente pode 
estabelecer projetos de atendimento personalizado em nossa próxima visita 
e estimular vontades que talvez fossem até inconscientes em nós mesmos. 
Em âmbito coletivo, uma empresa, por exemplo, pode traçar perfis de 
usuários com mesmos perfis socioeconômicos e, assim, estabelecer seus 
focos de atenção212. 

 

É inquestionável a capacidade da Internet em dinamizar o contexto social 

fazendo com que alguns pontos sejam repensados ante os novos desafios. E é em 

decorrência desse paradoxo entre o admirável mundo novo e o iminente risco de 

lesão a princípios fundamentais do Direito, que legisladores, mundo afora213, se 

                                                
211 LIMBERGER, Têmis. Proteção de dados Pessoais e comércio eletrônico: os desafios do século 
XXI. In Revista de Direito do Consumidor (Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor).  
v.67,  p.215- 241, São Paulo: RT, 2008, p.219. 
 
212 SILVA, Carlos Bruno Ferreira da. Proteção de Dados e Cooperação Transnacional: Teoria e 
Prática na Alemanha, Espanha e Brasil. Belo Horizonte: Arraes Editores. 2014, p.13-14. 
 
213 Mais de 100 países possuem legislação específica sobre proteção de dados. Kira, Beatriz e 

Tambelli, Clarice. Data Protection in Brazil Critical Analysis Of The Brazilian Legislation. Disponível 

em: <http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Legal-Framework-AnalysisBrazil.pdf> 

Acessado em 10 de junho de 2018. 

http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Legal-Framework-AnalysisBrazil.pdf
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ocupam da temática proteção de dados pessoais, a fim de emanar diretivas legais 

para tutelar a dignidade da pessoa humana, essencialmente em relação à sua 

liberdade, igualdade, projeção informacional, autodeterminação e privacidade. 

Ao tratar os dados e produzir insights automatizados, ou seja, torna-los 

indicativos tabuláveis com capacidade de traçar o perfil do usuário (suas 

preferências de consumo, gostos pessoais, dentre outros), pode-se alcançar, por 

exemplo, o aumento da retenção de clientes e a diferenciação competitiva. 

  As tarefas executadas pelos internautas são variadas, observando-se na 

prática que um percentual baixíssimo de ferramentas - programas e aplicativos - se 

remunera mediante a experiência de navegação do usuário, porque, o custo de 

utilização de uma ferramenta é fator decisivo para o usuário decidir utilizá-la ou não.     

Assim, os desenvolvedores precisaram adotar estratégias alternativas para subsidiar 

o negócio, como: venda de publicidade, cobrança por funcionalidades avançadas214 

e a monetização dos dados pessoais dos usuários. 

Muitas empresas se tornaram especialistas na coleta de dados, 

desenvolvendo, assim, a expertise para descrever de modo fiel os seus usuários: 

gostos pessoais, opiniões, hábitos de consumo, dentre outras características. 

Inicialmente, essa tratativa era norteada pelas políticas (termos) de uso das 

ferramentas, contudo, ante a falta de transparência das plataformas, foi notada a 

necessidade de estabelecer normas legais capazes de garantir a tutela do usuário. 

A percepção da cristalina insegurança a que os usuários estavam/estão 

submetidos advém da comunidade jurídica, pois, assim como o uso da internet é um 

fenômeno mundial, mundial também é a inércia do usuário em ler os termos de uso 

das ferramentas, podendo-se concluir que a ausência de interesse na leitura de 

documento tão importante decorre da linguagem e extensão do documento. 

Na prática, o usuário deixou de ser cliente e passou a ser fornecedor de 

insumos: dados pessoais - em troca de serviços, as empresas acumulam cada vez 

mais dados pessoais, estamos em plena revolução tecnológica, e, como bem 

observou Stefano Rodotá, “a contrapartida necessária para se obter um bem ou um 

serviço não se limita mais à soma de dinheiro solicitada, mas é necessariamente 

                                                                                                                                                   
 
214 Os chamados serviços freemium. 
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acompanhada por uma cessão de informações215. 

Os dados pessoais são para as empresas que os incorporam em seus 

modelos de negócio, apenas a matéria-prima, sendo necessário o tratamento 

desses dados de forma a extrair insights e agregar valor ao negócio, prova disso, 

são startups216, cujos modelos de negócio foram concebidos e se desenvolvem 

exclusivamente a partir do tratamento de dados. 

Ainda que, por ora, as conclusões até aqui esboçadas signifiquem o inicio do 

novelo de todas as implicações sociais e jurídicas que estão por vir, já podemos 

perceber que grandes e tradicionais corporações, como General Electric e Ford 

Motors, estão gradualmente perdendo mercado para modernas, velozes e 

destemidas empresas concebidas para funcionar com base em novas ideias e, 

assim, representam não apenas um novo modelo de negócio, mas também, uma 

nova sociedade, a Sociedade da Informação. 

Tomando como exemplo, o Facebook, desde a sua concepção como rede de 

interação dos alunos de Harvard, em 2004 (concebida num dos dormitórios da 

universidade), até tornar-se a terceira maior captação da história da Bolsa dos 

Estados Unidos, quando do lançamento da oferta pública de ações em 2012 e uma 

das maiores empresas de tecnologia de todo o mundo, com representações em 

todos os continentes - os insumos transformados pela empresa são os mesmos, os 

dados pessoais. 

Por tratamento, na forma do compilado legal, entende-se: toda operação 

realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, 

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle 

da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração pelo 

emprego de ferramentas tecnológicas que permitem a coleta, tratamento, 

transmissão e armazenamento de informações, que identificam os padrões de 

                                                
215 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância, 2008. p.113. 
 
216 Startup significa o ato de começar algo, normalmente relacionado com companhias e  empresas  

que estão no início de suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras no mercado. 

Empresas startup são jovens e buscam a inovação em qualquer área ou ramo de atividade, 
procurando desenvolver  um modelo de negócio escalável e que seja repetível. Um modelo de 
negócio é a forma como a empresa gera valor para os clientes. Um modelo escalável e repetível 

significa que, com o mesmo modelo econô- mico, a empresa vai atingir um grande número de clientes 
e gerar lucros em pouco tempo, sem haver um aumento significativo dos custos. 
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comportamento, catalogam, classificam e etiquetam a pessoa. 

Em linhas gerais: um like, um compartilhamento, uma interação reativa, um 

checkin com geolocalização, um download, um login, uma busca, enfim, qualquer 

ato instrumentalizado na rede mundial de computadores permite o armazenamento e 

o esquadrinhamento da informação. 

As expertises de tratamento de dados, fizeram nascer tecnologias, como, o 

Big Data217, o Data Analytics218, o Business Intelligence219, dentre outras, inclusive 

as anteriormente citadas, Machine Learning e Artificial lInteligence. 

Independente da nomenclatura, tais tecnologias foram desenvolvidas e 

aplicadas por diferentes pesquisadores, grupos de pesquisa, empresas, consultores 

e até pessoas comuns, utilizando os mais variados recursos teóricos, práticos, 

computacionais e fontes de inspiração, desde a Estatística até fenômenos da 

natureza. 

Meglena Kuneva, comissária da União Europeia para os Consumidores, 

afirmou “Personal data is the new oil of the internet and the new currency of the 

digital world”220,  a assertiva de Meglena fundamenta-se no fato de que o tratamento 

dos dados pode influenciar um número incalculável de pessoas, definir estratégias 

corporativas, perfis de consumo, influenciar em eleições, dentre outras hipóteses de 

intervenção. Por tal pretexto, a proteção desses se tornou uma preocupação comum 

                                                
217 O termo surgiu para se referir às aplicações de computadores que utilizam grandes volumes de 
dados  em vários formatos, que podem ser agrupados, lidos, convertidos, analisados com técnicas 
estatísticas, matemáticas e computacionais, gerando um novo tipo de conhecimento chamado de 
Data Insigth. A ge- ração de insights a partir dos dados, pode resultar tanto na decisão de uma 

mudança brusca na orientação de um negócio, quanto na criação de um novo produto, chamado de 
Data-Driven Product (Produto Orien- tado a Dados). Cf. RIBEIRO NETO, Jose Antonio. Big Data para 
Executivos e Profissionais de Mercado. E-book. Edição do Kindle. p.5. 

 
218 The science that analyze crude data to extract useful knowledge (patterns) from them. Cf. 
MOREIRA, João; CARVALHO, André de; HORVÁTH, Tomáš. A General Introduction to Data 
Analytics. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2019. Pos.793 de 1049. Versão Kindle. (Definição 

livremente traduzida como “ciência que analisa dados brutos para extrair conhecimento útil – 
padrões”). 
 
219 Business Intelligence, ou simplesmente BI, baseia-se em agrupar informações de diversas fontes 

e apresentá-las de forma unificada e sob métrica comum, a fim de que indicadores aparentemente 
distantes façam sentido entre si, nas palavras do idealizador “Uma metodologia pela qual se 
estabelecem ferramen- tas para obter, organizar, analisar e prover acesso às informações 
necessárias aos tomadores de decisão das empresas para analisarem os fenômenos acerca de seus 

negócios” Howard Dresner Cf. BRAGHIT- TONI, Ronaldo. Business Intelligence:Implementar do jeito 
certo e a custo zero. Casa do Código: São Pau- lo. 2017, Pos. 37 de 6728. Versão Kindle. 

 
220 Disponível em <http://migre.me/iVp89>. Acessado em 25 de outubro de 2017. 
 

http://migre.me/iVp89
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entre legisladores, e embora no Brasil a discussão seja recente e apenas em julho 

de 2018 tenhamos saído do silêncio legislativo específico, há décadas vários países 

por todo o mundo discutem e legislam sobre a temática. 

Apenas para que se perceba a grandeza do mercado que opera no 

tratamento dos dados pessoais, em outubro de 2017, a Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento divulgou o ranque mundial de usuários 

de internet221: China em 1º lugar, com 705 milhões de pessoas conectadas; em 2º, a 

Índia com 333 milhões; seguida pelos Estados Unidos - 3º lugar - com 242 milhões; 

o Brasil, ficou na 4ª colocação, com 120 milhões de usuários conectados. 

  Sob o contexto econômico, Marcel Leonard, observa: 

 
Há tempos que se reconhece que a informação, independentemente de sua 
espécie, converteu-se em um bem jurídico de valor extraordinário e que “os 
Estados, as associações, as empresas são tão ou mais poderosas 
conforme disponham de grandes volumes de informação. É por isso que se 
afirma que o “melhor acesso a mais informações é a marca da economia 
informacional”. O avanço da tecnologia, aliado ao aumento da velocidade 
das redes e à melhoria dos mecanismos de busca, gera mais atividade 
econômica baseada na economia da informação222. 
 
 

  Nesse contexto também, se posicionou Têmis Limberger, para  quem, 
 
 

A necessidade de proteger o cidadão juridicamente se origina no fato de 
que os dados possuem um conteúdo econômico, pela possibilidade de sua 
comerciali- zação. Devido às novas técnicas da informática, a intimidade 
adquire outro con- teúdo, uma vez que se tenta resguardar o cidadão com 
relação aos dados infor- matizados. Assim, o indivíduo que confia seus 
dados deve contar com a tutela jurídica para que estes sejam utilizados 
corretamente, seja em entidades públicas ou privadas. Os dados traduzem 
aspectos da personalidade e revelam comportamentos e preferências, 
permitindo até traçar um perfil psicológico dos indivíduos. Dessa maneira, 
pode-se destacar hábitos de consumo, que têm grande importância para a 
propaganda e para o comércio eletrônico.  É  possível,  por meio dessas 
informações, produzir uma imagem total e pormenorizada da pessoa, que 
se poderia denominar traços de personalidade, inclusive, na esfera da 
intimidade. O cidadão se converte no denominado homem de cristal. As 
novas tecnologias tornam a informação uma riqueza fundamental da 
sociedade. Os programas interativos criam uma nova mercadoria. O sujeito 
fornece os dados de uma maneira súbita e espontânea e, por conseguinte, 
depois que estes são armazenados, esquece-se que os relatou. É 
necessário, então, construir uma tutela eficaz do consumidor. Os meios de 
comunicação interativos modificam a capacidade de coleta de dados, 
instituindo uma comunicação eletrônica contínua e direta entre os gestores 
dos nossos serviços e os usuários. Portanto, é possível não só um controle 

                                                

221 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/brasil-e-o-quarto-pais-com-mais-usuarios-de-internet-do- 
mundo-diz-relatorio-da-onu/>. Acessado em 20 de janeiro de 2018. 

222 LEONARDI, Marcel. A Tutela e Privacidade na Internet,  2011, p.68.  
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de comportamento dos usuários, mas também um conhecimento mais 
estreito de seus costumes, inclinações, interesses e gostos. Disso deriva a 
possibilidade de toda uma série de empregos secundários dos dados 
coletados. A função da intimidade no âmbito informático não é apenas 
proteger a esfera privada da personalidade, garantindo que um indivíduo 
não seja incomodado devido à má utilização de seus dados. Pretende-se 
evitar, outrossim, que o cidadão seja transformado em números, tratado 
como se fosse uma mercadoria, sem a consideração de seus aspectos 
subjetivos, desconsiderando-se a sua intimidade223. 

 
2.6 Direito à privacidade, gênese ao direito à proteção de dados pessoais 

 
A doutrina de Hugo Sauaia aponta o nascedouro da concepção liberal da 

privacidade, em meados do século XIX, quando o filósofo e economista britânico 

John Stuart Mill, assim tratou o instituto: 

 

[...] um círculo em torno de todo ser humano, cujos limites nenhum governo, 
de um, de alguns ou da maioria, deve ter permissão de entrar: existe uma 
parte da vida de toda pessoa que já haja alcançado certa maturidade, na 
qual a individualidade deve reinar sem o controle de outro indivíduo ou do 
público considerado enquanto uma coletividade. Em outra obra, On Liberty, 

em 1859, esse mesmo autor, ao justificar a sua noção de Liberalismo, 
afirmava que este consiste em  nada mais que assegurar-se a existência de 
um necessário contraste entre a liberdade individual, como algo particular, e 
as normas morais ou jurídicas de uma esfera pública, uma separação entre 
“[...] a parcela da conduta do indivíduo que concerne apenas a ele próprio e 
a aquela outra parte da conduta de um indivíduo que interessa a outrem224. 

 
Na sequência do registro da contribuição anglo-saxã, o marco mais relevante 

na discussão sobre a proteção da privacidade225 se deu em 1890226, quando os 

                                                
223 LIMBERGER, Têmis. Proteção de dados Pessoais e comércio eletrônico: os desafios do século 
XXI, 2008, pp.219-222. 
 
224 SAUAIA, Hugo Moreira Lima. A proteção dos dados pessoais no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2018. p.50. 
 
225 Bittar sinaliza que Diferentes  denominações tem recebido esse  direito,  desde righet  to privacy 
ou right  to be alone (no direito anglo-norte-americano); droit à l avie privée (francês); diritto alla 
riservatezza (italIano); derecho a la esfera secreta (espanhol), direito de estar só, direito à privacidade  

e direito de resguardo. BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 2016, p.172. 

 
226 Stefano Rodotà, invocando o magistério de Robert Kerr (no discurso de encerramento da 26ª 
Conferência internacional em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, ocorrida em setembro de 
2004, em Wraclaw, na Polônia) sinaliza que 40 anos antes do ensaio americano, na Inglaterra 
Vitoriana, a discussão da privacidade245 já permeava a pauta social: Ever since the mid-19th century, 
a writer such as Robert Kerr described Victorian English society by re ferring to the "right to be left 
alone" - forty years in advance of the wellknown essay by Warren and Brandeis. He analysed the 
meaning  of   privacy   and   found   that  its essence consisted in "mutual respect an  intimacy 
Disponível em  <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/export/1049293>   Acessado em 23 de abril de 2018. 
 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1049293
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1049293
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estadunidenses, Samuel Dennis Warren e Louis Demitz Brandeis publicaram227 o 

ensaio The Right to Privacy228 na edição 4 de Harvard Law Review, desdobramento 

evolutivo do The right to be alone, de outro jurista dos Estados Unidos, Thomas 

McIntyre Cooley, que reconheceu como prerrogativa legítima do ser o direito de 

estar só com seus sentimentos, emoções e pensamentos248. 

Ao tempo da concepção desencadeada pelo paper norte americano, o direito 

à privacidade era um direito tipicamente burguês marcado pelo individualismo 

exagerado, com substrato no egoísmo e cuja pretensão máxima era uma zero-

relationship229, o isolamento e a tranquilidade230. 

                                                
227 Marcel Leonardi (2011, pp.52-53), ao abordar  a construção estadunidense  enuncia,  à época,  na 
visão de Warren e Brandeis as ameaças à privacidade eram as fotografias instantâneas e a indústria 
dos jornais. As fotografias instantâneas mencionadas no artigo referiam-se às câmeras portáteis 
inventadas pela empresa Eastman Kodak em 1884. Antes disso, a fotografia era restrita a 
profissionais, em razão do tamanho, custo e dificuldade de operação dos equipamentos fotográficos. 
As novas câmeras portáteis eram pequenas e baratas, permitindo que qualquer um se tornasse um 
fotógrafo. Consequentemente, alçaram enorme popularidade, à ponto de serem consideradas, à 
época, verdadeira mania entre os norte- americanos. Sobre o tema, cf. Robert E. Mensel, “Kodakers 
lying in wait”: amateur photography and the   right of privacy in New York, 1885-1915, in American 
Quarterly, v. 43, n. 1. (1991), pp. 24-45. Apud LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na internet. 

São Paulo: Saraiva, 2011. p. 52. e a “indústria dos  jornais” refere-se ao papel da imprensa na época 
e ao surgimento de jornais extremamente sensacionalistas, voltados à veiculação de boatos, rumores 
e fofocas a respeito de diversos indivíduos. Não se pode perder  de vista, também, que Warren tinha 
casamento com Mabel Bayard, filha do senador norte americano Thomas F. Bayard, efetuada por 
mais de 60 jornais. Sobre o tema, cf. Amy Gajda, What if Samuel D. Warren hadn’t married a 
senator’s daughter?: uncovering the press coverage that led to the right to privacy, in Michigan State 
Law Review, 2008, v. 1, pp. 35-60. Apud LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na internet. São 
Paulo: Saraiva, 2011. pp. 52-53. 
 
228 WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D.The right to privacy. In: Harvard Law Review. n.4, 
1890. Disponível em <http://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf> 
Acessado  em  02  de janeiro de 2018. 

 
229 Acerca da contribuição dos EEUU, Danilo Doneda aborda celeuma doutrinária: Mesmo um ponto 
de partida corriqueiro, que é a menção a um “direito a ser deixado só”, tantas vezes apontada como 
sendo a definição de Warren e Brandeis, não é de todo exato: em seu mencionado artigo, os autores 
em nenhum momento definem estritamente o right to privacy.  A associação que geralmente é feita 
do  artigo,  com o  right to be alone deve ser  um pouco suavizada e relativizada:  esta é uma citação 
de Thomas Cooley, que  os autores não chegaram em nenhum  momento a afirmar que traduziria 
propriamente o conteúdo do  direi- to à privacidade – ou seja, Warren e Brandeis trabalharam com 
uma perspectiva não tão “fechada” de privacy. DONEDA, Danilo. O direito fundamental à proteção de 
dados pessoais. Em: Direito Privado e Internet. São Paulo: Atlas, 2014, p.105. No mesmo sentido, a 
preleção de Marcel Leonardi Note-se,  po rém, que Warren e Brandeis não definem exatamente o que 
é  privacidade;  apenas  afirmam que a common law garante a cada indivíduo, ordinariamente, o 
direito de determinar em que medida seus pensamentos, sentimentos e emoções serão comunicados 
aos outros. Esse direito a ser  deixado só, para eles,  um direito geral à imunidade da pessoa,  o 
direito à sua própria personalidade.  LEONARDI,  Marcel.  Tutela e privacidade na internet. São 
Paulo: Saraiva, 2011. p. 53. Apud Cf. Ferdinand Schoeman, Privacy: philosophical dimensions of the 
literature, in Philosophical dimensions of privacy: an anthology. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1984, p. 14, e Edward Bloustein, Privacy as an aspect of human dignity, in 39 New York 
University Law Review, 1964, p. 970, destacando que, em lugar de desenvolver um conceito de 
privacidade, o artigo de Warren e Brandeis tinha como enfoque preponderante as falhas nos torts da 

http://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf
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Nessa perspectiva, Vânia Sciliano Aieta, adverte, que, 
 
 

[...] a intimidade só ganha autonomia ideológica mais recentemente com o 
nascimento da burguesia e o crescimento de núcleos urbanos: Na 
realidade, a intimidade era um privilégio das classes sociais mais altas e 
dos indivíduos que viviam à margem da sociedade, como excluídos de toda 
a sorte [...] À medida que as condições sociais e econômicas conduziam ao 
desenvolvimento dos núcleos urbanos, crescia na burguesia emergente a 
expectativa de proteger a intimidade231

. 

 
A ausência de registros doutrinários nos permite concluir que por décadas a 

discussão se desenvolveu sem maior protagonismo, até que em 1948 e 1950, a 

privacidade ganhou destaque por expressa disposição no artigo 12 da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e no artigo 8 da Convenção Europeia de Direitos 

Humanos: 

 

  Artigo 12 

Ninguém será́ sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família,  
no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques a sua honra e 

reputação. Todo o homem tem direito à proteção da lei contra tais 
interferências ou ataques232. 
 
Artigo 8.º 
(Direito ao respeito pela vida privada e familiar) 
1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, 
do seu domicílio e da sua correspondência. 
2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste 
direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma 
providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a 
segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar económico 
do país, a defesa da ordem e a prevenção das infracções penais, a 
protecção da saúde ou da moral, ou a protecção dos direitos e das 
liberdades de terceiros233. 
 

De maneira inspirada na redação da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, em 1966, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e, em 1969, 

                                                                                                                                                   
common law. e Vittorio Frosini observou que o right of  privacy foi originariamente formulado  para 
solucio- nar a polêmica suscitada por um típico instrumento da civilização tecnológica 
contemporânea. Cf. Vittorio Frosini, Il diritto nella societá tecnologica. Milano: Giuffrè, 1981, p. 276. 

 
230 Cf. DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. 2006, pp.9-10. 
 
231 AIETA, Vânia Sciliano. A garantia da intimidade como direito fundamental. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 1999, p.78. 
 
232 Disponível em <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos- 
humanos/declar_dir_homem.pdf>. Acessado em 03 de abril de 2018. 
 
233 Disponível em <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=536&lID=4>  
Acessado  em 03 de abril de 2018. 
 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=536&amp;lID=4
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o Pacto de São José da Costa Rica234, também, dispuseram sobre a tutela 

privacidade, o que fomentou a discussão internacional e desencadeou a 

incorporação do referido direito235 ao ordenamento jurídico interno de vários países. 

Quanto à perspectiva brasileira236, Sarlet em considerações gerais ao direito à 

privacidade, assim aduz: 

 
Foi apenas na Constituição Federal que a proteção da vida privada e da 
intimidade foi objeto de reconhecimento de modo expresso [...] o direito a 
privacidade articulase com outros direitos fundamentais, como é o caso, 

para efeitos do presente comentário, da proteção da intimidade (vida 
privada) e também da inviolabilidade do domicílio [...] em geral  a  intimidade 
constitui uma  dimensão (esfera) da privacidade. Na constituição Federal, 

todavia, embora ambas as dimensões (privacidade e intimidade) tenham 
sido expressamente referidas, haverão de ser analisadas em conjunto, 
pois se cuida de esferas (níveis) do direito à vida privada237

. 

 

A preleção de Sarlet articula a ponte para a abordagem de construção 

doutrinária que identifica diferentes graus de manifestação do sentimento de 

privacidade, a ideação alemã batizada de teoria das esferas (concêntricas). 

                                                
234 Disponível em <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.html>  
Acessado em 03 de abril de 2018. 
 
235 Outro marco relevante na construção contemporânea das premissas sobre o direito à privacidade, 
é narrado por Luiz Edson da Silva Em 1968, em uma Conferência dos Juristas Nórdicos, tivemos as  
primeiras proteções ao right of privacy. Ele foi conceituado como o direito do indivíduo de ter a sua 
privacidade protegida contra: a) interferência em sua vida privada, familiar e doméstica; b) 
ingerência em sua integridade física ou mental ou em sua liberdade moral e intelectual; c) ataque à 
sua honra e reputação; d) colocação em perspectiva falsa; e) a comunicação de fatos irrelevantes e 
embaraçosos relativos à intimidade; f) uso de seu nome, identidade ou retrato; g) espionagem e 
espreita; h) intervenção na correspondência; i) má́ utilização de suas informações escritas ou orais; j) 
transmissão de dados recebidos em razão de segredo profissional. SILVA, Edson Ferreira da. Direito 

à intimidade. São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 1998, p 35. 
 
236 Frisamos que o regime jurídico brasileiro de proteção à privacidade, que tem como ápice o inciso 
X do artigo 5o da CF/88 (que preconiza invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pesso-  as, assegurando o direito à reparação em decorrência de violação), também encontra 
correspondência no plano ordinário, em nível civil e penal. Para maior aprofundamento v. BITTAR, 
Carlos Alberto. Os direitos  da personalidade. 2016, p.175ss. Na forma do comando constitucional: 
Art. 5º, X a XII, da Constituição Federal: [...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 
a  imagem das pessoas, assegurado   o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação; XI - a casa é asilo invio-  lável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, 
ou, durante o dia, por determinação judicial; 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; Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acessado em  22  de  
março  de 2018. 
 
237 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional, 2018, p.450. 
 

http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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A par da crítica238, no entanto, sem a pretensão de enfrentá-la, em síntese, 

podemos caracterizar a referida teoria por classificar a dimensão da privacidade em 

esferas, dentro das quais o titular encontra o resguardo contra intromissões 

alheias239. 

Acerca da teoria alemã240, Szaniawski expõe: 
 

Como primeira e mais intima das esferas, a Intimsphäre, ou esfera íntima, 

que consiste na proteção dos indivíduos na sua própria pessoa, constitui o 
âmbito da vida no qual o  indivíduo pode manter-se em total segredo diante 
da coletividade.  A esfera íntima protege a pessoa inteiramente, ficando a 
mesma intocável aos olhos e ouvidos do público [...] A esfera secreta 
consiste no segundo círculo concêntrico, denominado de Geheimnisphäre e 
está ligado à esfera anterior, a In- timsphäre. Essa esfera secreta é mais 

ampla que a esfera íntima, pois nela participam indivíduos que conhecem 
determinados segredos da pessoa e destes fazem parte na vida cotidiana. 

                                                
238 Cf. Doneda, Tal teoria, que hoje chega a ser referida pela própria doutrina alemã como a teoria da 
pes- soa como uma cebola passiva foi desenvolvida e posteriormente perdeu a sua centralidade 
nesta matéria após uma célebre sentença proferida em 1983 pelo Tribunal Constitucional 
Alemão. Cf. Herbert Barker. Privacy-Data Protection - A German/European Perspective, in: 
Governance of Global Networks in the Light   of Differing Local Values. Christoph Engel; Kenneth 
Keller (ed.). Baden-Baden: Nomos, 2000, p. 46. A sentença determinou a ilicitude de diversos itens da 
Lei do Censo, de 1982, que atentariam diretamente contra o direito geral da personalidade – 
allgemeines Persönlichkeitsrecht -, relacionados tanto  à coleta como ao tratamento de informações  
pessoais  nos termos propostos pelo censo.  Em suas  considerações,  a teoria das esferas não se 
demonstrou uma boa guia em um cenário no qual os problemas relacionados à privacidade eram 
também problemas relacionados à informação automatizada e às suas dinâmicas próprias - 
corroendo a eficácia de uma construção teórica baseada em pressuposições sobre níveis de 
intimidade e privacidade e categorias específicas de atos e dados capazes de irromper até tais níveis.  
Confor me se lê na sentença, "não se pode levar em consideração somente a natureza das 
informações; 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 importâcia, pode adquirir um novo valor; portanto, nas atuais 
condições do processamento automático de dados,  não existe  mais  um  dado  'sem  importância'”.  
Vittorio  Frosini. Contributi  ad  un  diritto  dell'informazio-  ne. Napoli: Liguori, 1991, pp. 128-129. Apud 
DONEDA, Danilo. Privacidade, vida privada e intimidade no ordenamento jurídico brasileiro. Da 
emergência de uma revisão conceitual e da tutela de dados pessoais. Portal Âmbito Jurídico. 2014. 
Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link= 
revista_artigos_leitura&artigo_id=2460#_ftn27> Acessado em 02 de maio de 2018. 
 
239 Bittar sinaliza que o ponto nodal do direito à privacidade encontra-se na exigência de resguardo 

ínsita no psiquismo humano, que leva a pessoa a não desejar que certos aspectos de sua 
personalidade e  de  sua vida cheguem ao conhecimento de terceiros.  Limita-se, com esse direito, o 
quanto possível, a inserção de estranho na esfera privada ou íntima da pessoa. São esses 
elementos: a vida privada; o lar; a família; a correspondência, cuja inviolabilidade se encontra 

apregoada, no mundo jurídico, desde os tempos das Declarações Universais e Constituições e, 
ainda, em mitos pontos de legislação ordinária. BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 

2016, p.173. 

 
240 Também acerca da teorização alemã, Paulo José da Costa Junior: Para a teoria das “esferas”, 
cujos maiores defensores são Henkel e Hubmann, existem diferentes graus de manifestação do 
sentimento de privacidade: a esfera da intimidade ou do segredo (Intimsphäre, que para outros 
autores seria Geheimnis- phäre), a esfera privada (Privatsphäre) e, em torno delas, a esfera pessoal 
que abrangeria a vida pública (Öffentlichkentsbereich). COSTA JÚNIOR, Paulo José da. O direito de 
estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: RT. 1970, p.31. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link
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Apenas a coletividade, em geral, fica fora dos limites dessa esfera. 
Finalmente, existe um último círculo concêntrico onde se desenvolve a 
personalidade da pessoa que é a esfera privada, a Privatsphäre, que é mais 

ampla que as anteriores. Nessa esfera localizam-se as proibições de 
divulgação de fatos cujo conhecimento pertence a determinado círculo de 
pessoas que não participem obrigatoriamente da vida do indivíduo e que 
conheçam os  seus segredos241. 

 

O centro da órbita gravitacional da teoria das esferas é a informação, esta 

posicionada com o escopo de delinear os contornos do direito à privacidade. 

Noutra perspectiva, consubstanciada não apenas na posição da informação, mas 

também na potencialidade que ela detém, é a ideação doutrinaria do espanhol 

Fulgencio Madrid Conesa, a teoria do mosaico, tida como irrelevante por parte da 

doutrina242, mas mencionada com relevância por Marcel Leonardi, 

 
Nesse contexto, e em razão das deficiências da tradicional teoria das 
esferas para lidar com formas sofisticadas de ataque à privacidade, em sua 
maioria fomentadas pelo avanço tecnológico, Fulgencio Madrid Conesa 
propôs a alegoria do mosaico: ponderando que público e privado são 
conceitos relativos, que devem  ser analisados em função de quem é o 
outro sujeito em uma “relação informativa”, afirma que existem dados 
irrelevantes a priori do ponto de vista da intimidade, mas que, em conexão 
com outros dados, quiçá igualmente irrelevantes, sob a mesma perspectiva, 
quando isoladamente considerados, podem servir para tornar totalmente 
transparente a personalidade de um indivíduo, “tal como ocorre com as 
pequenas pedras que formam os mosaicos: em si mesmas, não dizem 
nada, mas unidas podem formar conjuntos plenos de significado243. 

 
A vista do exposto há que se ter cautela na interpretação do direito ao 

privacy244 tencionado por Warren e Brandeis. E é exatamente nesse sentido o 

alerta de Doneda: 

 
O centenário diagnóstico realizado pelos autores, então advogados em 
Boston, ainda é valioso, tanto que o artigo The right to be let alone continua 

                                                
241 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela, 2005, pp.357-360. 
 
242 Cf. Tatiana Malta Vieira, O direito à privacidade na sociedade da informação efetividade desse 
direito fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris Editor, 2007. A autora ressalva que “não se pode, todavia, refutar, de plano, a teoria do 
mosaico, que contribui significativamente para a compreensão do problema da coleta e do 
armazenamento de dados pessoais por entidades públicas e privadas, especialmente no que 
concerne à interconexão de tais informações por modernos recursos tecnológicos que permitem tratar 
com velocidade e com  acuidade o perfil dos  titulares de tais dados”. pp.39-40. In LEONARDI, 
Marcel. Tutela e privacidade na internet. 2011, p. 60. 

 
243 Cf. Fulgencio Madrid Conesa. Derecho a la intimidad, informática y Estado de Derecho. Valencia: 
Universidad de Valencia, 1984, p.45. In LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na interne, 2011. 
p.74. 
 
244 Cf DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. 2006, pp.9-10. 
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sendo lido e citado com invejável constância. Para sua interpretação, no 

entanto, deve-se va- ler da consciência de que se trata de um trabalho 
circunstancialmente datado e que respondia às condições específicas do 
seu tempo [...] Tomada esta precaução, subsiste a forte constatação de que 
a privacy, hoje, compreende algo muito mais complexo do que o isolamento 

ou a tranquilidade245. 

 

O homem, que em todos os séculos primou pela preservação de sua 

privacidade246, mantendo em segredo os atributos nela compreendidos, e que 

compunham a sua esfera particular, passou a ansiar pelo direito de manter o 

controle sobre suas próprias informações e de determinar a maneira de construir sua 

própria esfera particular. 

Sensível à mudança de eixo do direito à privacidade e observando que 

nossos dados estão em movimento incessante, Stefano Rodotà, sinteticamente, 

aborda outras formulações doutrinárias sobre o tema: Alan Westin, que define como 

o direito a controlar a maneira na qual os outros utilizam as informações a nosso 

respeito247. L.M. Friedman, para quem a privacidade é a proteção de escolhas de 

vida contra qualquer forma de controle público e estigma social; e J.Rosen, 

reivindicação dos limites que protegem o direito de cada indivíduo a não ser 

simplificado, objetivado e avaliado fora de contexto. 

  Oportuna, também é a preleção de J.J. Canotilho e Vital Moreira, para quem o 

direito à privacidade irradia dois outros direitos, que os autores convencionaram chamar 

de direitos menores: 

 
(a) o direito de impedir o acesso de estanhos a informações sobre a vida 
privada   e familiar e (b) o direito a que ninguém divulgue as  informações  
que tenha sobre a vida privada e familiar de outrem. Alguns outros direitos 
fundamentais funcionam como garantia deste: é o caso do direito à 
inviolabilidade do domicílio e da correspondência, da proibição de 
tratamento informático de dados referentes à vida privada. Instrumentos 
jurídicos privilegiados de garantia deste direito são igualmente o sigilo 
profissional e o dever de reserva das cartas confidenciais e demais papeis 
pessoais248. 

                                                
245 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais, 2006. p.10. 
 
246 Caio Mário identifica que tal direito oferece caráter dúplice: o direito de estar só, de não se 
comunicar; e simultaneamente de não ser molestado por outrem, como também pela autoridade 
pública,  salvo quando  um imperativo de ordem pública venha a determiná-lo. PEREIRA, Caio Mário 
da Silva. Instituições de direito civil. 2016, p.218. 
 
247 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: A privacidade hoje. 2008, p.15. 
 
248 Cf. CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital.  Constituição da República Portuguesa anotada – 
Arts.   1o ao 107o. 4. Ed. Coimbra: Coimbra. 2007. In SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito 
Constitucional, 2018. p.453. 
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Bittar, após divisar a proteção da privacidade na elisão de qualquer atentado à 

sua efetivação, sinaliza para a ideia de que, 

 
Esse direito vem assumindo, paulatinamente, maior relevo, com a contínua 
expansão das técnicas de virtualização do comércio, de comunicação, como 
defesa natural do homem contra as investidas tecnológicas e ampliação da 

necessidade de locomoção, do círculo relacional do homem, obrigando-o à 
exposição permanente perante públicos os mais distintos, em seus 
diferentes trajetos, sociais, negociais ou de lazer. É fato que as esferas de 

intimidade têm-se reduzido com a internet e os novos meios eletrônicos249. 

 

Também posicionado na problemática contemporânea, Stefano Rodotà 

adverte: 

 

Hoje, porém, o problema não é adaptar uma noção nascida e outros tempos 
e   em outras terras a uma situação profundamente modificada, respeitando 
suas razões e sua lógica de origem. Quem consegue decifrar o debate ora 
em curso percebe que ele não reflete somente o tema clássico da defesa da 
esfera privada contra invasões externas, mas realiza uma importante 
mudança qualitativa, que nos incita a considerar os problemas da 
privacidade de preferencia no quadro da organização do poder, no âmbito 
do qual justamente a infraestrutura da informação representa hoje um dos 
componentes fundamentais250. 

 

A evolução do paradigma, da solidão ao controle, reafirma a importância dos 

valores individuais da pessoa, que, inserta na órbita gravitacional da privacidade, 

tem em seus dados pessoais uma das mais relevantes expressões de liberdade 

individual. Surge, assim, inescusável proteção decorrente do princípio da dignidade 

da pessoa humana, cuja tutela decorre da condição de pessoa, assim considerada, 

em todas as suas dimensões/projeções: física, psíquica, emocional, intelectual e/ou 

eletrônica informacional251. 

Atenta à nova perspectiva, Laura Schertel Mendes, adverte: 

 
[...] para enfrentar esses riscos decorrentes das modificações sociais e 

                                                
249 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade, 2015. p.173. 
 
250 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância – a privacidade hoje, 2008. p.23. 
 
251 "Como reconhece Diéz-Picazo e Gullón: La persona no es exclusivamente para el Derecho civil el 
titu lar de derechos y obligaciones o el sujeto de relaciones juridicas. Debe contemplar y proteger 
sobre todo a   la persona considerada en sí misma, a sus atributos físicos y morales, a todo lo que 
suponga desarrollo y desenvolvimiento de la misma. Luis Diéz-Picazo. Antonio Gullón, Sistema de 
Derecho Civi, v. I, Madrid, Tecnos, 1988, p.338. Apud Danilo Doneda. Os direitos da personalidade 
no Código Civil. In TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil na perspectiva civil-constitucional / Gustavo 
Tepedino (coord.) Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p.51. 
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tecnológicas, é necessário o desenvolvimento de um novo direito à 

privacidade no ordenamento jurídico brasileiro, consubstanciado na 
proteção e no controle das próprias informações pessoais252. 
 

Como divisamos linhas atrás, há dados capazes de tornar totalmente 

transparente a personalidade de uma pessoa e embora no trecho citado não haja a 

expressa menção, notadamente, estes são os dados pessoais, e é exatamente a 

potencialidade reveladora que tais dados carregam em essência, que tornam 

imperativos a proteção e o controle. 

Acerca dos riscos que envolvem a temática, José Afonso da Silva, alerta: 

 
O intenso desenvolvimento da complexa rede de fichários eletrônicos, 
especialmente sobre dados pessoais, constitui poderosa ameaça à 
privacidade das pessoas. O amplo sistema de informações 
computadorizadas gera um processo de esquadrinhamento das pessoas, 
que ficam com sua individualidade inteiramente devassada. O perigo é tão 
maior quanto mais a utilização da informática facilita a interconexão de 
fichários com a possibilidade de formar grandes bancos de dados que 
desvendem a vida dos indivíduos, sem sua autorização e até sem seu 
conhecimento253. 

 
Não por acaso, os escândalos globais envolvendo uso desautorizado, o 

vazamento e a exposição de dados pessoais, direcionam os holofotes políticos e 

jurídicos sobre a temática da proteção de dados pessoais, isto porque, além de 

todo o supra exposto, assinalado sem a pretensão de esgotar a problemática - 

conforme aduz Ronaldo Lemos, 

 
A quantidade de informações digitais é inesgotável: toda interação 
eletrônica, toda operação bancária e de crédito e cada simples assinatura 
de uma revista ficarão digitalmente gravados e ligados a indivíduos 
específicos, havendo  notável risco de violação do sigilo desses dados para 
finalidades várias, inclusive ilícitas, ainda que inúmeros usuários da rede 
não tenham ciência do perigoso rastro que deixam a cada acesso. Tal 
registro de dados fica armazenado através de cookies, que servem para 
guardar diversas informações sobre preferências do utente, quando foi 
realizado o último acesso à página que instalou o respectivo cookie, senha 
de acesso ao site, entre outras254. 

 
A partir do momento em que a tecnologia passa a permitir o armazenamento 

                                                
252 MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados  e  defesa do consumidor:  linhas  

gerais  de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva. Versão Kindle, 2014, Pos.3091 de 4997. 

 
253 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, 2000. pp.212-213. 
 
254 LEMOS, Ronaldo. Marco Civil da Internet: construção e aplicação. São Paulo: Atlas. 2014. pp, 
739-740. 
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e o processamento rápido e eficiente de dados pessoais, dá-se a associação entre 

proteção a privacidade e informações pessoais255, associação esta que, na 

perspectiva do fundamento principiológico, último e primeiro, de um Estado 

democrático de direito, instrumentaliza mais um viés da tutela da pessoa humana 

por força de sua emanação informacional256; este é o panorama social abordado 

por Stefano Rodotà ao preparar a introdução de A vida na sociedade da vigilância: a 

privacidade hoje aos leitores brasileiros: 

 
Estamos diante da verdadeira reinvenção da proteção de dados – não 
somente porque ela é expressamente considerada como um direito 
fundamental autônomo, mas também porque se tornou uma ferramenta 
essencial para o livre desenvolvimento da personalidade. A proteção de 
dados pode ser vista como a soma de um conjunto de direitos que 
configuram a cidadania do novo milênio257. 

 

Na qualidade de instituto jurídico multifacetado, complexo258 e de conceito 

legal indeterminado259, a compreensão acerca do alcance, limitações e 

                                                
255 Cf. MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas 

gerais de um novo direito fundamental. 2014. Pos. 543 de 4997. 

 
256 Para DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção  de dados  pessoais.  2006,  p.1-2 (…)  somos  
cada vez mais identificados a partir dos nossos dados pessoais, fornecidos por nós mesmos aos 

entes, públicos   e privados, com os quais mantemos relações; ou então coletados por meios 
diversos. Tais dados pessoais são indicativos de aspectos da nossa personalidade, portanto 
merecem proteção do direito enquanto tais. Para uma  tal proteção, pode bastar uma concepção de 

privacidade como uma liberdade negativa, que reconheça e tutele a pessoa contra o abuso na 
obtenção e tratamento destes dados. 

 
257 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância – a privacidade hoje., 2008, p. 21. 
 
258 Para  Bittar o direito à privacidade  reveste-se das conotações fundamentais dos direitos   da 
personalidade, devendo-se enfatizar a sua condição de direito negativo, ou seja, expresso 
exatamente pela não exposição e não intromissão a conhecimento de terceiro de elementos 
particulares da esfera reservada do titular [...] Na esfera privada propriamente dita, tem-se a pessoa 
em seu interior ou em sua intimidade (esfera da confidencialidade ou do segredo, reservada ao 
intelecto próprio) e, portanto, inatingí- vel por ação arbitrária de terceiro. Existem, assim, fatos ações 
ou dados cuja extrapolação não interessa ã pessoa, que pode, pois evitar, juridicamente, sejam 
postos a conhecer, ou a sancionar, a divulgação reali- zada sem,  ou contra, o seu consentimento 
(art.  5o X e XII  da CF/88). BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos  da personalidade, 2015. p.174. 
 
259 Nelson Nery Jr e Rosa Maria Nery lecionam que conceitos legais indeterminados são palavras ou 
expressões indicadas na lei, de conteúdo e extensão altamente vagos, imprecisos e genéricos, e por 
isso mesmo esse conceito é abstrato e lacunoso. Sempre se relacionam com a hipótese de fato posta 
em cau- sa. Sua função é manter, de um lado, pela instituição normativa, o aspecto da segurança, 
essencial para  que a preservação da estabilidade do ordenamento, que garante previsibilidade para 
os agentes, como também certeza a respeito de quais são e de como funcionam as regras de 
convivência social. Ao mesmo tempo propiciam uma mudança no espírito da norma que acompanhe, 
passo a passo, nas transformações  da vida social em seu conteúdo ético. NERY JUNIOR, Nelson, 
NERY, Rosa Maria de Andrade.  Constituição Federal Comentada e legislação constitucional. 2ª Ed. 
São Paulo, RT. 2009, p.198. 
 



94 
 

características do direito à privacidade260 injunge múltipla abordagem, apartada da 

ideia de outrora, quando concebida desde a perspectiva mononuclear de o direito de 

estar só - já que este não comporta a tratativa do problema que se tornou a proteção 

da privacidade hodierna. 

A profusão de elaborações doutrinárias acerca da privacidade261 demonstra, 

na verdade, a impossibilidade de fixação de um conjunto fechado e estanque dos 

atributos de sua composição/integração, isto porque, concebida inicialmente a partir 

da não interferência na esfera particular da pessoa, uma liberdade negativa, os 

avanços históricos, sociais e tecnológicos trouxeram novos aspectos de liberdade e 

controle que resultam numa concepção mais moderna e abrangente. 

Devidamente delineado o direito à privacidade como gênese ao direito 

fundamen- tal da proteção de dados pessoais, passa-se a discorrer sobre a 

autodeterminação informativa. 

 

2.7 Autodeterminação informativa 
 

Desde a invenção da roda, uma das primeiras evoluções tecnológicas 

                                                
260 Excelente substrato para a compreensão da  privacidade, encontramos nos dizeres de  Ferraz 
Júnior,  para quem a privacidade é regida pelo princípio da exclusividade, cujos atributos principais 
são a solidão     (o estar só), o segredo, a autonomia. Na intimidade protege-se sobretudo o estar só; 
na vida privada, o segredo; em relação à imagem e à honra, a autonomia. FERRAZ JÚNIOR, Tércio 
Sampaio. Sigilo de da- dos: o direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do Estado. 
Revista da Faculdade de Direitom Universidade  de  São  Paulo,  São  Paulo, v.  88,  p.  439-459,  
jan.  1993. ISSN  2318-8235.  Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67231/69841>. Acessado em 01 de julho de 2018. 
 
261 Paulo Gustavo Gonet Branco adverte, Não obstante a relevância do tema, verificam-se  
hesitações quando se trata de definir o que seja exatamente o direito à privacidade. Mesmo os 
diplomas legais ou as convenções  internacionais não cuidam de precisar o conceito, que tampouco 
parece encontrar univocidade no acervo de jurisprudência do direito comparado. Tércio Sampaio 
Ferraz entende que esse direito é  "um direito subjetivo fundamental, cujo titular é toda pessoa, física 
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, residente ou em trânsito no país; cujo conteúdo é a faculdade de 
constranger os outros ao respeito e de resistir à violação do que lhe é próprio, isto é, das situações 
vitais que, por só a ele lhe dizerem respeito, deseja manter para si, ao abrigo de sua única e 
discricionária decisão; e cujo objeto é a integridade moral   do titular". O conceito é abrangente e, de 
fato, aponta ângulo útil para a identificação de casos compreendidos no âmbito de proteção do direito 
à vida privada. Subsistem, de toda sorte, alguns pontos de polêmica quando nos confrontamos com 
situações concretas que se candidatam a incluir-se no âmbito normativo do direito à privacidade. [...] 
O direito à privacidade, em sentido mais estrito, conduz à pretensão do indivíduo de não ser foco da 
observação por terceiros, de não ter os seus assuntos, informações pessoais e características 
particulares expostas a terceiros ou ao público em geral. Como acontece com relação a qualquer 
direito fundamental, o direito à privacidade também encontra limitações, que resultam do próprio fato 
de se viver em comunidade e de outros valores de ordem constitucional. MENDES, Ferreira Gilmar. 
Curso de Direito Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet  Branco. 10. ed. rev. 
e  atual. São Paulo: Saraiva, 2015. pp. 281 e 283. 
 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67231/69841
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utilizadas para a satisfação das necessidades do homem, a humanidade passou a 

experimentar uma dinâmica satisfativa diametralmente  oposta,  qual  seja,  aquela 

em  que não mais a tecnologia se presta a atender as necessidades do homem, mas 

onde, desde as inovações tecnológicas, o homem desenvolve outras demandas. 

Com efeito, está a autodeterminação informativa, dimensão multifacetada e 

positiva, que projeta o poder de controle sobre as informações pessoais como 

atributo de relevância na moderna redefiniçao da privacidade – direito fundamental 

inequívoco - simetrizada na observação de Rodotà, hoje a sequencia 

quantitativamente mais relevante mais relevante é “pessoa-informação-circulação-

controle”, e não mais apenas “pessoa-informação-sigilo”, em torno da qual foi 

construída a noção clássica privacidade262. 

O primeiro marco relevante no enfrentamento da temática deu-se pelo 

Tribunal Constitucional Federal Alemão, quando, por sentença proferida em 15 de 

dezembro de 1983 BVerfGE 65,1 (Volkszãhlungsurteil), reconheceu o direito à 

autodeterminação informativa. Esta entendida como o direito se proteger contra o 

armazenamento, o uso e a revelação de seus dados pessoais, efetuados de modo 

ilimitado, direito esse que somente poderia ser restringido em caso de um interesse 

público superior, desde que estabelecido em consonância com a Constituição263. 

Condição elementar de uma sociedade democrática fundada na dignidade 

huma- na e na consectária liberdade264 para estabelecer os elos de confiança para o 

consenti- mento ou não do uso dos dados pessoais em atividades de coleta, 

armazenamento, registro, tratamento e transmissão de dados, a autodeterminação 

informacional é fundamental para que o homem contemporâneo possa 

exercer/desenvolver a sua personalidade em projeção/dimensão informacional ou 

eletrônica265 sem abdicar das benesses que as novas TICs lhe proporcionam e sem 

                                                
262 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje, 2008. p.95. 
 
263 Cf. LEONARDI, Marcel. A Tutela e Privacidade na Internet. 2011, p.70. Cf. ALEMANHA, BVerfGE 
65,1 (Volkszãhlungsurteil). 
 
264 Sobre a relevância da liberdade, Amarthya Sen (2010, p. 10 Apud FERREIRA, 2018, p. 30), 
pontifica: A liberdade é central para o processo de desenvolvimento por duas razões: 1) A razão 
avaliatória: a avaliação do progresso tem de ser feita verificando-se primordialmente se houve 
aumento das liberdades das pessoas; 2) A razão da eficácia: a realização do desenvolvimento 
depende da livre condição do agente   SEN, Amarthya. Desenvolvimento como liberdade.  Tradução 
Laura Teixeira Motta; revisão técnica: Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 
2010, p. 17. Apud FERREIRA, Rafael Freire. Autodeterminação Informativa e a Privacidade na 
sociedade da informação. 
265 Doneda utiliza o vocábulo avatar para designar a estruturação de dados que representa 
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lançar-se num ambiente de absoluta insegurança jurídica instrumentalizada na 

desautorizada estruturação de dados que o identificam virtualmente. 

Marcel Leonardi, após discorrer acerca de várias construções doutrinárias 

afeitas ao novo eixo da discussão sobre a privacidade, adverte: 

 
Em razão da tremenda importância do controle sobre informações e dados 
pes- soais,  o conceito de privacidade baseado nessa ideia representa,  sem 

dúvida, um enorme avanço. Entretanto, um enfoque exclusivo em 
informações e dados torna o conceito muito limitado, pois exclui certos 
aspectos privados que não tem relação com informações, notadamente a  

autodeterminação do  indivíduo,  isto é, o direito de uma pessoa tomar 
decisões fundamentais sobre sua própria vida, corpo, crenças, entre outros 
aspectos266. 
 

Acerca do instituto contemporâneo, aduz Rafael  Freire Ferreira: 

 
[...] a autodeterminação informativa refere-se ao autocontrole das 
informações pessoais, seja para conhece-las e empregar o adequado 
tratamento no caso de apropriação consentida ou por força de lei, seja para 

não chegar a conhece-las, como forma de preservar a autonomia privada, a 
personalidade humana, a liberdade individual, os direitos fundamentais  que 
de fato fazem parte e a dignidade  da pessoa humana. É um genuíno 

exercício dos direitos de liberdade [...]267. 

 

Na expressão do já exposto neste estudo e sintetizado em Rafael Freire 

Ferreira, a dignidade da pessoa humana serve de manancial ético, direto e 

axiomático para os direitos, as liberdades e as garantias pessoais268, e a 

autodeterminação informativa – inegável ampliação do direito à privacidade, espécie, 

dos direitos da personalidade, que também encontra na adoção da cláusula geral - 

em que funciona e atua o princípio da dignidade da pessoa humana269 - proteção 

eficaz e abrangente. 

  A “clássica” privacidade dos que estão inseridos na sociedade da informação 

res- tou mitigada. A coleta, o armazenamento, o tratamento e a difusão de dados 

relacionados ao comportamento do usuário da rede são instantaneamente 

                                                                                                                                                   
virtualmente a pessoa humana. DONEDA, Danilo. Da Privacidade à proteção de dados pessoais. 
2006, p.2. 
 
266 LEONARDI, Marcel. A Tutela e Privacidade na Internet, 2011. p.74. 
 
267 FERREIRA, Rafael Freire. Autodeterminação informativa e a privacidade na sociedade da 
informação, 2018, p.173. 
 
268 FERREIRA, Rafael Freire. Autodeterminação informativa e a privacidade na sociedade da 
informação. 2018, p.63. 
 
269 No mesmo sentido, SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela, 2005. p.143. 
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registrados, inaugurando infinitas possibilidades, positivas e negativas.  

Pelo fato de representar a emancipação da pessoa, que se vê em condições 

de desenvolver as próprias potencialidades, por decisão, iniciativa e esforços 

próprios, a liberdade é o direito mais perseguido na história, e no tocante ao recorte 

deste estudo, encontra-se em seu aspecto negativo, o de não sofrer interferência em 

sua privacidade, quanto sob o viés positivo, quando o indivíduo também a 

experimenta e/ou exerce a autodeterminação informativa. 

Por vezes, tratada como ampliação do direito à privacidade, por outras, como 

direito autônomo, a problemática da autodeterminação é complexa e transcende a 

órbita dos direitos da personalidade, porquanto, em virtude do crescente uso das 

TICs, a informação pessoal tornou-se bem jurídico com valor econômico e posição 

estratégica no mercado; logo um bem jurídico que também ostenta natureza 

patrimonial, transformando o paradigma de não interferência do Estado ou de outros 

sujeitos na esfera particular da pessoa, liberdade negativa, para a via da autonomia 

decisória, liberdade270 positiva. 

A relação entre o físico e o virtual, o global e o local, é multifacetada e 

estimula a transposição das fronteiras físicas nos planos jurídico, político e territorial, 

numa ficção geopolítica transnacional que tem como território o ciberespaço. 

Apesar da óptica integrativa que faz toda a imensidão do mundo caber dentro 

da ideia de uma Global Village, a transposição das fronteiras geográficas pela 

transnacionalidade virtual extenua elementos de identidade social e das relações de 

poder do Estado com os seus nacionais. 

Pierre Levy em sua obra Cibercultura, aborda o declínio das fronteiras físicas 

estabelecidas nos planos jurídico, político e territorial intrínsecos ao ciberespaço 

como elemento de enfraquecimento da soberania dos Estados: 

 
De fato, o ciberespaço é desterritorializante por natureza, enquanto o 
Estado moderno baseia-se, sobretudo, na noção de território. Pela rede, 

bens informacionais (programas, dados, informações, obras de todos os 
tipos) podem transitar instantaneamente de um ponto a outro do planeta 
digital sem serem filtradas por qualquer tipo de alfândega. Os serviços 

financeiros, médicos, jurídicos, de educação a distância, de 

                                                
270 Segundo Amarthya Sen a expansão da liberdade é vista, por essa abordagem, como principal fim e 

o principal meio de desenvolvimento. O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de 
liberdade  que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente a  

condição  de agente. SEN, Amarthya. Desenvolvimento como liberdade. 2010, p.10. In FERREIRA, 
Rafael Freire. Auto-determinação Informativa e a Privacidade na sociedade da informação. 2018, p.30. 
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aconselhamento, de pesquisa e desenvolvimento, de processamento de 

dados também podem ser prestados aos locais por empresas ou 
instituições estrangeiras (ou vice-versa) de forma instantânea, eficaz   e 
quase invisível. O  Estado  perde,  assim,  o controle sobre  uma parte cada  

vez mais importante dos fluxos econômicos e informacionais transfronteiros. 
Além disso, as legislações nacionais obviamente só podem ser aplicadas 
dentro das fronteiras dos Estados. Ora, o ciberespaço possibilita que as leis 

que dizem respeito à informação e à comunicação (censura, direitos 
autorais, associações proibidas etc.) sejam contornadas de forma muito 
simples. De  fato, basta que um centro servidor que distribua ou organize a 
comunicação proibida seja instalado em qualquer ‘paraíso de dados’, nos 

antípodas ou do outro lado  da fronteira, para estar fora da jurisdição 
nacional. Como os sujeitos de um Estado podem conectar-se a qualquer 
servidor do mundo,  contanto que tenham  um computador ligado à rede 

telefônica, é como se as leis nacionais que dizem respeito à informação e à 
comunicação se tornam inaplicáveis271. 

 

O enfraquecimento da soberania implica perda de poder, o que tende a 

acarretar desdobramentos negativos nas relações de política externa e interna dos 

Estados, tais como, divisão entre países “ricos” e “pobres” em informação, guerra 

informacional e ciberataques, dentre outros. 

Essa nova ordem que desprivilegia as fronteiras geográficas fomenta uma 

serie de atividades272 de natureza publica e privada que repercute em todos os 

agentes nela inseridos, basta observar o protagonismo da rede no fortalecimento da 

democracia participativa, no desenvolvimento de ações de valorização da liberdade, 

nelas contempladas, a individualidade e a autodeterminação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
271 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1999, 
p.204. 
 
272 Também concebidas no sentido de ações. 
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3 PROTEÇÃO DE DADOS EM PERSPECTIVA JURIDICO NORMATIVA 

CONSONANTE COM A SISTEMÁTICA PRINCIPIOLÓGICA DA DIGNIDADE 

HUMANA 

 
3.1 O Regulamento Europeu sobre a Proteção de Dados, General Data 

Protecion Regulation (GDPR) 

 
Parafraseando, e mais que isso, comungando do sentimento de Ruth 

Cardoso é notório o fato de que é sempre difícil enfrentar temas novos, sobre os 

quais há pouca literatura273, notadamente, se as parcas disponíveis se exprimem 

essencialmente como guias de implantação, absolutamente desprovidos de análise 

crítica, e, portanto, providos de baixo, ou nenhum, potencial de contribuição ao 

debate acadêmico.  

É preciso caminhar na contramão do mecanicismo doutrinário que se detém 

à abordagem em formato de manuais, para buscar o referencial principiológico que 

orienta o enquadramento da proteção dos dados pessoais na categoria dos direitos 

fundamentais, como efetiva instrumentalização do princípio da dignidade humana, e 

é ao chamamento desse desafio que, a seguir, nos lançaremos. 

Historicamente, o direito à proteção dos dados pessoais está consagrado na 

legislação da União Europeia, desde 1953, quando, por expressa disposição no  

artigo 8o274 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, fora conferida sob a 

perspectiva de liberdade negativa. 

Em 1995, com o surgimento das TICs que possibilitaram o advento da 

sociedade da informação, e ante a necessidade de harmonização legislativa  dos  

Estados-Membros, fora concebido o primeiro marco jurídico específico, a Diretiva no 

95/46/CE275 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, 

relativa à proteção  das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais e à livre circulação desses dados. 

                                                
273 CARDOSO, Ruth, Obra reunida. CALDEIRA, Teresa Pires do Rio (org.). São Paulo: Mameluco, 
2011. p.461. 
 
274 Disponível em <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=536&lID=4>  
Acessado em  03 de abril de 2018. 
 
275 Disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=PT>. Acessado em 03 de abril de 2018. 
 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=536&amp;lID=4
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Em 2000, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia276 consagrou 

expressamente em seu artigo 8o o direito à proteção de dados pessoais, bem como, 

o respeito à privacidade, em seu artigo 7o. 

Considerando que a Diretiva no 95/46/CE277 era aplicável aos Estados-

Membro, mas não à própria União Europeia, o Regulamento  no 45/2001278 

estabeleceu normas de proteção quanto aos dados pessoais pelas instituições e 

órgãos comunitários279. 

Em 20016, o General Data Protection Regulation (GDPR) - Regulamento 

Geral de Proteção aos Dados (GDPR) – em português; (UE) 2016/679280 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, em vigor desde 25 de 

maio de 2018, eleva a proteção dos dados pessoais a elemento de prioridade 

máxima das instituições que atuam no tratamento de dados pessoais de cidadãos da 

União Europeia281. 

                                                
276 Disponível em <http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf>. Acessado em 03 de  Abril  
de 2018. 
 
277 É um ato geral e obrigatório em todos os seus  elementos.  São diretamente aplicáveis, o que 
significa  que criam direitos e se impõem imediatamente em todos os Estados-Membros ao mesmo 

nível que uma   lei nacional, sem que seja  necessária qualquer intervenção por parte das autoridades 
nacionais. Disponível em: <http://ccipd.pt/faqs/assuntos-europeus/>. Acessado em 03 de Abril de 
2018. 
 
278 Disponível em <https://publications.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/0177e751-7cb7-
404b- 98d8-79a564ddc629/language-pt>. Acessado em 03 de abril de 2018. 
 
279 No Direito Comunitário, um regulamento europeu possui aplicação direta ao ordenamento jurídico 
dos Estados-Membros, já uma diretiva necessita de transposição legal para o ordenamento jurídico  
interno.  Para          maior aprofundamento          na          sistemática jurídica da UE, v. 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/6/as-fontes-e-o-ambito-de-aplicacao-do-direito-da-
uniao- europeia. Acessado em 03 de abril de 2018. 
280 Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679>. 
Acessado em 05 de junho de 2018. 
 
281 Ao analisar o que preconiza o artigo 3o,  que estabelece o âmbito de aplicação territorial do 
regulamen-  to, é possível concluir  sem qualquer dificuldade que a efetiva abrangência  alcançará 
organizações  por  todo o mundo e não apenas as territorialmente estabelecidas num dos estados 
membro o que tende a promover melhorias nas regras de outros países, inclusive do Brasil, que 
amarga anos de atraso no en- frentamento da temática. Vejamos: 1. O presente regulamento aplica-
se ao tratamento de dados pessoais efetuado no contexto das atividades de um estabelecimento de 
um responsável pelo tratamento ou de um subcontratante situado no território da União,  
independentemente de o  tratamento ocorrer  dentro ou fora  da União. 2.  O presente regulamento 
aplica-se ao tratamento de  dados  pessoais  de titulares  residentes  no território da União, efetuado 
por um responsável  pelo tratamento ou subcontratante não estabelecido    na União, quando as 
atividades de tratamento estejam relacionadas com: a) A oferta de bens ou serviços     a esses 
titulares de dados na União, independentemente da exigência de os titulares dos dados procede 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf
http://ccipd.pt/faqs/assuntos-europeus/
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/6/as-fontes-e-o-ambito-de-aplicacao-do-direito-da-uniao-
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/6/as-fontes-e-o-ambito-de-aplicacao-do-direito-da-uniao-
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/6/as-fontes-e-o-ambito-de-aplicacao-do-direito-da-uniao-


101 
 

Ao produzir efetivo e direto efeito na jurisdição de todos os Estados-Membros 

da UE e do EEE282 e alcance protetivo extraterritorial, o GDPR, assentado sobre os 

pilares da governança, gestão dos dados e do risco e, sobretudo, sobre a 

transparência, inaugura tratativa legislativa uniforme e harmonizada de incomparável 

relevância para a temática. 

Num momento de ineditismo histórico em que as TICs283 impactaram 

substancialmente as relações sociais, os saberes passaram a ser produzidos pelo 

monitoramento e categorização da informação, e a globalização promoveu o fomento 

da circulação desterritorializada dos fluxos informacionais284, a UE percebeu a 

necessidade de estabelecer princípios e diretrizes de conformidade regulatória, para 

enfrentar o capitalismo cognitivo e imaterial da Sociedade da Informação, e que 

encontra nos dados pessoais um recurso poderoso e inesgotável de geração de 

conhecimento. 

Ao contrário da massiva abordagem doutrinária que tem recebido, o GDPR285 não 

                                                                                                                                                   
rem a um pagamento; b) O  controlo do seu comportamento,  desde que esse comportamento tenha 
lugar  na União. 3.O presente regulamento aplica-se ao tratamento de dados pessoais por um 
responsável pelo tratamento estabelecido não na União, mas num lugar em que se aplique o direito 
de um Estado-Membro  por força do direito internacional público. 
 
282 Que conforme mencionado na nota 225 inclui Islândia, Liechtenstein, Noruega,  e para fim de 
aplicação  do GDPR, a Suíça. 
 
283 Item 6 da exposição de motivos: A rápida evolução tecnológica e a globalização criaram novos 
desafios em matéria de proteção de dados pessoais. A recolha e a partilha de dados pessoais 
registaram um au- mento significativo. As novas tecnologias permitem às empresas privadas e às 
entidades públicas a utili- zação de dados pessoais numa escala sem precedentes no exercício das 
suas atividades. As pessoas singulares disponibilizam cada vez mais as suas informações pessoais 
de uma forma pública e global. As novas tecnologias transformaram a economia e a vida social e 
deverão contribuir para facilitar a livre circulação de dados pessoais na União e a sua transferência 
para países terceiros e organizações internacio- nais, assegurando simultaneamente um elevado 
nível de proteção dos dados pessoais. 
 
284 Item 5 da exposição de motivos: A integração económica e social resultante do funcionamento do 
mercado interno provocou um aumento significativo dos fluxos transfronteiriços de dados pessoais. O 
intercâmbio de dados entre intervenientes públicos e privados, incluindo as pessoas singulares, as  
associações e as empresas, intensificou-se na União Europeia. As autoridades nacionais dos 
Estados-Membros são chamadas, por força do direito da União, a colaborar e a trocar dados 
pessoais entre si, a fim de pode- rem desempenhar as suas funções ou executar funções por conta 
de uma autoridade de outro Estado-Membro. 
 
285 O Regulamento possui 173 itens enumerados como exposição de motivos, 99 artigos e mais de 

uma centena de sub itens reguladores distribuídos nos seguintes capítulos: I, artigos 1 à 4, das 

disposições gerais, âmbito e objetivos, definições; II , artigos 5 à 11, Princípios, Embasamento legal, 

bases legais, crianças, dados especiais, anonimização; Capítulo III artigos 12 à 23 dos Direitos do 
titular dos dados; Capítulo IV, artigos 24 à 43: Responsabilidades, privacy by design e by default, 

controllers conjuntos, representantes de controllers sem estabelecimento na UE,  atribuições 

processador, obrigação de garantia   da segurança do processamento de dados, violação, avaliações 
do impacto da proteção de dados; obrigação de ter um oficial de proteção de dados, códigos de 
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se presta a ser um simples manual prescritivo, pois, tem por escopo harmonizar e 

assegurar a defesa dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas  singulares 

e garantir  a livre circulação de dados pessoais entre os Estados-Membros da União 

Europeia286. 

O GDPR, norma jurídica de inconteste consonância com a sistemática 

principiológica da dignidade da pessoa humana, conduz o titular dos dados ao 

centro gravitacional da proteção, conferindo-lhe autodeterminação informacional, 

prerrogativa de ao ser in- formado previamente quanto ao tratamento que se 

pretende em relação aos seus dados – ou seja, como serão utilizados, 

armazenados, protegidos, transferidos e/ou deletados, decidir se deseja, ou não, 

consentir o tratamento. 

Ao analisar o texto de regência, verificamos que o cerne legislativo não é o 

tratamento dos dados per si, a razão primeira e última do GDPR é a pessoa, o ser 

individualizado titular do dado pessoal. Dos 99 artigos que o compõem, 44 

contemplam obrigações essencialmente jurídicas, sendo os demais, de natureza 

técnica e de segurança da informação. 

O regulamento Comunitário sobre a proteção de dados se mostra uma  norma  

bem elaborada e tecnologicamente neutra, comprometida com os direitos 

fundamentais, alicerçada em sistema de pesos e contrapesos, norteada por 

princípios gerais e normas de conduta que impõem deveres e garantem que os 

titulares de dados possam acom- panhar de perto o que é feito com seus dados e 

tenham um canal efetivo e especializado para a resolução de controvérsias que 

possam surgir, incentivando assim uma fiscalização de direitos por parte do próprio 

usuário, atributos esses, que a nosso sentir lhe permitirão menor obsolescência 

jurídico-normativa. 

Como mencionado no inicio deste seguimento, nossa intenção é buscar o 

                                                                                                                                                   
conduta e certificações; V, artigos 44 à 50: Transferência Internacional de Dados a outros países e 

adequação; Capítulo VI, artigos 51 à 59: das autoridades fiscalizadoras independentes (DPAs), 
requisitos, escopo, competência, atribuições e poderes; Capítulo VII, 60 à 76: estruturas de 

Cooperação e consistência na aplicação da lei, Criação do Conselho Europeu de Proteção de Dados 

(EDPB); VIII, artigos 77 à 9: dos recursos, responsabilidades e penalidades, condições para a 

imposição de multas administrativas  e outras penalidades; IX,  artigos  85 à 9:  disposições  relativas 
a situações específicas, liberdade de expressão e informação; X, Artigos 92 à 93: atos delegados e 

de implementação; Capítulo XI, artigos 94 à 99: disposições finais. 

 
286 Permanece sob competência legislativa autônoma/privativa dos Estados-Membro, a organização 
interna das Autoridades de Controle. 
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referencial principiológico que orienta o enquadramento da proteção dos dados 

pessoais na categoria dos direitos fundamentais, como efetiva instrumentalização do 

princípio da dignidade humana. Assim, nos deteremos, no que, a nosso sentir 

integra tal recorte, iniciaremos por algumas definições básicas e seguiremos para os 

aspectos gerais do documento regulatório europeu. 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados do Parlamento Europeu e do 

Conselho da União Europeia, de 27 de abril de 2016, aplicável desde 25 de maio de 

2018 em todos os países da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu287, no 

item 1 do artigo 4o, assim define dados pessoais: 

 

Dados pessoais, informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 

identificável (titular dos dados); é considerada identificável uma pessoa singular 
que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a 

um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, da-  

dos de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos 

específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, economica, 

cultural ou social dessa pessoa singular; (grifamos) 

 
Inegável avanço na defesa da dignidade humana reside na designação atribuída 

aos dados pessoais que, pela natureza, o tratamento pode implicar em riscos 

significativos aos  direitos e liberdades fundamentais, quais sejam, os dados especiais, 

na forma  do estabelecido no artigo 9o do GDPR, são especiais, e por isso, proibido o 

tratamento dos dados que: 

 
Revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções 

religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados 
genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca, 
dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual 
de uma pessoa317. 

 

Quanto a definição acerca do tratamento de dados (Item 2 do art. 4o), assim 

estabelece o regulamento. 

 
Tratamento, uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre 

dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios  

automatizados  ou não automatizados, tais como a recolha, o registo, a 

organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a 

recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou 
qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a 

limitação, o apagamento ou a destruição288. 

                                                
287 Disponível em:  

<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679>.  Acessado em 05 de 

junho de 2018. 

 
288 Ibdem, Ibdem. 
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O regulamento também se ocupou em eleger os sujeitos jurídicos a quem se 

aplicam as suas diretrizes, quais sejam, todos os que interagem – direta ou 

indiretamente – com o titular dos dados assim definidos pelos incisos 7, 8, 9 e 10 do 

artigo 4o: 

7) Responsável pelo tratamento, a pessoa singular ou coletiva, a autoridade 

pública, a agência ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com 

outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais; 

sempre que as finalidades e os meios desse tratamento sejam determinados 
pelo direito da União  ou de um Estado-Membro, o responsável pelo tratamento 

ou  os critérios específicos aplicáveis à sua nomeação podem ser previstos pelo 

direito da União ou de um Estado-Membro; 8) Subcontratante, uma pessoa 

singular ou coletiva, a autoridade pública, agência ou outro organismo que trate 

os dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento destes; 9) 

Destinatário, uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, agência ou 

outro or- ganismo que recebem comunicações de dados pessoais, 
independentemente de se tratar ou não de um terceiro. Contudo, as autoridades 

públicas que possam receber dados pessoais no âmbito de inquéritos 

específicos nos termos do direito da União ou dos Estados-Membros não são 

consideradas destinatários; o tratamento desses dados por essas autoridades 

públicas deve cumprir as regras de proteção de dados aplicáveis em função das 

finalidades do tratamento; 10) Terceiro, a pessoa singular ou coletiva, a 
autoridade pública, o serviço ou organismo que não seja o titular dos dados, o 

responsável pelo tratamento, o subcontratante e as pessoas que, sob a 

autoridade direta do responsável pelo tratamento  ou do subcontratante, estão 

autorizadas a tratar os dados pessoais289. 

 
 

Os dados pessoais, enquanto campo de afirmação de direitos relacionados 

aos processos de tratamento, encontram no GDPR um regulamento norteado por 

princípios, sendo os contemplados no artigo 5º, ainda mais fundamentais à 

dignidade humana: conforme alínea “a” - da licitude, lealdade e transparência; 

conforme alínea “b” - do propósito limitado ou da limitação de finalidades; conforme 

alínea  “c” - da  minimização ou da qualidade ou da pertinência; conforme alínea “d” - 

da precisão ou da exatidão; conforme alínea “e” – do limite à retenção ou à 

conservação; conforme alínea “f” - da integridade e confidencialidade. 

Além dos princípios mencionados, que serão a seguir pormenorizados, o 

artigo 5o, em seu item 2, estabelece relevantíssima mudança de eixo na atribuição 

de res- ponsabilidade pelo tratamento, o poder/dever de accountability290, ou seja, a 

obrigação perene em assegurar a congruência das operações de tratamento aos 

princípios e diretrizes aplicáveis, mantendo a disposição das autoridades de controle 

                                                                                                                                                   
 
289 Ibdem, Ibdem. 
 
290 Em razão da impossibilidade de tradução literal que expresse o real sentido da locução, pode ser 
transportada para o português como responsabilidade com ética e transparência. 
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toda a comprovação da conformidade291, passamos aos princípios expressos. 

Princípio da licitude, lealdade e transparência é a espinha dorsal do GDPR. O 

titular deverá ser rigorosamente informado sobre os riscos e consequências em 

partilhar ou não os seus dados pessoais, para então, decidir quanto ao tratamento. 

Tal princípio implica autorização prévia e expressa do titular, a ser instrumentalizada 

por declaração de consentimento. 

Princípio do propósito limitado significa que todos os dados coletados ao 

amparo do consentimento expresso devem ser tratados com base nas estritas 

finalidades comunicadas ao titular na fase da recolha292. 

Princípio da minimização ou da qualidade ou da pertinência dos dados. Por 

este princípio, os dados coletados devem ser adequados, pertinentes e limitados ao 

que é estritamente necessário às finalidades para os quais foram coletados. Mais 

que um princípio regente ou um direito, instrumentaliza uma norma de segurança 

para o titular dos dados, isto porque, quanto menor for a informação retida, menor 

será o risco em caso de perda ou vazamento. 

Princípio da precisão ou da exatidão significa que os dados devem ser exatos 

e atualizados, cabendo ao responsável pelo tratamento – antes do tratamento, 

adotar as medidas adequadas ao descarte ou correção, sendo consectário o direito 

do titular de requerer a correção ou mesmo a deleção dos dados inexatos. 

O Princípio do limite à retenção implica a manutenção dos dados sob a tutela 

do responsável pelo tratamento apenas durante o período necessário aos fins para  

os quais foram coletados293. O titular deverá ser informado quanto ao prazo de 

retenção ou para a revisão periódica, quando, então, deverá outorgar nova 

concordância. 

Princípio da segurança. Por este princípio, o responsável pelo tratamento tem 

a obrigação de garantir a integridade e a confidencialidade da informação cujo 

                                                
291 O regulamento indica instrumentos de conformidade (compliance - em termos didáticos, compliance 

significa estar em conformidade com as normas legais e os controles internos e externos aplicáveis à 
organização) como a Avaliação de Impacto sobre a Proteção de dados – artigo 35; a consulta prévia às 
autoridades de controle – artigo 36; a concepção de códigos de conduta – artigo 40; ou seja, em analogia  
ao ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade estabelecida pelo item 2 do artigo 5o do GDPR, 

equivale à inversão do ônus da prova, estabelecida no inciso VIII, do artigo 6o da lei 8078/90. 

 
292 No âmbito do GDPR é ilícita a coleta de dados para fins indeterminados ou ilimitados. 

 
293 Quando o tratamento tiver por escopo o interesse público ou estatístico, investigação científica ou 
histórica, os prazos poderão ser prorrogados ou mesmo requeridos por um maior lapso temporal, isto 
porque, para essas hipóteses, o tratamento é sujeito a medidas técnicas mais adequadas. 
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tratamento fora consentido pelo titular, incluindo a proteção contra o uso não 

autorizado, a perda ou a danificação acidental. 

  Também norteadores do tratamento dos dados, o legislador comunitário 

elegeu a Privacy by design and by default e a pseudonominação dos dados. 

A Privacy By Design294 e Privacy By Default residem na perspectiva da 

proteção da privacidade pela própria tecnologia, por meios através dos quais a 

privacidade seja incorporada à própria arquitetura dos sistemas e processos 

desenvolvidos, integrando-se à infraestrutura do serviço prestado. 

Quanto à pseudonominação dos dados, esta é uma nova definição que consta 

do GDPR, se refere a técnica de tratamento de dados pessoais de forma que seja 

impossível ou extremamente difícil identificar a pessoa em espécie e, assim, 

proteger a sua privacidade. 

Atento ao fato de que uma série crescente de ações humanas e 

consequentemente, de relações jurídicas e econômicas, transita pela temática da 

proteção dos dados pessoais, o legislador comunitário fez constar do rol de direitos 

atribuídos pelo GDPR. Além dos que fundamentam todos os demais, a verdadeira 

razão de existir do regulamento, constante no artigo 1o – o Direito à proteção dos 

dados pessoais: o direito à informação (art.13), o direito ao acesso (art.15), o direto 

de retificação (art. 16), o direito ao esquecimento (art. 17), o direito à limitação do 

tratamento (art.18), o direito à noti- ficação (art.19), o direito à portabilidade (art.20), 

o direito à oposição (art.21), o direito de não submissão a decisões automatizadas 

(art.22) e o direito de comunicação em caso de violação (art.34). 

                                                
294 Na privacy by design, a proteção à privacidade advém da seguinte trilogia: Sistemas de tecnologia 
informação (IT systems); Práticas negociais responsáveis (accountable business  practices);  e  

Design  físico e infraestrutura de rede (physical and networked infrastructure) Ainda, para atingir seus 
objetivos, o conceito em tela é fundado em sete princípios fundamentais: Proactive not Reactive; 
Preventative not Remedial, pelo qual é adotada postura preventiva, de modo a evitar incidentes de 
violação à privacidade; Privacy as the Default Setting, pelo qual a configuração padrão de 
determinado sistema deve preservar a privacidade do usuário; Privacy Embedded into Design, pelo 

qual a privacidade deve estar incorporada à arquitetura de sistemas e modelos de negócio; Full 
Functionality  —  Positive-Sum,  not  Zero-Sum,  pelo qual devem ser acomodados todos os 
interesses envolvidos, evitando falsas dicotomias que levam à miti- gação de direitos; End-to-End 

Security — Full Lifecycle Protection, vez que, na medida em que a segu- rança de dados é 
incorporada ao sistema antes da coleta de qualquer informação, esta é estendida para todo o ciclo de 
vida da informação; Visibility and Transparency — Keep it Open, pelo qual deve ser asse- gurado a 

todos os envolvidos que os sistemas e negócio são operacionalizados de acordo com as pre- missas 
e objetivos informados; e Respect for User Privacy — Keep it User-Centric, que exige que os ope- 

radores dos serviços respeitem os interesses dos usuários, mantendo altos padrões de privacidade. 

Conforme conteúdo disponível em: https://www.ipc.on.ca/wp- 
content/uploads/Resources/7foundationalprinciples.pdf Acesso: em 09 de julho de 2018. 
 

http://www.ipc.on.ca/wp-
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Quanto aos direitos enumerados, por força da literalidade, entendemos que 

aqui não demandam maior enfrentamento, ressalvado o previsto no artigo 22, que 

restringe as decisões automatizadas baseadas em dados do usuário que o afetem 

significativamente, além de estabelecer o direito de contestação e de explicações: 

 
O titular dos dados tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão 
tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a 
definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete 
significativa- mente de forma similar. 

 

As decisões automatizadas parecem inofensivas, de certo modo até mais 

seguras, tendo em vista que os algoritmos são imunes às emoções, no entanto, 

como sinalizam Bryce Goodman e Seth Flaxman (2017, p.7), when algorithms are 

deployed in society, few if any decisions are purely “technical”. Rather, the ethical 

design of algorithms requires coordination between technical and philosophical 

resources of the highest caliber295. 

Na sociedade da informação os algoritmos estão por toda parte  decidindo  as 

mais delicadas e diversas questões da vida humana, como por exemplo, concessão 

de crédito, processos seletivos, protocolos médicos e até mesmo influnciando 

eleições, hipóteses essas que não esgotam o universo alcançado pelo uso das 

ferramentas decisionais informatizadas. 

A redação do artigo 22 ainda contemplou a vedação ao profiling, tratativa 

também possibilitada pelas tecnologias machine learnings e que consiste na 

utilização de algoritmos para criar modelos ou perfis a partir da correlação de dados 

específicos. 

Mais uma disposição regulatória que demonstra a consonância do documento 

europeu à normativa principiológica da dignidade da pessoa humana é a do artigo 

35, que determina a Avaliação de Impacto sobre a proteção de dados, Data 

Protection Impact Assessment (DPIA). 

Na medida em que GDPR determina a avaliação de impacto do risco que um 

determinado tratamento de dados representa aos direitos e liberdades dos 

indivíduos, tal determinação, tem por escopo sanar a ameaça ao direto, antes de se 

iniciar o processo de tratamento de dados. 

                                                
295 GOODMAN, Bryce. FLAXMAN, Seth. European Union regulations on algorithmic decision making 
and a “right to explanation. presented at 2016 ICML Workshop on Human Interpretability in Machine 
Learning (WHI 2016), New York, NY; AI Magazine, Vol 38, No 3, 2017; In Cornell University Library. 
Disponível em: < https://arxiv.org/abs/1606.08813> Acessado em 13 de julho de 2018. 
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As métricas devem contemplar: o ciclo de vida dos dados, checagem de 

necessidade, proporcionalidade e riscos, plano de ação para a mitigação do 

risco, caso o risco persista a autoridade de controle deverá ser consultada. 

A vista do exposto, temos como cumprido o nosso objetivo em demonstrar 

a sintonia entre o GDPR a tutela da dignidade da pessoa humana numa 

abordagem dissociada das recomendações dos manuais de implantação. 

Cumpre esclarecer que, em termos globais a proteção de dados é 

polarizada entre o modelo Comunitário Europeu e o estadunidense. O Europeu, 

como exposto neste estudo é fundamentado nas liberdades e direitos individuais 

consonantes com a normativa principiológica da dignidade humana, enquanto o 

modelo dos EUA é assentado na lógica mercadológica do capitalismo em que se 

privilegia a livre iniciativa. Assim, entendemos que o modelo estadunidense está 

fora do escopo deste estudo. 

 
3.2 Proteção de dados pessoais no Brasil, legem habemus! 

 

Como mencionamos anteriormente, a legislação brasileira, desde a 

Constituição Federal de 1988, protege, mesmo que de maneira esparsa, a 

privacidade, o que engloba, a proteção aos dados pessoais, independentemente do 

meio físico ou digital. 

Assim, considerando o fundamento principiológico que rege a Constituição de 

1988, devidamente acompanhada pelo Código Civil, o Código de Defesa do 

Consumidor e o Marco Civil da Internet (dentre outras leis setoriais), temos que a 

proteção de dados pessoais é um direito fundamental conferido no ordenamento 

jurídico brasileiro como consectário da dignidade humana. 

Para a nossa alegria e angústia – considerando a necessidade de descarte de 

parte da pesquisa e adequação emergente, sob pena de reporte superado -, durante 

a redação das conclusões deste experimento de cariz universitário stricto sensu uma 

boa nova relativa à proteção dos dados pessoais no Brasil, legem habemus! 

Finalmente, em 10 de julho de 2018, no plenário do Senado Federal, por 

unanimidade, foi aprovado o PLC 53/2018296, que, após sanção presidencial, será a 

                                                
296 Disponível em: 

<https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=7761294&ts=1531858942182&disposition=i
nline&t s=1531858942182>. Acessado em 11 de julho de 2018. 
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tão almejada Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, ou simplesmente LGPD. 

O texto final aprovado guarda inegável semelhança principiológi- 

ca/dispositiva/conceitual com o marco regulatório europeu, o que representa uma 

importante conquista para a sociedade brasileira, porquanto, nos dias que 

antecederam a votação, especulava-se acerca de o PL 4060/2012297 sucumbir, por 

designação do Senado, ao PLS 330/2013298. 

Cada um dos projetos de lei se filiava conceitualmente a um dos modelos que 

po- larizam o tratamento dos dados pessoais em âmbito global, o Europeu e o dos 

Estados Unidos. 

O PL 4060/2012, convergente com o GDPR, guarda inconteste consonância 

com  a sistemática principiológica da dignidade humana, vejamos o disposto do 

artigo 1o: 

 

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 
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 
 

Bem como, o fundamento de disciplina da proteção dos dados pessoais, 

elencado no inciso VII do artigo 2o “os direitos humanos e o livre desenvolvimento da 

personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais˜. 

Já o PLS 330/2013, em sintonia com premissas de ordem econômica em 

detrimento da pessoa humana, aproximado jurídico e conceitualmente do modelo 

estadunidense. 

Adstritos ao recorte da investigação, passaremos à abordagem do PLC 

53/2018. 

A brasileira Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, está estruturada em 65 

artigos, distribuídos em dez capítulos, concebidos sob as mesmas premissas 

principiológicas do GDPR e cuja vacância conformativa será de 18 meses, nos 

termos do derradeiro artigo, o 65. 

O artigo 5o, contempla as principais definições, vejamos: 

                                                
297 Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=548066> 
. Acessado em 11 de julho de 2018. 

 
298 Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/113947. Acessado  em  
11 de julho de 2018. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=548066
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I – dado pessoal: informação relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável; II – dados sensíveis: dados pessoais sobre a origem racial ou 

étnica, as convicções religiosas, as opiniões politicas, a filiação a sindicatos 

ou a organizações de caráter religioso, filosófico ou político, dados 
referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos, 
quando vinculados a uma pessoa natural; III – dados anonimizados: dados 

pessoais relativos a um titular que não possa ser identificado, considerando 
a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu 
tratamento; IV – banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, 

localizado em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico; V – 
titular: a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são 
objeto de tratamento; VI – responsável: a pessoa natural ou jurídica, de 

direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao 
tratamento de dados pessoais; VII – operador: a pessoa natural ou jurídica, 

de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais 
em nome  do responsável; VIII – encarregado: pessoa natural, indicada 

pelo responsável, que atua como canal de comunicação entre o 
responsável e os titulares e o órgão competente; operador; IX – agentes do 
tratamento: o responsável e o operador; X – tratamento: toda operação 

realizada com dados pessoais, como as  que se referem a coleta, produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extracaro; XI – anonimização: utilização de  meios 

técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos 

quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um 
indivíduo; XII – consentimento: manifestação livre, informada  e  

inequívoca  pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados 
pessoais para uma finalidade determinada; XIII – bloqueio: guarda do dado 

pessoal ou do banco de dados com a suspensão temporária de qualquer 
operação de tratamento; XIV – eliminação: exclusão de dado ou de 

conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente 
do procedimento empregado; XV – transferência internacional de dados: 

transferência de dados pessoais para um pais estrangeiro ou organização 
internacional da qual o pais seja membro; XVI – uso compartilhado de 

dados: a comunicação, a difusão, a transferência internacional, a 

interconexão de dados pessoais ou o tratamento compartilhado de bancos 
de dados pessoais por órgãos e entidades públicos, no cumprimento de 

suas competências legais, ou entre estes e entes privados, reciprocamente, 
com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento 
permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados; XVII – 
relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do 

responsável que contem a descrição dos processos de tratamento de 
dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos 

fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de 
mitigação de risco; XVIII – órgão de pesquisa: órgão ou entidade da 

administração publica direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado 
sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede 

e foro no Pais, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo 
social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, 
cientifico, tecnológico ou estatístico; XIX – órgão competente: órgão da 

administração pública indireta responsável por zelar, implementar e 
fiscalizar o cumprimento desta Lei. 
 

Quanto aos princípios que devem nortear a atividade de tratamento dos dados 

pessoais. Na forma da LGPD, também convergentes com os contemplados na norma 
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Comunitária, lá no artigo 5o, e aqui no artigo 6o: 

 

I – finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, 

específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de 

tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; II – 
adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades  informadas  
ao  titular,  de  acordo  com  o contexto do tratamento; III – necessidade: 

limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das suas 
finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não 
excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; IV – livre 

acesso: garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma 

e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade dos seus dados 
pessoais; V – qualidade dos dados: garantia aos titulares de exatidão, 

clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade 
e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento; VI – transparência: 

garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente 
acessíveis so- bre a realização do tratamento e os respectivos agentes de 

tratamento, observa- dos os segredos comercial e industrial; VII – 
segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 

proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 

acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão;333 VIII  – prevenção: adoção de medidas para prevenir   a 
ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais; IX – não 

discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins 
discriminatórios ilícitos ou abusivos; e X – responsabilização e prestação 
de contas: demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e 

capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de 
proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia das medidas. 

 
Quantos aos direitos previstos, novamente, a correspondência ao conteúdo e 

tratativas do Regulamento Europeu, vejamos: 

 
Art. 7º Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados 
pesso- ais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade 
e de privacidade, nos termos desta Lei. Art. 8º O titular dos dados pessoais 

tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele 
tratados, a qualquer momento e mediante requisição: I – confirmação da 
existência de tratamento; II – acesso aos dados; III – correção de dados 
incompletos, inexatos ou desatualizados; IV – anonimização, bloqueio ou 

eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com o disposto nesta Lei; V – portabilidade dos dados a 
outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e 

observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a re- 
gulamentação do órgão controlador; VI – eliminação dos dados tratados 
com o  seu consentimento, exceto nas hipóteses previstas no art. 22 desta 

Lei; VII – informação das entidades públicas e privadas com as quais o 
controlador realizou uso compartilhado de dados; VIII – informação sobre a 
possibilidade de não for- necer consentimento e sobre as consequências da 

negativa; IX – revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 14 
desta Lei. § 1º O titular dos dados pessoais, em relação aos seus dados, 
tem o direito de peticionar contra o contro- lador perante a autoridade 
nacional. § 2º O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento 

em uma das hipóteses de dispensa  de  consentimento, em caso de 
descumprimento ao disposto nesta Lei. § 3º Os direitos previstos neste 
artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de 
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representante legalmente constituído, a agente de tratamento, que deverá 

adotar as providências cabíveis. § 4º  Em caso de impossibilidade de 
adoção imediata  das providências referidas no § 3º deste artigo, o 
controlador enviará ao titular resposta em que poderá: I – comunicar que 

não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o 
agente; II – indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção 
imediata das providências. § 5º O requerimento referido no § 3º deste artigo 

será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos 
em regulamento. 7 § 6º A correção, a eliminação, a anonimização e o 
bloqueio de dados deverão ser imediatamente informados pelo controlador 
aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso comparti- 

lhado de dados, para que repitam idêntico procedimento. § 7º A 
portabilidade  dos dados pessoais a que se refere o inciso V do caput deste 
artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador. § 

8º O direito a que se refere o § 1º deste artigo também poderá ser exercido 
perante os órgãos de defesa do consumidor. 
 

O Artigo 13o estabelece as dez hipóteses que legitimam o tratamento de 

dados, são elas: 

 
O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas 
seguintes hipóteses: I – mediante o fornecimento de consentimento pelo 
titular; II – para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 
controlador; III – pela administração pública, para o tratamento e uso 
compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas 
previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios 
ou instrumentos congêneres, observadas as  disposi- ções do Capítulo IV 
desta Lei; IV – para a realização de estudos por órgão de pesquisa, 
garantida, sempre que possível,  a anonimização dos dados  pessoais;  V – 
quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preli- 
minares relacionados a contrato do qual seja parte o  titular,  a pedido do 
titular  dos dados; VI – para o exercício regular de direitos em processo 
judicial, admi- nistrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, 
de 23 de setembro  de 1996 (Lei de Arbitragem); VII – para a proteção da 
vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; VIII – para a tutela 
da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou 
por entidades sanitárias; IX – quando necessário para atender aos 
interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de 
prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a 
proteção dos dados pessoais; X – para a proteção do crédito, inclusive 
quanto ao disposto na legislação pertinente. 

 

Podemos afirmar sem medo de errar que, ao mapear o genoma da lei brasileira, 

fatalmente será encontrado o código genético do Regulamento comunitário  europeu, 

pois, além de instrumentalizar a mudança na órbita gravitacional no tratamento dos 

dados pessoais, transporta o Brasil para o rol de países que possuem um marco 

específico alicerçado na perspectiva do fundamento principiológico, último e primeiro, 

de um Estado Democrático de Direito, qual seja, o da dignidade da pessoa humana. 

O marco específico da proteção de dados brasileira, eleva o grau de proteção 

conferida aos titulares dos dados pessoais e impacta diretamente na economia, eis que 

facilita o fluxo de dados transfronteiriços. O Brasil passa a ostentar a conformação legal 
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requisito do GDPR europeu, ou seja, passa a ostentar o nível de proteção adequada 

aos padrões de tutela da privacidade e proteção de dados pessoais da União 

Europeia. 

A LGPD estabelece os mesmos requisitos de transferência internacional, ou 

seja, a transferência é permitida apenas aos países com níveis equivalentes de 

proteção de dados, ou quando expressamente consentida por titulares de dados, após 

informações especificas sobre a natureza internacional da operação e os riscos 

envolvidos. 

Com a sanção e a efetivação que de fato se almeja para a PLC 53/2018, o Brasil 

sepultará décadas de atraso em regulação específica, sendo importante registrar que, 

apesar de menos extensa que o regulamento europeu, a Lei brasileira é capaz de pro- 

duzir os mesmos efeitos e demonstra maturidade ao possibilitar a destinação 

econômica dos dados pessoais sem abdicar da proteção da dignidade das pessoas 

titulares. 

Ao comungar dos mesmos princípios, valores, direitos, instrumentos de regula- 

ção, conceitos, esferas de responsabilidade, “peso” das sanções pecuniárias, fomento  

da segurança da informação e das boas práticas, LGPD e GDPR propõem a 

valorização de conceitos que instrumentalizam a nova perspectiva da privacidade, 

como consentimento inequívoco e autodeterminação informativa, além de harmonizar e 

assegurar a defesa dos direitos e liberdades, consectário inafastável da dignidade da 

pessoa humana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Quando da escolha do tema de estudo, assumimos o desafio de enfrentar um 

assunto de natureza genuinamente multidisciplinar, que tem tráfego numa das 

ciências mais antigas da sociedade, qual seja, o Direito, e na moderníssima 

Sociedade da Informação e do Conhecimento. 

No primeiro capítulo delineamos o contexto constitucional e a temática dos 

direitos fundamentais, abordamos a linha histórico evolutiva que desencadeou a 

discussão acerca de tais direitos, a heterogeneidade terminológica, as principais 

correntes de justificação, os direitos fundamentais na Constituição da República de 

1988 e os direitos da personalidade. 

No segundo, as consequências do desenvolvimento das novas tecnologias na 

sociedade da informação, tratamos de questões mais afastadas da ciência do Direito, 

transitamos pela ciência da Informação, e ao final do capítulo discorremos acerca da 

privacidade como gênese ao direito à proteção de dados pessoais, o que representa 

a evolução da privacidade à autodeterminação informativa. 

No terceiro, abordamos a proteção de dados em perspectiva consonante com 

a sistemática principiológica da dignidade humana. Utilizamos como paradigmas o 

Regulamento Geral da Proteção de Dados europeu e a recentíssima, PLC 53/2018, 

Lei Geral da Proteção de Dados brasileira, que sabemos, aguarda a sanção 

presidencial. 

Buscamos ao longo deste estudo contribuir para a compreensão do impacto  

do uso das TICs sobre os direitos fundamentais, notadamente na seara da 

privacidade. Assim, ante uma realidade social em que todo clique, tweet, curtida, 

compartilhamento, check in, busca, site acessado está sendo detidamente analisado, 

cruzado e tabulado a fim de que se obtenha benefício econômico, a proteção de 

dados pessoais na internet, fora transportada ao centro do debate. 

Observamos que o direito, tradicionalmente, menos dinâmico que a 

tecnologia, precisa evoluir para oferecer meios de mitigação dos riscos preservando 

a dignidade humana essencialmente em relação à sua liberdade, igualdade, projeção 

informacional, autodeterminação e privacidade, pois, é inquestionável a capacidade 

da Internet em dinamizar o contexto social fazendo com que alguns pontos sejam 

repensados ante os novos desafios. 

A evolução do paradigma, da solidão ao controle, reafirma a importância dos 
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valores individuais da pessoa, que, inserta na órbita gravitacional da privacidade, tem 

em seus dados pessoais uma das mais relevantes expressões de liberdade 

individual. Surge, assim, inescusável proteção decorrente do princípio da dignidade 

da pessoa humana, cuja tutela decorre da condição de pessoa, assim considerada, 

em todas as suas dimensões/projeções: física, psíquica, emocional, intelectual e/ou 

informacional. 

Os avanços históricos, sociais e tecnológicos trouxeram novos aspectos de 

liberdade e controle que resultam numa concepção mais moderna e abrangente, não 

só em decorrência da nova perspectiva da privacidade, fundada na 

autodeterminação informativa, mas, também, especialmente, pela aceleração de 

desenvolvimento e barateamento de tecnologias que permitem aos entes públicos e 

privados o emprego de sofisticados meios automatizados para coletar e tratar os 

dados pessoais. 

O GDPR demonstra a sensibilidade e acerto do legislador europeu, que 

conseguiu conciliar a tutela da dignidade humana, esta em posição topográfica 

superior, com  os interesses econômicos da sociedade da informação, fundada no 

capitalismo cognitivo e imaterial, que encontra nos dados pessoais um recurso 

poderoso e inesgotável de geração de conhecimento. 

O indivíduo deixou de ser mero usuário e passou a ser simultaneamente, o 

principal fornecedor de insumo e consumidor dos produtos / serviços concebidos a 

partir de suas próprias informações pessoais. 

Conclui-se, finalmente que, sob a perspectiva brasileira, o texto final  aprovado 

pela Câmara e pelo Senado guarda inegável semelhança principiológi- 

ca/dispositiva/conceitual com o marco regulatório europeu, o que representa uma 

importante conquista para a sociedade brasileira, porquanto, estaremos em perfeita 

sintonia com o comando normativo global mais relevante para a temática. 
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	A tecnologia está cada dia mais presente na vida de todos. A Sociedade da Infor- mação, originada da revolução tecnológica e irretroativa na convergência da inovação, é uma realidade, consequentemente, imensuráveis são os desafios a enfrentar de modo ...
	No decurso da história da humanidade, diversos foram os momentos em que a tecnologia mudou substancialmente a condição humana. Se num determinado momento histórico, a Revolução Industrial mudou a perspectiva, o momento experimentado desde a Revolução ...
	Como se verá neste estudo, privacidade é um instituto múltiplo, complexo e de conceito legal indeterminado e ao recorte proposto, interessa efetivamente o desdobramento que privilegia o homem despido de qualquer atributo que lhe conceda tratativa dife...

	1 DIREITOS FUNDAMENTAIS
	1.1 Breve perspectiva histórica
	Ao escopo deste estudo não interessa o mergulho nas mais profundas águas da história. Impõe-se, primordialmente, a perspectiva contemporânea, quando, desde as revoluções liberais e burguesas e do surgimento do Estado Democrático de Direito, os direito...
	A percepção se coaduna com a lição de J.J. Canotilho, que 35 anos antes do apontamento do Jurista brasileiro, em obra doutrinária lusitana, já sinalizava:
	A perspectiva democrático-religiosa embasa a percepção de Afonso Arinos de Mello Franco:
	O iluminismo sublimou a razão como norteadora das experiências humanas e defendeu a adoção da separação dos Poderes com o conseguinte estabelecimento do sistema de freios e contrapesos (checks and balances), do Estado laico, da liberdade, da valorizaç...
	Tais elucubrações, de matrizes iluministas, desencadearam o que Norberto Bobbio, consubstanciado na teoria kantiana, convencionou demarcar como a conclusão da primeira fase da história dos direitos do homem, quando o afastamento do uso da expressão “d...
	Com amparo nas ideias e ideais iluministas, a Europa vivenciou verdadeira ebulição social, relevante e transformadora, especialmente, em consequência da Revolução Francesa.
	Neste ponto, a doutrina não é pacifica em atribuir à Declaração Francesa o status de maior relevância histórica, porquanto a contribuição estadunidense, instrumentalizada na Declaração de Direitos de Virgínia (Virginia Declaration of Rights) de 1776 é...
	Nos passos das conclusões de Kriele, também se manifesta Alexandre de Moraes, que, após discorrer sobre a inegável relevância da contribuição estadunidense conclui:
	Acerca da abordagem doutrinária - esquemática e dicotômica - restrita à órbita dos documentos estadunidense e francês, J.J. Canotilho, critica:
	Transcendendo a dicotomia, José Afonso da Silva, sob a perspectiva histórico-dialética das condições econômicas e sociais deflagradas pelo desenvolvimento industrial, identifica três “novas” fontes de inspiração aos direitos fundamentais:
	Ultrapassados os marcos histórico dicotômicos e as novas fontes, todos do século XVIII, ao adentrarmos o espaço temporal do século XIX, encontramos exemplos de efe tivação dos direitos fundamentais na Constituição de Cádiz (1812), na  Portuguesa  (182...
	Acerca da Convenção, esta, inegavelmente dispersa do objeto central da investigação, limitar-nos-emos ao apontamento que denota a relevância histórica do documento e a transcrição do preâmbulo em nota de rodapé, sem maiores reflexões.   A Declaração, ...

	1.2 Heterogeneidade terminológica
	Observa-se que a elaboração hermenêutica de Bobbio, de certo modo, centralizou a órbita do debate doutrinário nas terminologias: direitos do homem e direitos fundamentais.
	Após abordar o conteúdo ético e normativo, consubstanciado na origem histórica dos direitos, George Marmelstein, assim preleciona:
	Na sequência dos apontamentos terminológicos, relevante é o registro da síntese de Sarlet:
	Conclui o doutrinador,
	Em razão da complexidade e das consequências da aplicação terminológica, a heterogeneidade merece atenção, pois, como bem observa Tupinambá Nascimento ao discorrer sobre a dificuldade de definição, qualquer tentativa pode significar resultado insatisf...
	De modo assertivo, os jusnaturalistas justificam os direitos do homem, como consectários do Direito natural não suscetível à vontade humana e das leis e do Estado, abordando a perspectiva classificatória dessa teoria, Guilherme Peña, sintetiza:
	A teoria juspositivista legitima os direitos humanos na ordem normativa positivivada  nos atos de vontade do legislador (ius positivum ou ius positum), tal elaboração decorre da doutrina de Hans Kelsen e de Herbert Hart53.
	Com suporte nas premissas defendidas por Chaim Perelman, para quem os direitos fundamentais não são inerentes a uma ordem natural e, também, não decorrem simplesmente do Direito positivo, os defensores da teoria moralista  justificam os direitos human...

	1.4 Fundamentalidade
	A fundamentalidade concede proteção aos direitos fundamentais, em sentido formal, relacionada à posição hierárquica e ao poder de vinculação do Estado e em sentido material, vinculada à abertura aos direitos não positivados no Texto Constitucional.
	Com efeito, a falta de positivação constitucional não é suficiente para retirar o atributo de fundamentalidade de um direito, porque, fundamentais em essência e em adstrição hermenêutica e dogmática ao contexto constitucional vigente, enquadrar-se-ão ...
	No mesmo sentido, Dirley da Silva Junior,
	Acerca da categorização formal e material da fundamentalidade, conclui o doutrinador:

	1.5 Dupla dimensão e multifuncionalidade
	A doutrina constitucional reconhece que os direitos fundamentais são, a um só tempo, categoria especial de direitos subjetivos e elementos constitutivos do direito objetivo. Possuem, portanto, dupla dimensão, assim distinguidas por Guilherme Peña de M...
	Embora interligadas, as duas dimensões subsistem de modo independente e possuem funções autônomas. Assim, com o propósito de ratificá-las de maneira suficientemente distinta e assertiva, cabe a preleção de George Marmelstein:
	Pela moderna dogmática constitucional, os direitos fundamentais estão visceralmente apostos à ideia da dignidade da pessoa humana e da limitação de poder que confere limites negativos à interferência na liberdade da pessoa e orienta os deveres/atuação...
	Quanto à dimensão objetiva, esta resulta do significado dos direitos fundamentais como princípios básicos do Estado Democrático, que dirige e vincula juridicamente todos os poderes constituídos e a sociedade civil, transcendendo do interesse individua...
	Sob outro modo de ver, mas também na órbita da transcendência, vem o magistério de Ingo Sarlet:
	Quanto às consequências da atribuição da dimensão objetiva aos direitos fundamentais, Bonavides, elenca:
	Sintetizando as conclusões doutrinárias, se verifica que os direitos fundamentais, em sua dimensão subjetiva, produzem efeitos sobre as relações jurídicas entre seus titulares e o Estado e/ou sociedade civil e, em sua dimensão objetiva, perfazem efeit...
	Diversas foram as críticas e as contribuições para adaptar a teoria na moderna classificação doutrinária multifuncional dos direitos fundamentais, dentre as quais, destacamos a de Robert Alexy, para quem os direitos fundamentais abrangem um complexo d...
	Em singela condensação, ao proteger a pessoa da constrição/intervenção do Estado ou do particular, os direitos fundamentais revelam o status negativus ao passo que o status positivus libertatis resta configurado na obrigação de entrega das prestações ...

	1.6 Características
	1.6.1 Historicidade
	1.6.2 Não tipicidade
	1.6.3 Relatividade ou limitabilidade
	1.6.4 Indisponibilidade e imprescritibilidade
	1.6.5 Indivisibilidade
	1.6.6 Universalidade

	1.7 Distinção entre direitos e garantias fundamentais
	De efeito, observa-se que a Constituição de 1988 não fora sistematizada de modo efetivamente distintivo entre os conceitos, sendo a diferenciação ainda mais dificultada pelos enunciados que integram o art. 5º, que, por vezes, se mesclam .
	À vista do exposto e do correto desencadeamento desta investigação, revela-se suficiente a sintética distinção : direitos fundamentais são os bens jurídicos em si mesmo considerados, enquanto as garantias fundamentais são estabelecidas como instrument...

	1.8 Gerações (dimensões) dos direitos fundamentais
	Apesar de concebida sob improviso , a despretensiosa teoria ganhou força e juristas por todo o mundo passaram a estudá-la e desenvolvê-la, assim, corroborado a asserção acerca da Teoria de Vasak, Paulo Bonavides pondera:
	Antes de mais considerações acerca da teoria, torna-se relevante expor a principal crítica que a doutrina constitucionalista dispara contra as “gerações” de Vasak, esta consubstanciada no uso da expressão gerações que deflagra a equivocada ideia de su...
	Ainda em perspectiva crítica, há quem argumente que a Teoria de Vasak também não seria útil do ponto de vista dogmático, possuindo apenas valor didático e simbólico, pois facilitaria a compreensão do dinamismo social que edifica os direitos fundamenta...
	Mesmo ultrapassada a perspectiva crítica, a inserção ou enquadramento de novos direitos na teoria não é pacífica, pois, considerando a adstrição aos valores de liberdade, igualdade e fraternidade, para alguns, o desdobramento do pensamento originário ...
	Malgrado a controvérsia, o fato é que, desde a concepção, em 1979, a evolução da sociedade e o surgimento de situações jurídicas, não contempladas na seara dos direitos anteriormente consagrados, provoca a doutrina a admitir existência de direitos fun...
	Para Bartha, os direitos de quarta geração guardam relação com a manipulação genética, consectária dos avanços da Biotecnologia e a Bioengenharia:
	Já na preleção de Paulo Bonavides,
	Sarlet também observa o dissenso doutrinário quanto ao estabelecimento do conteúdo da quinta dimensão:
	Quanto à quinta geração dos direitos fundamentais, Bonavides entende que tal dimensão é uma trasladação da terceira, esta correspondente ao direito à paz .
	Quanto ao hodierno desdobramento da teoria de Vasak, à vista do exposto e em adstrição ao escopo do estudo, nos afinamos ao pensamento de Oliveira Junior e Wolkmer, para quem, os direitos inerentes aos desafios da sociedade tecnológica e da informação...

	1.9 Direitos fundamentais na Constituição da República de 1988
	Referenciada simbologia também ocorreu no caso brasileiro, pois, a Constituição de 1988 significou a transição do Estado brasileiro para um Estado Democrático de Direito.
	E assim, por força da expressa disposição no texto da Carta Constitucional de 1988, o princípio da dignidade da pessoa humana tornou-se alicerce normativo e principiológico do Estado Brasileiro, elemento diretivo das ações dos poderes que consolidam  ...
	Sobre a importância da Constituição de 1988, Luiz Roberto Barroso salienta:
	A posição topográfica, a disposição do §1º do art. 5º, que determina a aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais e o extenso rol de direitos positivados pelo legislador, constituem o núcleo inviolável dos direitos ...

	1.10 Breves notas sobre Internet e direitos fundamentais
	As transformações sociais – políticas e econômicas - e o contínuo e veloz desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação promovem inegável influxo sobre as relações humanas e deflagram ressignificações, desafios e consequências jurídicas,...
	Esse também é o entendimento de Anderson Schereiber:
	Reconhecer a complexidade da relação entre Direito e tecnologia não implica ignorar o fato de que parte dos aspectos dela decorrentes não são necessariamente uma novidade, impondo-se apenas, a adequação interpretativa do ordenamento vigente adstrita a...
	Outro aspecto que merece atenção, quando se analisa a relação entre Direito e Internet, reside no fato de que fronteiras geográficas físicas  têm cada vez menos significância. Acerca de tal asserção, José Caldas Góis Junior acentua que, historicamente:
	A constatação evidencia a existência de um território virtual transnacional, território este onde nem sempre será possível garantir a proteção de direitos, sejam eles fundamentais ou não, porquanto a mesma desterritorialização que consagra o territóri...

	1.11 Direitos da personalidade
	Sem pretendermos a imersão no dissídio doutrinário acerca da natureza , da conceituação  e da terminologia , em síntese, é válido dizer que direitos da personalidade correspondem à prerrogativa que toda pessoa ostenta sobre o todo ou parte da sua inte...
	Após discorrer sobre diversos aspectos dos direitos da personalidade e distribuí-los em duas categorias gerais - adquiridos e inatos  - Caio Mario da Silva Pereira pontifica:
	Sarlet, que prefere a designação direitos de personalidade, assim discorre:
	Por via de mosaico citatório de outros autores, Jorge Miranda preleciona:
	Enquanto no que tange aos direitos fundamentais estes são compreendidos como conquistas históricas inerentes ao dinamismo social, no que se refere à espécie direitos da personalidade, é percebida a majoritária flexibilização doutrinária para inseri-lo...
	Aqui, também, inserimos a preleção de Tepedino:
	Em exercício de reflexão cientifica, Bittar propõe que se perfilhe posição moldável. Para o autor, três são as classificações de distribuição dos direitos da personalidade: direitos físicos, psíquicos e morais:
	Em adstrição ao recorte deste ensaio, parece-nos mais apropriada a formulação de Bittar, pois, por uma questão de segurança jurídica e contemporaneidade, não há como exaurir o rol dos direitos da personalidade, sendo, portanto, necessária uma composiç...
	1.11.1 Personalidade, atributo de deflagração de direitos
	Opinião que se harmoniza com a de Maria Helena Diniz,
	Na intelecção de Caio Mário da Silva Pereira, a ideia da personalidade exprime a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair deveres, e,
	De todas as referências doutrinárias pesquisadas, não resta qualquer embargo em afirmar que a personalidade é atributo intrínseco ao ser humano e à sua existência. Na qualidade de bens jurídicos, deles espargem inúmeros direitos e deveres que deflagra...
	1.11.2 Características dos direitos da personalidade
	Já Silvio Venosa citando Guilhermo Borba, identifica o fato de que os direitos da personalidade são:
	Também acerca das características essências reconhecidas aos direitos da personalidade, leciona Bittar:
	Sobre o caráter absoluto  dos direitos da personalidade, cumpre registrar a preleção de Fernanda Borghetti Cantalli:
	Expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos da personalidade outorgam ao titular o direito subjetivo de exigir dos outros – Estado ou particulares - o respeito ao seu ser humano, que, despido de tal condição, não poderia livremen...
	Assim sendo, a previsão do inciso III do art. 1º da Constituição, ao estabelecer a dignidade humana como valor sobre o qual se funda a República, representa a verdadeira cláusula geral de tutela dos direitos que da personalidade irradiam.
	Além da Constituição Federal, o Código Civil também dispõe sobre  os direitos da personalidade, no Livro I, do Título I, no Capítulo II , os artigos 11 e 12, cuidam da natureza e da tutela dos direitos da personalidade, enquanto os demais artigos se...
	Na mesma obra, o Doutrinador pontifica:
	Para Danilo Doneda:
	As preleções de Tepedino e Doneda conduzem à abordagem da cláusula geral, isto porque, essa técnica imprime a efetiva adequação do sistema jurídico à complexidade das sociedades contemporâneas. Partindo da utilização de linguagem vaga e/ou aberta, o o...
	Como sinalizado por Szaniawski, quanto ao ordenamento nacional, convivem o direito geral da personalidade e os direitos específicos da personalidade:
	No contexto da convivência harmônica enunciada retro, vejamos o Enunciado número 274 do Conselho da Justiça Federal aprovado na IV Jornada de Direito Civil:
	1.11.4 Direitos da personalidade em espécie
	A vista do exposto, revela-se prudente sensibilidade na identificação de tais direitos, aptidão esta que deve comungar o estabelecimento de critérios de recognição dos bens jurídicos envolvidos e o alcance dos direitos que se pretende alçar à categori...
	A seguir, vamos nos limitar a reunir alguns dos direitos da personalidade. Nesse mister, podemos destacar do rol já identificado e incontroverso dos direitos da personalidade: o direito à vida, consectário da vedação à pena de morte, aborto, eutanásia...
	Apesar da aparente distinção constitucional entre os conceitos, há quem os entenda como sinônimos e quem os alcance como bens jurídicos distintos; o dissídio  reside no fato de que inexiste delimitação de núcleo mínimo sobre o conteúdo, característica...
	No contexto da abordagem, José Afonso da Silva pondera:
	Em sintonia doutrinária com José Afonso da Silva, Danilo Doneda também entende como mais adequada a utilização do termo privacidade por unificar os valores expressos tanto pela dicção vida privada quanto intimidade:
	Doneda também analisou a jurisprudência nacional e identificou sinais de aceitação quanto ao emprego do vocábulo privacidade como específico e suficiente para especificar o conteúdo das locuções vida privada e intimidade:
	Assinalado o dissídio de modo objetivo e sem imersão na celeuma doutrinária, em sintonia com o pensamento de Silva e Doneda e em consonância com a atual sociedade da informação, entendemos o emprego da dicção privacidade como a mais adequada ao escopo...

	2 CONSEQUÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
	Ao pesquisar a Sociedade da Informação e, portanto, essencialmente, a informação, há, necessariamente, que fazermos uma imersão interdisciplinar para assim alcançar a densidade que o tema impõe. Com efeito, antes de qualquer tentativa de conceituar So...
	Os apontamentos doutrinários demonstram a relevância e a dimensão interdisciplinar do tema, notamos o fato de que informação é um elemento flexível que se adapta a qualquer campo do saber, potencializando-o, pois, seja numa guerra ou na economia, pass...
	Assim, dadas as potencialidades diametralmente opostas da informação – construtiva x destrutiva – não apenas o Direito, mas também todos os setores da sociedade, devem preocupar-se com tal elemento de influxo ainda inalcançável.
	Elaboração doutrinária distinta introduz Vinícius Fortes, que, acentua:
	Acerca da formulação europeia, Fortes adverte para a noção que Van Dijk foi o primeiro a tratar o conceito de sociedade em rede, compreendida como um tipo moderno de sociedade, com uma estrutura de redes sociais e de mídia que caracteriza seu modo de ...
	Também em sintonia com Manuel Castells, Carlos Bruno Ferreira da Silva:
	Invocando o pensamento de José Coelho, Rafael Freire Ferreira, expõe:
	Como podemos concluir, nessa nova organização socioeconômica alicerçada no uso massivo da informação, base atividades produtivas se desenvolvem pelo uso das TICs mediante fluxo informacional que circula livremente na internet.
	Sociedade pós-industrial, aldeia global, sociedade tecnológica, sociedade do conhecimento, sociedade em rede, sociedade da informação, sociedade  informacional  - não importa a terminologia - todas delimitam o mesmo objeto: a sociedade originada na re...

	2.2 Breves considerações sobre a origem e a evolução da rede mundial de computadores, a Internet
	Daí por diante, a ARPANET se interligou e originou diversas outras redes, até que, em 1983, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, preocupado com possíveis violações de segurança, resolveu criar uma nova rede, a MIL-NET, esta de destinação exclu...
	Sem que pretendamos a imersão nos detalhes efetivamente técnicos da criação, a doutrina aponta que, ao idealizar o protocolo, o programador queria viabilizar a interligação de computadores em rede onde toda a informação arquivada estivesse interligada...
	Vinícius Fortes observa que, historicamente, a internet passou por três fases: Web 1.0, Web 2.0 e Web 3.0. Acerca de cada uma das fases, esclarece:
	Para Castells, a internet é muito mais,
	A breve linha do tempo, indicada sem qualquer aprofundamento argumentativo de alcance dos saberes técnicos da Ciência da Informação, instrumentaliza o singelo escopo de contextualizar o leitor quanto à origem e evolução da internet, expressa tal justi...

	2.3 Dado, informação e conhecimento
	Iniciaremos o propósito, abordando o seu elemento constitutivo, o dado, que em, linhas gerais, pode ser definido como um “conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos” , o dado em si não é dotado de relevância, propósito e significado,...
	As elaborações teóricas que trouxemos ao estudo denotam que, não há unicidade conceitual de informação para a qual vários conceitos convergem, e, portanto, nenhuma teoria prioritária de informação.
	Não há como ignorar o fato de que por ser multidisciplinar, a temática envolve definições nem sempre familiares ao operador do Direito. Atento a isso, Danilo Doneda, oferece substrato para a clarificação do entendimento das diferenças entre os termos ...
	Na condição de matéria-prima de maior relevância na cadeia da sociedade contemporânea conectada em rede, a informação proporciona conhecimento, funcionando como dínamo de transformação social e alcança o status de bem jurídico com natureza econômica e...
	Na preleção de Eduardo Capellari,
	Quanto ao último dos elementos aqui apontado, o conhecimento, assim como a informação, encontra diversas definições doutrinárias, a par da diversidade, mas seguindo-nos ao mero posicionamento do leitor, de maneira sintética, propomos a compreensão do ...
	Também demonstra a assertiva, a lição de Silva, Peres e Bascarioli:
	Como há pouco divisamos, conhecimento deriva da informação, e esta  advém  dos dados. É, pois, uma mistura de elementos, fluido, formalmente estruturado, intuitivo, complexo e imprevisível, que pode ser comparado a um sistema vivo, que cresce e se mod...
	Delimitados os nortes para a compreensão dos três conceitos, passamos à abordagem dos dados pessoais.
	Da taxonomia utilizada na redação do comando legal, extraem-se como classes de dados sensíveis os de origem, crença, sexuais e os corporais, sendo a última, a que representa o maior desafio sob o aspecto jurídico da tutela da dignidade humana.
	O problema dos dados corporais, por estar intimamente ligado a diversos elementos neurais da dignidade humana desafia o debate multidisciplinar, no qual se discuta, além da proteção dos dados, aspectos de ordem ética, social, médica, até mesmo econômica.
	Renato Opice Blum, adverte:
	A fala revela uma realidade preocupante. Na prática, a tecnologia permite analisar qualquer tipo de informação e múltiplos conjuntos de dados, tornando possível alcançar resultados analíticos completos e fidedignos a respeito da pessoa humana.
	Expressamente quanto às técnicas de recolhimento involuntário de dados, Carlos Bruno Ferreira da Silva observa:
	É inquestionável a capacidade da Internet em dinamizar o contexto social fazendo com que alguns pontos sejam repensados ante os novos desafios. E é em decorrência desse paradoxo entre o admirável mundo novo e o iminente risco de lesão a princípios fun...
	Os dados pessoais são para as empresas que os incorporam em seus modelos de negócio, apenas a matéria-prima, sendo necessário o tratamento desses dados de forma a extrair insights e agregar valor ao negócio, prova disso, são startups , cujos modelos d...
	Por tratamento, na forma do compilado legal, entende-se: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivam...
	Independente da nomenclatura, tais tecnologias foram desenvolvidas e aplicadas por diferentes pesquisadores, grupos de pesquisa, empresas, consultores e até pessoas comuns, utilizando os mais variados recursos teóricos, práticos, computacionais e font...
	Meglena Kuneva, comissária da União Europeia para os Consumidores, afirmou “Personal data is the new oil of the internet and the new currency of the digital world” ,  a assertiva de Meglena fundamenta-se no fato de que o tratamento dos dados pode infl...
	Nesse contexto também, se posicionou Têmis Limberger, para  quem,

	2.6 Direito à privacidade, gênese ao direito à proteção de dados pessoais
	A doutrina de Hugo Sauaia aponta o nascedouro da concepção liberal da privacidade, em meados do século XIX, quando o filósofo e economista britânico John Stuart Mill, assim tratou o instituto:
	Na sequência do registro da contribuição anglo-saxã, o marco mais relevante na discussão sobre a proteção da privacidade  se deu em 1890 , quando os estadunidenses, Samuel Dennis Warren e Louis Demitz Brandeis publicaram  o ensaio The Right to Privacy...
	A ausência de registros doutrinários nos permite concluir que por décadas a discussão se desenvolveu sem maior protagonismo, até que em 1948 e 1950, a privacidade ganhou destaque por expressa disposição no artigo 12 da Declaração Universal dos Direito...
	Artigo 12
	De maneira inspirada na redação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1966, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e, em 1969, o Pacto de São José da Costa Rica , também, dispuseram sobre a tutela privacidade, o que fomento...
	Quanto à perspectiva brasileira , Sarlet em considerações gerais ao direito à privacidade, assim aduz:
	A preleção de Sarlet articula a ponte para a abordagem de construção doutrinária que identifica diferentes graus de manifestação do sentimento de privacidade, a ideação alemã batizada de teoria das esferas (concêntricas).
	Acerca da teoria alemã , Szaniawski expõe:
	O centro da órbita gravitacional da teoria das esferas é a informação, esta posicionada com o escopo de delinear os contornos do direito à privacidade. Noutra perspectiva, consubstanciada não apenas na posição da informação, mas também na potencialida...
	A vista do exposto há que se ter cautela na interpretação do direito ao privacy  tencionado por Warren e Brandeis. E é exatamente nesse sentido o alerta de Doneda:
	Oportuna, também é a preleção de J.J. Canotilho e Vital Moreira, para quem o direito à privacidade irradia dois outros direitos, que os autores convencionaram chamar de direitos menores:
	Bittar, após divisar a proteção da privacidade na elisão de qualquer atentado à sua efetivação, sinaliza para a ideia de que,
	Também posicionado na problemática contemporânea, Stefano Rodotà adverte:
	Atenta à nova perspectiva, Laura Schertel Mendes, adverte:
	Acerca dos riscos que envolvem a temática, José Afonso da Silva, alerta:
	Não por acaso, os escândalos globais envolvendo uso desautorizado, o vazamento e a exposição de dados pessoais, direcionam os holofotes políticos e jurídicos sobre a temática da proteção de dados pessoais, isto porque, além de todo o supra exposto, as...
	Na qualidade de instituto jurídico multifacetado, complexo  e de conceito legal indeterminado , a compreensão acerca do alcance, limitações e características do direito à privacidade  injunge múltipla abordagem, apartada da ideia de outrora, quando co...
	A profusão de elaborações doutrinárias acerca da privacidade  demonstra, na verdade, a impossibilidade de fixação de um conjunto fechado e estanque dos atributos de sua composição/integração, isto porque, concebida inicialmente a partir da não interfe...
	O primeiro marco relevante no enfrentamento da temática deu-se pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, quando, por sentença proferida em 15 de dezembro de 1983 BVerfGE 65,1 (Volkszãhlungsurteil), reconheceu o direito à autodeterminação informativ...
	A “clássica” privacidade dos que estão inseridos na sociedade da informação res- tou mitigada. A coleta, o armazenamento, o tratamento e a difusão de dados relacionados ao comportamento do usuário da rede são instantaneamente registrados, inaugurand...
	Pelo fato de representar a emancipação da pessoa, que se vê em condições de desenvolver as próprias potencialidades, por decisão, iniciativa e esforços próprios, a liberdade é o direito mais perseguido na história, e no tocante ao recorte deste estudo...
	O enfraquecimento da soberania implica perda de poder, o que tende a acarretar desdobramentos negativos nas relações de política externa e interna dos Estados, tais como, divisão entre países “ricos” e “pobres” em informação, guerra informacional e ci...

	3 PROTEÇÃO DE DADOS EM PERSPECTIVA JURIDICO NORMATIVA CONSONANTE COM A SISTEMÁTICA PRINCIPIOLÓGICA DA DIGNIDADE HUMANA
	Parafraseando, e mais que isso, comungando do sentimento de Ruth Cardoso é notório o fato de que é sempre difícil enfrentar temas novos, sobre os quais há pouca literatura , notadamente, se as parcas disponíveis se exprimem essencialmente como guias d...
	É preciso caminhar na contramão do mecanicismo doutrinário que se detém à abordagem em formato de manuais, para buscar o referencial principiológico que orienta o enquadramento da proteção dos dados pessoais na categoria dos direitos fundamentais, com...
	Em 2000, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia  consagrou expressamente em seu artigo 8o o direito à proteção de dados pessoais, bem como, o respeito à privacidade, em seu artigo 7o.
	Ao produzir efetivo e direto efeito na jurisdição de todos os Estados-Membros da UE e do EEE  e alcance protetivo extraterritorial, o GDPR, assentado sobre os pilares da governança, gestão dos dados e do risco e, sobretudo, sobre a transparência, inau...
	Ao analisar o texto de regência, verificamos que o cerne legislativo não é o tratamento dos dados per si, a razão primeira e última do GDPR é a pessoa, o ser individualizado titular do dado pessoal. Dos 99 artigos que o compõem, 44 contemplam obrigaçõ...
	Inegável avanço na defesa da dignidade humana reside na designação atribuída aos dados pessoais que, pela natureza, o tratamento pode implicar em riscos significativos aos  direitos e liberdades fundamentais, quais sejam, os dados especiais, na forma ...
	Quanto a definição acerca do tratamento de dados (Item 2 do art. 4o), assim estabelece o regulamento.
	O regulamento também se ocupou em eleger os sujeitos jurídicos a quem se aplicam as suas diretrizes, quais sejam, todos os que interagem – direta ou indiretamente – com o titular dos dados assim definidos pelos incisos 7, 8, 9 e 10 do artigo 4o:
	Os dados pessoais, enquanto campo de afirmação de direitos relacionados aos processos de tratamento, encontram no GDPR um regulamento norteado por princípios, sendo os contemplados no artigo 5º, ainda mais fundamentais à dignidade humana: conforme alí...
	A Privacy By Design  e Privacy By Default residem na perspectiva da proteção da privacidade pela própria tecnologia, por meios através dos quais a privacidade seja incorporada à própria arquitetura dos sistemas e processos desenvolvidos, integrando-se...
	Na sociedade da informação os algoritmos estão por toda parte  decidindo  as mais delicadas e diversas questões da vida humana, como por exemplo, concessão de crédito, processos seletivos, protocolos médicos e até mesmo influnciando eleições, hipótese...
	A redação do artigo 22 ainda contemplou a vedação ao profiling, tratativa também possibilitada pelas tecnologias machine learnings e que consiste na utilização de algoritmos para criar modelos ou perfis a partir da correlação de dados específicos.
	Na medida em que GDPR determina a avaliação de impacto do risco que um determinado tratamento de dados representa aos direitos e liberdades dos indivíduos, tal determinação, tem por escopo sanar a ameaça ao direto, antes de se iniciar o processo de tr...
	Como mencionamos anteriormente, a legislação brasileira, desde a Constituição Federal de 1988, protege, mesmo que de maneira esparsa, a privacidade, o que engloba, a proteção aos dados pessoais, independentemente do meio físico ou digital.
	Finalmente, em 10 de julho de 2018, no plenário do Senado Federal, por unanimidade, foi aprovado o PLC 53/2018 , que, após sanção presidencial, será a tão almejada Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, ou simplesmente LGPD.
	Já o PLS 330/2013, em sintonia com premissas de ordem econômica em detrimento da pessoa humana, aproximado jurídico e conceitualmente do modelo estadunidense.
	A brasileira Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, está estruturada em 65 artigos, distribuídos em dez capítulos, concebidos sob as mesmas premissas principiológicas do GDPR e cuja vacância conformativa será de 18 meses, nos termos do derradeiro artig...
	Quanto aos princípios que devem nortear a atividade de tratamento dos dados pessoais. Na forma da LGPD, também convergentes com os contemplados na norma Comunitária, lá no artigo 5o, e aqui no artigo 6o:
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