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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, objetivase 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 socialhistorical 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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