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RESUMO

Constituição Federal de 1988 surgiu o instituto do habeas data, inovação jurídica no direito brasileiro que trouxe a possibilidade de o cidadão ter 
acesso a dados pessoais presentes em bancos de dados, sendo possível corrigi-los e, posteriormente, explicar o dado anexado em seus cadastros 
perante os órgãos públicos ou considerado de caráter público que possuem tais informações. De início era adotada para a ação de habeas data o 
rito processual de outros institutos constitucionais, contudo, em 1997 surgiu para o instituto do habeas data, lei própria, regulando seu 
procedimento na esfera administrativa e judicial. A lei trouxe um procedimento célere para o instituto, em ambas as esferas, não mencionando 
em seu corpo a possibilidade de adoção de uma medida liminar, uma tutela de urgência para um alcance imediato de pedido formulado. O 
presente artigo pretende abordar os aspectos principais do habeas data e a possibilidade de tutela antecipada de urgência na ação constitucional 
em estudo, utilizando para tanto o conhecimento doutrinário acerca do instituto e análise das ações de habeas data perante o Supremo Tribunal 
Federal e superior Tribunal de Justiça. Mesmo estando presente desde o início da promulgação da Constituição da República de 1988, pouca é a 
incidência do instituto nos tribunais informados, ainda que possua rito célere previsto em lei e na ausência de previsão legal para a medida 
liminar, existe a possibilidade de tal medida ser implementada, desde que preenchidos os requisitos que permitam o deferimento de tal medida 
liminar. A pesquisa adota o estudo das ações de habeas data em suas nuances, com análise do remédio constitucional desde sua origem, 
passando pela conceituação, procedimento, legitimidade, competência e outros pontos relevantes ao entendimento do tema, sendo que em 
seguida entra na temática da possibilidade da incidência da tutela de urgência no instituto, com análise da ação de habeas data nos tribunais 
superiores. Assim, percebe-se que mesmo que não prevista na legislação, o pedido de tutela de urgência na ação de habeas data é possível e seu 
deferimento é legítimo, isto porque o impetrante pode necessitar de uma medida imediata por parte do judiciário, conforme analisado no 
exemplo em que o impetrante solicita que a informação sobre sua pessoa não seja divulgada enquanto não retificada ou se faça menção que o 
dado é objeto de ação de habeas data, ou seja, para salvaguarda de situações específicas, analisadas a cada caso, tornando-se a medida liminar 
eficaz com o deferimento da tutela, deixando assim de ser divulgado o dado que é objeto de retificação ou explicação da pessoa do impetrante 
até o julgamento final da ação constitucional, quando será feita a decisão de mérito do pedido.
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