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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como desígnio ponderar sobre a proteção de dados pessoais a 

partir da concepção da privacidade como autodeterminação informativa, perquirindo sobre 

uma possível dimensão funcional da precitada disciplina jurídica da privacidade e da 

responsabilidade civil ao incremento da liberdade de cada pessoa na construção de sua esfera 

de personalidade, atentando para as premissas metodológicas do direito civil-constitucional e 

para as problematizações desinentes de uma teoria crítica do direito civil. 

 

Assim, o estudo propugna inicialmente uma leitura da privacidade no bojo da teoria geral dos 

direitos da personalidade, evidenciando com clareza o giro conceitual operado em tal campo e 

assumindo, por igual, a definição da privacidade como valor assentado normativamente no 

princípio da dignidade da pessoa humana, cuja tutela se dá por meio da cláusula geral 

inaugurada na Constituição Federal de 1988. 

 

No influxo de tais perspectivas, despontam reflexões sobre a configuração do dano na seara 

dos dados pessoais, tomando-se como ferramenta auxiliar de análise a teoria do fato jurídico 

para que se possa, em passo seguinte, descortinar a relevância da técnica de ponderação para a 

seleção dos interesses merecedores de tutela ante o choque de liberdades perceptível no 

campo da autodeterminação informativa, consubstanciada, a seu turno, pelo enlace da 

liberdade em sentido substancial e positivo e em conjunto com o espectro de prevenção 

expresso pela responsabilidade civil hodierna, além de discutir objetivamente a necessidade 

de desmonetarização do dano moral decorrente da violação de dados pessoais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: privacidade; personalidade; autodeterminação informativa; 

liberdade; função; responsabilidade civil. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This dissertation is to design ponder the protection of personal data from the conception of 

privacy and informational self-determination and to assert about a possible functional 

dimension of legal discipline of privacy and liability to increase the freedom of each person to 

build their personality sphere, noting the methodological assumptions of the civil and 

constitutional law and the problematizations of a critical theory of civil law. 

 

Thus, the study initially advocates a privacy reading in the midst of the general theory of 

personal rights, showing clearly the conceptual working operated in such a field and assuming 

the same, the definition of privacy as seated value normatively on the principle of human 

dignity human whose protection is through the general clause inaugurated in the Federal 

Constitution of 1988. 

 

The influx of these perspectives emerge reflections on the damage setting in the harvest of 

personal data, taking as analysis of auxiliary tool the theory of legal fact so that we can, in the 

next step, uncover the relevance weighting technique for selection of worthy interests of 

protection against shock perceived freedoms in the field of informational self-determination, 

based, in turn, by the linkage of freedom in substantial and positive direction and in 

conjunction with the spectrum of prevention expressed by today's civil liability, in addition to 

discussing objectively the need for debate of moral damages resulting from the breach of 

personal data. 

  
KEY WORDS: privacy; personality; informational self-determination; freedom; Function; 

civil liability. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Nós vivemos num mundo que Marx não conheceu, vivemos num mundo 

vigiado, somos vigiados. Acabou-se a privacidade.”
1
 A reflexão de Saramago, dotada 

da lucidez que lhe é peculiar, quiçá apresente maior agudez de sentido e significado nos 

dias de hoje se comparada ao momento em que foi concretizada. 

De fato, é possível depreender que a vida em sociedade atualmente denota o 

matiz da vigilância. Seja pelo nítido desenvolvimento de tecnologias a nível global
2
, 

pela difusão irrefreável do uso de redes sociais on-line
3
 ou mesmo pelo incessante 

sentimento de medo que enlaça as relações entre a cultura ocidental e suas antagonistas, 

tem-se a verdadeira impressão de que atualmente os momentos de privacidade concreta 

foram exponencialmente reduzidos pela oportunidade e necessidade da referida 

vigilância. 

Ao lado de tais fatores, não se pode descuidar que a feição da própria relação 

interpessoal na sociedade foi igualmente alterada, modificação essa que pode ser 

compreendida, ainda que sem esgotar outras problematizações, como espécie paradoxal 

de causa e efeito. O tempo presente, no que tange aos anseios e laços das (e entre) as 

pessoas, traduz uma busca rígida por instantaneidade, pela satisfação imediata de 

desejos como fonte de compensação das vicissitudes do cotidiano.  

Se a modernidade, quando erigida, inaugurou um novo paradigma da liberdade, 

também apreendida em sua acepção jurídica
4
, talvez a hipermodernidade possa ter 

                                                        
1
 SARAMAGO, José. Entrevista. In: Revista Número. Bogotá, nº 44. Mar/Mai. 2005. 

2
 Sobre o desenvolvimento tecnológico e seu impacto social ver, por todos: CASTELLS, Manuel. A 

Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 52 e ss. 
3
 Tais avanços fizeram da Internet e principalmente das redes sociais, por exemplo, um atrativo utilizado 

diariamente pela grande maioria das pessoas, inclusive no Brasil, como explica Otávio Luiz Rodrigues 

Junior: “O Brasil é o paraíso das redes sociais. Na Internet, encontram-se estatísticas dando conta de que 

70% dos jovens brasileiros, na faixa etária dos 9 aos 16 anos, possuem perfil em alguma dentre as várias 

redes sociais disponíveis no mercado.” RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Responsabilidade Civil e 

Internet: problemas de qualificação e classificação de conflitos nas redes sociais. In: ANDRIGHI, Fátima 

Nancy [Coord.]. Responsabilidade Civil e Inadimplemento no Direito Brasileiro. São Paulo: Atlas, 

2014. p. 283. 
4
 Já ao início das reflexões que balizam sua tese, Carlos Eduardo Pianovski pontua o traço liberal que 

vincou significante e significado de “liberdade”, que juridicamente contou com preenchimento de seu 

conteúdo em matiz formal, atrelada fortemente à noção de propriedade: “Trata-se, a rigor, da síntese do 

perfil dominante em um dado tempo: a Modernidade nascente, durante a formação do liberalismo 

econômico. Essa vinculação entre liberdade e propriedade, entendendo-se esta como a fonte e o lugar 

privilegiado daquela, foi, também, o Leitmotiv da construção histórica da liberdade dos indivíduos no 

Direito Civil Moderno.” PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo. Institutos Fundamentais do Direito 

Civil e Liberdade(s). Repensando a dimensão funcional do contrato, da família e da propriedade. Rio de 

Janeiro: GZ Editora, 2011. p. 1. 
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potencializado as noções efetivas sobre a sua incidência no espaço social e, assim, 

contribuído, mesmo que indiretamente, para a consolidação do status de vigilância que 

acima se apregoou.
5
 

Todos esses sintomas verticalizam-se, ao seu turno, em um novo quadrante de 

alteração, revolvendo o conteúdo e concepção do que se compreende hoje por 

privacidade.  

Além das cogitáveis distinções conceituais do tema a partir de um prisma de 

análise ora situado em ambiência pública, ora balizado em ambiência privada, 

certamente a privacidade comporta uma delimitação plural que ultrapassa a clássica 

definição de um “direito de ser deixado só” (“the right to be let alone”), perspectiva 

escudada por Samuel Warren e Louis Brandais no artigo “The Right to Privacy” 

publicado em 1890 na Harvard Law Review nº 4. 

Logo, emergem desse cenário, juntamente com novas leituras, algumas 

problematizações que antes não figuravam na agenda jurídica da privacidade, 

problematizações essas que trafegam desde o direito ao esquecimento
6
 até a noção de 

proteção de dados pessoais, questões que são postas como consectários de uma nova 

concepção que passa a entender a privacidade como mecanismo de autodeterminação 

informativa que possibilitaria a cada pessoa o controle sobre o fluxo de suas próprias 

informações e, por conseguinte, constitui também uma ferramenta da livre, substancial e 

positiva consolidação da própria esfera pessoal de personalidade.
7
 

                                                        
5
 Problematizando a transição havida entre modernidade e pós-modernidade, Gilles Lipovetsky propugna 

o diagnóstico de uma nova transição social, chamando-a de hipermodernidade, dotada dos seguintes 

caracteres: “Tudo se passa como se tivéssemos ido da era do pós para a era do hiper. Nasce uma nova 

sociedade moderna. Trata-se não de sair do mundo da tradição para aceder à racionalidade moderna, e 

sim de modernizar a própria modernidade, racionalizar a racionalização – ou seja, na realidade destruir os 

„arcaismos‟ e as rotinas burocráticas, pôr fim à rigidez institucional e aos entraves protecionistas, relocar, 

privatizar, estimular a concorrência. [...] Quanto menos o futuro é previsível, mais ele precisa ser mutável, 

flexível, reativo, permanentemente pronto a mudar, supermoderno, mais moderno que os modernos dos 

tempos heróicos.” LIPOVETSKY, Gilles. Tempos Hipermodernos. São Paulo: Editora Bacarolla, 2004. 

p. 56-57. 
6
 Ainda que o mote deste estudo não contemple diretamente a temática do direito ao esquecimento, não se 

pode ignorar o fato de que, em contraste com a necessária proteção de dados pessoais, há entre eles uma 

simetria de fundamento, visto na perspectiva de autodeterminação informativa. Apenas por clareza, 

importa sublinhar que o direito ao esquecimento comporta uma dupla acepção, vista no direito de retirada 

de notícias sobre determinada pessoa (direito ao esquecimento em sentido estrito) e no direito à proibição 

de se revisitar tais notícias e dados (direito a ser esquecido). Ver, neste sentido, estudo relevante sobre o 

tema: STEINER, Renata C. Breves notas sobre o direito ao esquecimento. In: PIANOVSKI RUZYK, 

Carlos Eduardo et al [Orgs.] Direito Civil Constitucional. A ressignificação dos institutos fundamentais 

do direito civil contemporâneo e suas consequências. Florianópolis: Conceito Editorial, 2014. p. 87-102. 
7
 Ressalta-se desde já que o conceito de privacidade ora propugnado decorre das reflexões de Stefano 

Rodotà, conforme será melhor abordado adiante. Tal conceito se coaduna com o tráfego cada vez mais 

crescente de informações de cunho pessoal que acaba por definir, em certa medida, a feição da 

personalidade de cada pessoa. O alerta foi igualmente referido por Maria Celina Bodin de Moraes nos 
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Em ambas as situações, não se pode descuidar que a ordem jurídica presta 

contributo à tutela da privacidade, ante a relevância de sua previsão constitucional 

(CF/1988, art. 5º, X, XI e XII) e regulamentação infraconstitucional (como exemplo, 

CC/2002, art. 21)
8
.  

Projetando o foco de análise ao campo do direito privado e no seguimento dos 

direitos da personalidade, pode-se verificar que a disciplina jurídica da privacidade, 

ainda que posta em sua plúrima concepção, encontra na responsabilidade civil 

mecanismo de crescente e relevante incidência, quiçá também apto a contribuir ao 

incremento da liberdade posta em face da construção da personalidade que poderá ser 

envidada por cada pessoa. Todavia, na leitura balizada a partir da concepção de 

autodeterminação informativa, os desafios colocados em face de tal instituto mostram-

se, além de novos, também densos. 

Isso porque a modificação vista nas relações interpessoais em sociedade, bem 

como a crescente influência da tecnologia e meios digitais de informações, impingem à 

responsabilidade civil, neste cenário, alterações de outras ordens, seja de estrutura, 

função ou mesmo de sentido.
9
  

Em outras palavras, devendo a ordem jurídica estar aberta à contraprova da 

realidade, a influência necessária do real sobre o jurídico faz com que as noções (antes 

                                                                                                                                                                   
seguintes termos: “Percebe-se aqui, segundo Rodotà, um ponto de chegada na longa evolução do conceito 

de privacidade, da originária definição – the right to bel let alone – ao direito de manter o controle sobre 

as próprias informações e de determinar as modalidades de construção da esfera privada. Visto desta 

maneira, configura-se o direito à privacidade como um instrumento fundamental contra a discriminação, a 

favor da igualdade e da liberdade. De fato, nas sociedades de informação, como são as sociedades em que 

vivemos, pode-se dizer que „nós somos informações‟, pois que elas nos definem, nos classificam, nos 

etiquetam; portanto, ter como controlar a circulação de informações e saber quem as usa significa 

adquirir, concretamente, um poder sobre si mesmo.” MORAES, Maria Celina Bodin de. Apresentação do 

autor e da obra. In: RODOTÀ, Stefano. A Vida na Sociedade de Vigilância. A privacidade hoje. 

Organização, seleção e apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 

7. 
8
 No plano infraconstitucional indicado nesta ambiência introdutória, optou-se, por escolha metodológica, 

a fazer menção apenas ao CC/2002 em razão do balizamento específico da privacidade enquanto direito 

de personalidade naquele diploma. Não se ignora, todavia, a existência de outros mecanismos legais 

dispostos à tutela da privacidade, como a Lei nº 12.965/2012 (Marco Civil da Internet) e Lei nº 9.296/96 

(que tipifica como crime a interceptação telefônica e telemática sem a devida autorização judicial).  
9
 É identificável na doutrina o alerta sobre eventual giro conceitual operado no campo da responsabilidade 

civil, mormente após a alteração paradigmática promovida pela CF/1988 ao fixar na vítima (e, por 

consequência, ao dano) o foco maior de atenção. Tais perspectivas redundam, inclusive, em alteração da 

nomenclatura do instituto, passando a ser encarado como “direito de danos” ou “responsabilidade por 

danos”. A perspectiva do giro paradigmático é espelhada com clareza na reflexão de Luiz Edson Fachin: 

“Situação que também emerge como exemplar é a imputação sem nexo de causalidade na 

responsabilidade por danos. [...] A imputação tem no centro a preocupação com a vítima; a imputação é a 

operação jurídica aplicada à reconstrução do nexo. Da complexidade e da incerteza nascem fatores 

inerentes à responsabilização por danos. É de alteridade e justiça social que deve se inebriar o nexo de 

causalidade, atento à formação das circunstâncias danosas.” FACHIN, Luiz Edson. Direito Civil. 

Sentido, transformação e fim. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 113-114. 
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pretensamente perenes) acerca dos institutos do direito como um todo tornem-se fluídas 

e também passíveis de modificação.  

E, ao seu turno, propulsionado pela disciplina jurídica da privacidade igualmente 

redesenhada, o campo da responsabilidade civil talvez seja aquele em que tais 

modificações se mostram mais sensíveis em sentido crítico, mormente levando-se em 

conta a amplitude de possibilidades que decorrem da dimensão programática presente 

no texto constitucional.
10

 

É que a responsabilidade civil demanda uma constante adaptação com o meio 

fático-externo que a circunda, justamente por volver-se ao auxílio da regulação das 

relações sociais: ao tutelar interesses e direitos e operar, em sua via mais ordinária, 

quando estes forem violados, a compensação ou recomposição possível do status quo 

ante, tal instituto projeta uma flexibilização de sua própria estrutura, no intento de dar 

conta de albergar as flutuantes interações sociais concretizadas ao seu entorno. 

Assim, por meio da precitada flexibilização, pretende-se assegurar, como bem 

pontuou José de Aguiar Dias, “a finalidade de restabelecer o equilíbrio desfeito por 

ocasião do dano, considerado, em cada tempo, em função das condições sociais então 

vigentes.”
11

 

Notadamente na seara da privacidade, ante a profusão de disposições 

constitucionais e infraconstitucionais, a problemática acima descrita potencializa-se 

ainda mais quando se verifica o desmedido fluxo de dados que transitam atualmente em 

uma sociedade de informação que goza do status de vigilância
12

, fato que pode ensejar a 

necessidade de se refletir mais detidamente sobre a proteção das informações pessoais 

como forma de autodeterminação da personalidade de cada pessoa. 

Nada obstante, testemunha-se que, desde a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, o direito civil tem sido objeto crescente de um fenômeno de (re)personalização 

                                                        
10

 O alerta pode ser captado nas palavras de Nelson Rosenvald: “Exatamente isso se passa com a 

responsabilidade civil. Cuida-se de uma expressão fluida como os tempos em que vivemos. Pode exprimir 

uma ideia de reparação, punição ou precaução, conforme a dimensão temporal e espacial que se coloque. 

[...] Como qualquer modelo jurídico que pretende se adaptar à leveza e à celeridade dos nossos dias, a 

responsabilidade se mostra dúctil e maleável às exigências de um direito civil, comprometido com as 

potencialidades transformadoras da Constituição Federal.” ROSENVALD, Nelson. As Funções da 

Responsabilidade Civil. A reparação e a pena civil. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 5-6. 
11

 DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 25. 
12

 Ver, por todos: RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade de vigilância. A privacidade hoje. 

Organização, seleção e apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
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que visa voltá-lo cada vez mais para a tutela da pessoa considerada na concretude de sua 

existência, em lugar de tão só concebê-la abstratamente.
13

  

Logo, pode-se assumir que o direito civil passa por um processo de emancipação 

do seu saber a partir da alteração de seu foco perceptivo para aquilo que faticamente 

cinge-se ao seu entorno.
14

 

E justamente nesse entremeio de considerações é que emerge o cerne 

problematizante deste trabalho, sendo oportuno assim questionar: é possível consolidar 

uma compreensão coerente do panorama constitucional em vigor, aliada a um aporte 

dogmático relevante que possa melhor vislumbrar um dos elementos centrais da 

responsabilidade civil, notadamente o dano, e a disciplina jurídica da privacidade 

concebida em seu viés de autodeterminação informativa, entendida a partir do “direito 

de manter o controle sobre suas próprias informações e de determinar a maneira de 

construir a própria esfera particular”
15

, como contributo ao incremento da liberdade de 

cada pessoa na construção de sua personalidade? E, se assim o for, seria essa liberdade 

consubstanciada como meramente negativa ou, então, consistiria em uma concepção 

efetivamente positiva e substancial? 

A hipótese que se abre no enfretamento do problema em tela consiste em 

compreender efetivamente que as disposições constitucionais que permitem melhor 

verificar as regras concernentes à aplicação da responsabilidade civil e da disciplina 

jurídica da privacidade dependem necessariamente do reconhecimento de que tais 

normas são preenchidas pelas práticas cotidianas das pessoas que se correlacionam em 

sociedade, sob pena de concretizar uma eficácia jurídica que pode restar incondizente 

                                                        
13

 Nas palavras de Paulo Lôbo: “O foco predominante do direito civil contemporâneo é a pessoa, a partir 

da relevância que se passou a atribuir à realização da dignidade da pessoa humana, como valor essencial, 

que no Brasil se elevou a princípio constitucional fundamental, com o advento da CF de 1988 [...]. Esse 

giro paradigmático rompeu a tradição de três séculos de concepção do direito civil como ordem de 

proteção do patrimônio ou da propriedade individual, segundo a ideologia triunfante do individualismo 

jurídico burguês ou liberal. O patrimonialismo marcante do direito civil, expressado na legislação e na 

doutrina, afastou de sua órbita as relações de caráter privado que não tivessem expressão pecuniária ou 

econômica, a exemplo dos direitos da personalidade, que apenas receberam tutela legislativa com a CF de 

1988 e com o CC de 2002. Para o direito civil atual, o patrimônio está a serviço da pessoa e não esta a 

serviço daquele.” LÔBO, Paulo. Direito Civil. Parte Geral. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 18. 
14

 Como bem explica Luiz Edson Fachin: “A indicação da necessidade de se dinamizar o direito em 

paragens brasileiras não é inédita, pelo contrário: desde 1988 que este debate está em curso. A 

controvertida entrada em vigor do novo Código Civil e a crescente personalização ética do direito privado 

são exemplos de episódios que, ao menos em esfera teórica, asseveram as tentativas de emancipar o saber 

jurídico com as ferramentas da realidade que o circunda.” FACHIN, Luiz Edson. Pessoa, sujeito e objeto: 

reflexões sobre responsabilidade, risco e hiperconsumo. In: FACHIN, Luiz Edson et al [Org.] Diálogos 

sobre Direito Civil. Vol. III. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 42. 
15

 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade de vigilância. A privacidade hoje. Organização, seleção e 

apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 15. 
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com a efetiva dimensão funcional esboçada para ambas as categorias jurídicas neste 

cenário, ainda que implicitamente, pela Constituição Federal de 1988.
16

  

Evidente, então, que a configuração do dever de reparação na proteção de dados 

pessoais, questão arrimada na nova concepção de privacidade antes informada, exige 

uma leitura distinta daquela concepção usual dos pressupostos centrais da 

responsabilidade civil, mormente no que diz respeito ao dano. 

Na esteira dessas transformações, o redesenhar desses pressupostos demanda 

uma equivalente releitura problematizante dos elementos fundamentais da 

responsabilidade civil, cuja relevância prática para este estudo reside na análise da tutela 

da privacidade apreendida além de uma concepção inerente apenas à proteção da vida 

íntima, mas sim no sentido de uma autodeterminação informativa, onde os dados e 

informações pessoais constituem uma via de consolidação da feição da própria 

personalidade da pessoa (sendo caras, assim, as teorizações sobre os direitos da 

personalidade), demandando um status e modus de proteção diferenciado. 

Uma vez delineado o repto que balizará as reflexões seguintes, importa em 

apresentar a estrutura do presente estudo, para que desde já se conheça os caminhos que 

serão percorridos a partir do azimute indicado. 

As reflexões e ponderações ora suscitadas serão balizadas em três capítulos 

distintos. Na alçada de cada capítulo, serão vertidas breves exposições de cunho 

explicativo, de modo a apresentar ao leitor, de maneira mais precisa, o conteúdo que 

será descortinado a cada momento.  

Tal premissa traz uma contribuição que se projeta positivamente em duas 

ordens: complementar os pressupostos que serão endereçados nesta própria ambiência 

introdutória e, assim fazendo, manter um canal de diálogo e interdependência entre cada 

uma das partes deste estudo, sendo as reflexões nele impressas esteadas em um intento 

sincero de sistematização e dinamicidade.  

                                                        
16

 Destaca-se que o giro operado pela sobredita (re)personalização do direito civil e da responsabilidade 

civil contribuiu também para que se firmasse a ideia de que seus institutos podem ser destinados à 

concretização de certos fins que seguem, necessariamente, as diretrizes do conteúdo programático 

presente na Constituição Federal. Sobre o tema, importa a reflexão de Carlos Eduardo Pianovski, 

verticalizada em face da tutela e exercício de liberdades: “A afirmação de uma função dos institutos de 

base do Direito Civil que pode consistir em propiciar o exercício, a proteção e o incremento de 

liberdade(s) situa-se no âmbito da tendência de personalização desse ramo do Direito, de modo coerente 

com os valores contemplados por um ordenamento jurídico centrado na pessoa humana. [...] Há uma 

inevitável inserção normativa dessa fundamentação pensada a partir do jurídico, que está situada em uma 

ordem constitucional democrática que assegura a liberdade como direito fundamental.” PIANOVSKI 

RUZYK, Carlos Eduardo. Institutos Fundamentais do Direito Civil e Liberdade(s): repensando a 

dimensão funcional do contrato, da propriedade e da família. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2011, p. 341. 
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Nesta toada, o primeiro capítulo cuidará de demonstrar a privacidade, respeitada 

a concepção ora propugnada, no campo de uma teoria geral dos direitos da 

personalidade.  

A rigor, é possível identificar duas razões essenciais para situar o ponto de 

partida deste trabalho no enlace efetivo da privacidade aos direitos de personalidade e 

uma teoria geral: a primeira reside na necessidade de melhor entrever a assertiva que 

defende, não sem contraposições, a ideia de que todo direito de personalidade é também 

um direito fundamental e, ainda, a segunda, para que seja possível verificar o transcurso 

da privacidade desde seu estágio inicial até a sua definição enquanto autodeterminação 

informativa sob o prisma do agasalho constitucional promovido às disciplinas do direito 

civil.
17

 

Logo, ainda neste primeiro capítulo serão determinados os contornos da 

privacidade como autodeterminação informativa, apontando, de início, o 

reconhecimento da proteção de dados pessoais e a ponderação de sua colocação na 

ordem jurídica brasileira, sempre atentando para a base normativa de tais categorias, que 

guardam fundamento constitucional visto na dignidade da pessoa humana. 

O segundo capítulo será destinado a tratar dos desafios que se abrem na tutela da 

privacidade balizada em sua nova concepção, a partir da necessária atenção e 

problematização de um dos pressupostos centrais da responsabilidade civil: o dano. 

Nesse momento, abrir-se-á uma reflexão que partirá, em um primeiro passo, da teoria do 

fato jurídico, capitaneada no Brasil pelas lições de Pontes de Miranda e aprofundada, 

dentre outros autores de relevo, por Marcos Bernardes de Mello.  

Importante explicitar que a teoria do fato jurídico será compreendida neste 

trabalho como ferramenta que pode prestar substancial auxílio na análise do fenômeno 

jurídico da proteção de dados pessoais, tema que, como dito, denota ampla 

complexidade.  

Do mesmo modo, tal perspectiva teórica poderá contribuir também na 

solidificação de uma reflexão bastante cara, ao ver deste texto, à temática da proteção de 

                                                        
17

 Tal perspectiva se mostra importante pois, a rigor, na tratativa dos direitos da personalidade na ordem 

jurídica brasileira, o intento de separar peremptoriamente as regras de direito civil das disposições 

constitucionais não se mostra profícua. Nada obstante, neste trabalho será abordado, em capítulo próprio, 

a ressalva teórica formulada por Otavio Luiz Rodrigues Júnior, em estudo profícuo sobre o tema 

(RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz Rodrigues et al. Principais problemas dos direitos da personalidade 

e estado-da-arte da matéria no direito comparado. In: MIRANDA, Jorge et al. [Org.] Direitos da 

Personalidade. São Paulo: Atlas, 2012. p. 16-17), que propugna a identificação, no direito civil, do locus 

normativo primário dos direitos da personalidade. Tal ressalva é exposta com o intento de agregar 

conteúdo ao debate sobre o tema. 
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dados pessoais, posta na necessária ponderação de interesses que deve preceder à 

confirmação jurisdicional da violação de dados e informações como evento lesivo à 

personalidade e, por conseguinte, estruturação das vias de satisfação em face da lesão 

causada à personalidade do titular dos dados violados. 

Assim, no influxo de tais ideias, a teoria do fato jurídico pode amparar o 

balizamento da verticalização prática de uma concepção acíclica de dano 

(compreendido como a lesão a interesses e direitos juridicamente tutelados, tal qual 

propugna Anderson Schreiber) associada à eficaz técnica de ponderação de interesses. 

Ainda, cabe destacar que neste segundo capítulo serão verticalizadas as 

considerações sobre a proteção de dados pessoais, decorrente da nova face da 

privacidade, buscando entendê-la também na lógica dos direitos da personalidade.  

Isso se faz necessário em razão da relevância em se pensar a proteção de dados 

pessoais de acordo com os pressupostos teórico-dogmáticos do direito civil (que leva 

em conta os projetos de lei sobre o tema) flexibilizados pelo norte constitucional e do 

reconhecimento da personalidade como um valor a ser protegido que perpassa todo o 

ordenamento jurídico.   

Por derradeiro, o terceiro capítulo deste trabalho se prestará à densificação das 

ponderações realizadas nas duas etapas anteriores em face do cenário de proteção de 

dados pessoais, considerando a (re)personalização objetivada no direito civil e buscando 

revelar, assim, qual o contributo possível de ser prestado pela responsabilidade civil e 

pela disciplina jurídica da privacidade (em sua nova concepção) para o balizamento da 

liberdade na construção da personalidade de cada pessoa e, por igual, delimitar quais os 

traços da liberdade que se está a mencionar. 

Neste momento, outra perspectiva teórica bastante relevante será colocada em 

cena para promover a tessitura das reflexões conseguintes. 

Parte-se, assim, das ponderações de Carlos Eduardo Pianovski acerca da 

dimensão funcional dos institutos do direito civil como forma de propiciar o exercício, 

proteção e incremento das liberdades em sintonia com as perspectivas metodológicas do 

direito civil-constitucional, esteadas, neste trabalho, nas teorizações de Luiz Edson 

Fachin (em atenção não apenas ao seu aporte de uma teoria crítica, mas também ao 

encadeamento proposto para as constituições formal, substancial e prospectiva do 

direito civil) e de Gustavo Tepedino sobre a reestruturação do direito civil como um 

sistema jurídico aberto, que segue os preceitos normativos constitucionais. 
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Aliam-se, assim, dois postulados teóricos bastante relevantes no intento de 

promover uma análise técnica da tutela da privacidade (sem desproporções 

dogmatizantes) ao olhar crítico da realidade, ante as modificações impingidas em sua 

nova concepção. 

Eis desenhados, portanto, repto e itinerário. Parte-se, agora, à construção 

epistemológica que embala o diálogo crítico sobre a tutela da privacidade e proteção de 

dados e informações pessoais. 
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CAPÍTULO 1 - O TRANSCURSO DA PRIVACIDADE A PARTIR DA TEORIA 

GERAL DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Tal qual se admitiu nas reflexões introdutórias, o presente trabalho exsurge de 

uma nova concepção de privacidade, que ultrapassa a noção de mera tutela da vida 

íntima ou privada para alçar o status de autodeterminação informativa, perspectiva 

relevante no tempo presente, em que o fluxo de informações pessoais toma maior relevo 

e passa a demarcar a constituição da própria esfera pessoal de cada sujeito.  

É dizer, com a devida clareza, que todas as ponderações que serão envidadas nas 

linhas seguintes buscam levar em consideração, ao fim e ao cabo, esta nova concepção 

de privacidade. 

Bem por isso é que se faz importante compreender – ainda que sem o matiz de 

luz e sombra de Bernardo Soares
18

 – o encadeamento da disciplina jurídica da 

privacidade no âmbito de uma teoria geral dos direitos da personalidade, para que se 

identifique, dentro da ordem jurídica brasileira, os limites e possibilidades que este 

campo projeta para a sua tutela, que encontra igualmente na responsabilidade civil um 

aporte para o incremento da liberdade posta ao beneplácito da construção da esfera 

pessoal de cada sujeito. 

Uma advertência cabe, no entanto, à concepção de “teoria geral dos direitos da 

personalidade” que se está a referir. Aqui, tal nomenclatura (principalmente no que toca 

ao adjetivo “geral”) se reporta a uma sistematização encadeada de ideias sobre 

determinado tema (direitos da personalidade) que, ao contrário do que possa parecer, 

não se prende à rigidez estanque de conceitos ou mesmo se pretende perene ou 

sintomática de uma pretensa completude. 
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 A referência que ora se faz reflete a ponderação de Bernardo Soares, heterônimo de Fernando Pessoa, 

sobre o ato de compreender aquilo que lhe circunda na ambiência de sua “autobiografia sem factos”. Eis 

suas palavras: “Para compreender, destruí-me. Compreender é esquecer de amar. Nada conheço mais ao 

mesmo tempo falso e significativo que aquele dito de Leonardo da Vinci de que se não pode amar ou 

odiar uma coisa senão depois de compreendê-la.” PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego. 

Composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. 3ª Ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2011. p. 83. Sem descuidar da real reflexão de Pessoa, seguimos embalados na 

acepção de compreensão do fenômeno jurídico que vem envelopada da seguinte forma: “[...] 

compreender o Direito não é apenas uma operação mecânica, antes é um diálogo permanente entre seres 

humanos que não deve cessar jamais.” FACHIN, Luiz Edson. Direito Civil. Sentidos, transformações e 

fim. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 3. 
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A ideia posta pretende fotografar as feições da privacidade em um raciocínio 

sistematizado que leva em conta, em um primeiro momento, os pressupostos técnicos 

gerais dos direitos da personalidade e suas características para, então, se analisar a 

forma pela qual se deu o agasalho de tais fatores na realidade jurídica brasileira, 

mirando, assim, uma visão contemporânea do direito civil desprovida de “[...] pretensão 

de completude, abarcando tanto as concepções que supõem sistematização como 

aquelas que a criticam [...], sendo dúctil em seus conceitos, dialética em seus métodos, 

aberta à facticidade e outros ramos do Direito.”
19

  

Tal desígnio denota ainda maior relevância se admitirmos que a 

constitucionalização do direito civil acabou por problematizar – ou, ainda, mesmo 

superar – a antiga dicotomia que apartava os direitos da personalidade em públicos e 

privados.
20

  

Logo, explicita-se que os afazeres deste capítulo promoverão alguns 

encadeamentos conceituais dinâmicos acerca dos direitos da personalidade de modo 

geral, passando a sua incorporação verticalizada na ordem jurídica brasileira para que, 

então, seja possível definir as matrizes teóricas que hoje traduzem a privacidade como 

autodeterminação informativa. 

 

1.1 ORIGEM TEÓRICO-DOGMÁTICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE: 

RELAÇÃO JURÍDICA, SUJEITO E SEU COMPLEXO DE DIREITOS 

 

É cediço que, atualmente, os direitos da personalidade representam desinência 

de maior importância no âmbito constitucionalmente sistematizado do direito civil 

brasileiro, perspectiva que redunda, em maior ou menor medida, em outros países de 

tradição jurídica afeita aos liames da civil law
21

, como Portugal e Alemanha. 
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 PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo. A importância de uma teoria (geral) do direito civil. In: 

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite.  Manual de Teoria Geral do 

Direito Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2013. p. 145. 
20

 A perspectiva ganha forma nos seguintes termos: “De fato, a Constitucionalização do Direito, o 

reconhecimento cada vez mais contundente da pessoa humana e dos direitos fundamentais, fez que a 

divisão dos direitos da personalidade em públicos e privados fosse cada vez mais questionada. A pessoa 

humana e não o patrimônio é o centro do sistema jurídico.” LACERDA, Dennis Otte. Direitos da 

Personalidade na Contemporaneidade. A repactuação semântica. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 

Ed., 2010. p. 14. 
21

 Muito embora não seja este o mote do presente trabalho, não se pode ignorar que os limites, antes 

estanques, que divisavam civil law e common law, atualmente, no campo jurídico brasileiro, mostram-se 

nublados, mormente se levarmos em conta, à título de exemplo, a força gradativa dos precedentes na 

experiência jurisprudencial pátria, espelhada, em certa medida, na Lei nº 13.105/2015, que estatuiu no 

Brasil o novo Código de Processo Civil.  Sobre o tema, o Luiz Edson Fachin, em atenção à legalidade 

constitucional e a vinculação dos precedentes no plano infraconstitucional, já anunciava a aproximação 

entre civil law e common law: “Trata-se, assim, tanto da legalidade constitucional quanto da compreensão 
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Todavia, não se pode perder de vista que tal tema, ainda que amplamente 

debatido, guarda uma complexidade intrínseca que torna a sua comprometida 

compreensão um desafio amplo e cativante, também em razão de sua recente teorização, 

datada, a rigor, de meados do século XIX. 

Cumpre perquirir, portanto, o desenho conceitual dos direitos da personalidade, 

tomado pelas construções teórico-dogmáticas que os reconheceram, como é comum do 

conhecimento jurídico, em correntes distintas de pensamentos, para que se possa, então, 

sistematizar em alguma medida as características postas ao tema e como tais 

perspectivas foram, em momento oportuno, agasalhadas na codificação e ordenamento 

brasileiros após 1988. 

Importante destacar, no entanto, que a ilustração do encadeamento de ideias 

posta a seguir leva como parâmetro distintivo a primavera constitucional brasileira de 

1988, principalmente no que diz respeito à coeva compreensão dos direitos de 

personalidade na ordem jurídica pátria.  

Isso não significa concluir, todavia, que as construções teóricas sobre o tema 

balizadas no século XIX, principalmente na Europa, não se compatibilizam com o 

entendimento geral visto no Brasil, seja sob a égide do CC/2002 e mesmo de seu 

predecessor de 1916.  

Assim, no desdobramento da tratativa do objeto de estudo deste capítulo, serão 

correlacionados diversas perspectivas de pensamento de modo a balizar, em via 

otimizada, o aspecto geral de compreensão sobre os direitos da personalidade e, 

portanto, apreender de modo acertado a inserção da privacidade em tal cenário. 

Isso se faz importante justamente porque a leitura de qualquer instituto jurídico 

reconhecido ao longo do tempo pressupõe, em certa medida, um esforço histórico para 

sua compreensão. Não se trata de fazer um retrato historiográfico do instituto
22

, mas sim 

                                                                                                                                                                   
sobre a natureza jurídica de tais precedentes. Quanto a estes, anote-se que, sim, a decisão pode não ter 

somente efeito meramente persuasivo. O precedente poderia se apresentar como impeditivo de recurso, 

assim seria para certos efeitos, mas sem aniquilar a relevância da função jurisdicional de base. Impende 

reconhecer a aproximação dos sistema do civil law e do common law, especialmente no redesenho atual e 

mitigado do stare decisis.” FACHIN, Luiz Edson. Segurança jurídica entre ouriços e raposas. In: 

PIANOVSKI, Carlos Eduardo et al. [Org.] Direito Civil Constitucional. A ressignificação dos institutos 

fundamentais do direito civil contemporâneo e suas consequências. Florianópolis: Conceito Editorial, 

2014. p. 14. 
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 Temos que uma reflexão histórica demanda cuidado e zelo, de modo a evitar não apenas equívocos 

conceituais, mas também a queda em um verdadeiro abismo ensejado pelo atrativo das perspectivas 

reducionistas. Descartamos a compreensão, portanto, que a história represente um conhecimento 

peremptoriamente linear, como um conto narrado ao pé do ouvido, de um sujeito para outro. Não se pode 

reduzir a história a esse contexto; se assim o for, estará o historiador atado em peias enquanto tenta 

compreender o que falsamente se narra, sem, contudo, apreender o conteúdo: “Em tal caso, sem nenhuma 
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de tentar compreender como se deu o encadeamento de ideias, em via teórica e 

dogmática, postas a lume daquele determinado tema, mesmo porque a história, 

enquanto campo epistemológico próprio, não se mostra estreita ou mesmo estática, não 

servindo simplesmente ao repto de explicar aquilo que já foi e legitimar precariamente 

aquilo que hoje se quer perceber.
23

 

Todavia, pela relevância própria dos direitos da personalidade, faz-se essencial 

que se compreenda o modo pelo qual se deu o seu reconhecimento jurídico mais 

robusto, uma vez que tais perspectivas, ensejadas em um determinado momento 

histórico e por razões próprias, serviu, em certa medida, de esteio para as construções 

teóricas sucessoras.  

Logo, se hoje é possível considerar como “[...] 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 no 

homem”
24

, isso se dá a partir do encadeamento sucessivo de teorizações sobre esse 

mesmo tema. 

Nesta ordem de ideias, e como já dito, os direitos da personalidade – ou aquilo 

que hoje se define juridicamente por este significante – guardam problematizações 

próprias em diversos quadrantes da história, sendo, no entanto, sistematizados com 

maior rigor a partir do século XIX.
25

 

Todavia, para que se possa compreender efetivamente o desenho de limites e 

possibilidades das noções teórico-dogmáticas postas e contrapostas sobre o assunto, 

quiçá seja pertinente dar-se um passo atrás e contemplar a definição da ambiência, 

                                                                                                                                                                   
dúvida, o historiador se sente, em relação à boa testemunha de um fato presente, em uma posição algo 

humilhante. Fica como que no fim de uma fila na qual os avisos são transmitidos, desde a frente, de fileira 

em fileira.” BLOCH, Marc. Apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2002. p. 71. 
23

 Esta visão reducionista da história é muito bem percebida e descrita pela seguinte ponderação, que 

neste espaço retratamos: “Evidentemente que essa visão tem (como não poderia deixar de ser) uma 

explicação que é, ela mesma, histórica: é que, de um lado, nossa tradição cultural em geral, e de modo 

muito particular o modo de conceber a história, sempre foi impregnada por um positivismo oitocentista 

com um forte odor de mofo que resistiu (e resiste!) muito, impedindo que soprassem os ventos de teorias 

e concepções historiográficas mais abertas e adequadas a outro ambiente cultural – fato esse que já 

ocorria em outros lugares desde o início do século XX.” FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução 

teórica à História do Direito. Curitiba: Juruá, 2009. p. 17-18. 
24

 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 29. 
25

 Nas palavras de Gustavo Tepedino, em profícuo estudo sobre o tema: “A categoria dos direitos da 

personalidade constitui-se, portanto, em construção recente, fruto de elaborações doutrinárias germânica e 

francesa da segunda metade do século XIX. Compreendem-se, sob a denominação de direitos de 

personalidade, os direitos atinentes à tutela da pessoa humana, considerados essenciais a sua dignidade e 

integridade.” TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional 

brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 

24. 
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propugnada à época, em que os direitos de personalidade se projetariam, para além 

mesmo de seus titulares. Está-se falando, pois, da ideia de relação jurídica. 

Já no prefácio do monumental “Tratado de Direito Privado”, Pontes de 

Miranda assevera que, após a ideia de fato jurídico, a noção mais fundamental do direito 

é a de relação jurídica, porquanto somente se poderia falar em direitos subjetivos e seus 

titulares se ambos estivessem colocados no bojo de uma relação juridicamente 

reconhecida.
26

 

Tal concepção se amolda, ao seu turno, à definição dogmatizante de relação 

jurídica como uma relação ocorrida na realidade fática e devidamente regulamentada 

pelo direito, onde se evidenciam direitos (como efeitos de determinadas faculdades 

potestativas) e deveres (enquanto anversos necessários e consectários de tal eficácia). 

Esta é a definição dada por Ludwig Enneccerus, posta originalmente nos seguintes 

termos: 

 

Llamamos relación jurídica a uma relación de la vida ordenada por el derecho 

objetivo, y que consiste em uma dirección juridicamente eficaz de una 

persona hacia otras personas o hacia ciertos objetos. [...] En su mayor parte el 

contenido de las relaciones jurídicas se manifesta em facultades de poder 

(derechos), a las cuales son correlativos por outro lado los deberes; pero hay 

también relaciones jurídicas que sólo son tales em calidad de fuentes posibles 

de derechos y deberes futuros, que sólo han de nacer al cumplirse ulteriores 

requisitos, por ejemplo, el parentesco, el domicilio.
27

  
 

É no seio dessa definição mais estreita e estática de relação jurídica
28

 que se 

inserem, seguindo o mesmo mapeamento ponteano, as noções de sujeito de direito e de 

direitos subjetivos, concepções caras às primeiras teorizações sistematizantes dos 

direitos da personalidade no século XIX. 

                                                        
26

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo I. 4ª Ed. São Paulo: RT, 1983. p. XVI. A 

reflexão ponteana sobre o tema em apreço guarda os seguintes termos: “A noção fundamental do direito é 

a de fato jurídico; depois, a de relação jurídica; não a de direito subjetivo, que é j[a noção do plano dos 

efeitos; nem a de sujeito de direito, que é apenas têrmo da relação jurídica. Só há direitos subjetivos 

porque há sujeitos de direito; e só há sujeito de direitos porque há relações jurídicas.” (Destaques 

originais) 
27

 ENNECCERUS, Ludwig. Derecho Civil. Parte General. Tomo I. Vol. I. 2º Ed. Barcelona: Bosch, 

1953. p. 279. 
28

 Por apreço à clareza metodológica, cabe aqui uma nova ressalva. A definição de relação jurídica ora 

apresentada segue o traçado do direito civil clássico, de índole liberal e vincado por um aspecto 

dogmatizante e patrimonialista. É importante se ter essa noção para que se entenda o debate travado sobre 

os direitos da personalidade, naquele momento embrionário, à luz desta concepção específica de relação 

jurídica. A perspectiva é relevante justamente porque, a título de exemplo, atualmente a releitura da 

definição de relação jurídica, ao lume das diretrizes constitucionais, é uma das causas que possibilitam 

uma definição mais aberta dos direitos da personalidade. Fica clara, portanto, a correlação de ambos os 

fundamentos. A mesma ressalva vale para as definições seguintes sobre sujeito de direito e direitos 

subjetivos. O giro conceitual de todas essas noções será abordado, sob o prisma da lógica constitucional 

brasileira, no capítulo seguinte. 
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Assim, naquele quadrante conceitual de relação jurídica é que se encaixava a 

definição de sujeitos de direitos como “[...] entes susceptíveis de serem titulares de 

direitos e obrigações, de serem titulares de relações jurídicas.”
29

 Isso permitia 

compreender, de um lado, que a personalidade juridicamente considerada seria o 

elemento permissivo à titularização de determinada relação jurídica
30

 por uma pessoa e, 

justamente pelo fato de assim ser concebido o sujeito de direito, ser ele também o titular 

de “um círculo de direitos de personalidade”
31

. 

No direito civil brasileiro, a codificação de 1916, influenciada diretamente pela 

construção teórica europeia do século XIX, obedeceu esta lógica atinente tanto à 

categoria de sujeito de direito como à relação jurídica e a personalidade.  

Em página clássica, Orlando Gomes asseverou que “A personalidade é um 

atributo jurídico. Todo homem, atualmente, tem aptidão para desempenhar na sociedade 

um papel jurídico, como sujeito de direito e obrigações.”
32

 

Do mesmo modo, J. M. de Carvalho Santos, em interpretação posta ao Título I 

do CC/1916 (“Da Divisão das Pessoas”), ponderou que o termo “pessoa” equivalia a 

“sujeito de direito” enquanto ente capaz de direitos e obrigações, perspectiva que 

importava em “[...] ter capacidade de direito, que é capacidade para adquiri-lo; vale 
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 MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria Geral do Direito Civil. 4ª Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 

2005. p. 193. 
30

 Sob essa lente, arrimou-se uma concepção abstrata, como dito, de relação jurídica em detrimento da 

observação do sujeito em concreto. Nas palavras de Luiz Edson Fachin: “A relação jurídica exprime 

menos um meio técnico para desenhar uma exposição e mais uma ordenação conceitual para dar conta de 

um modo de ver a vida e sua circunstância. Sob suas vestes está menos o direito em movimento, 

coletivamente considerado, e mais um direito que se firma no confronto e na negação do outro. É um 

conceito superado por sua própria insuficiência, denunciada pela tentativa de captar, atemporalmente, 

pessoas, nexos e liames.” FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil.  À luz do novo Código 

Civil brasileiro. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 35. 
31

 Idem. Nessa medida, faz-se mister expor a síntese reflexiva do precitado autor: “A personalidade 

jurídica traduz-se precisamente na aptidão para ser titular autónomo de relações jurídicas. Esta aptidão é 

nas pessoas singulares – nos seres humanos – uma exigência do direito ao respeito e da dignidade que se 

deve reconhecer a todos os indivíduos. Nas pessoas colectivas trata-se de um processo técnico de 

organização das relações jurídicas conexionadas com um dado empreendimento coletivo. Todo o sujeito 

de direito é necessariamente titular de facto de relações jurídicas. Para além de um círculo mínimo de 

direitos patrimoniais, que pode ser extremamente reduzido, mas que só teoricamente pode faltar de todo 

em todo, o sujeito de direito é necessariamente titular, pelo facto de ser pessoa, de um círculo de direitos 

de personalidade.” 
32

 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 141-165. E 

complementou, ainda, o mestre baiano: “Sua personalidade é institucionalizada num complexo de regras 

declaratórias das condições de sua atividade jurídica e dos limites a que se deve circunscrever. O 

conhecimento dessas normas interessa a todo Direito Privado, porque se dirige à pessoa humana 

considerada na sua aptidão para agir juridicamente. Mas não só o homem tem personalidade. Têm-na 

também os grupos de indivíduos constituídos na forma da lei.” (Idem) 
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dizer – ter personalidade. Forçoso é reconhecer, portanto, que a personalidade nada 

mais é senão a idoneidade de poder querer juridicamente.”
33

 

Todavia, essa leitura estática da relação jurídica que se projetou do século XIX 

para parte quase integral do século XX, adstrita a uma dualidade de ordem subjetiva (do 

sujeito enquanto polo de obrigações) e objetiva (considerando-se, pois, o conteúdo 

eficacial de direitos e/ou deveres), ensejou o confronto de perspectivas sobre a 

possibilidade ou não de se admitir a existência dos direitos da personalidade como 

categoria jurídica própria. 

Da sobredita contraposição acabaram por emergir correntes teóricas distintas 

sobre os direitos da personalidade. Segundo Gustavo Tepedino, a corrente teórica dita 

negativista buscava elidir a possibilidade de apreensão jurídica dos direitos da 

personalidade como categoria autônoma.  

É que, a partir da definição de relação jurídica acima posta, a personalidade seria 

justamente o que permitiria a titularidade de direitos pelo homem, não podendo ela 

mesma, ao seu turno, transmudar-se paralelamente em objeto daquela mesma relação.
34

 

Os defensores da corrente negativista, atrelados à Escola Histórica do Direito, 

partiam de uma espécie de evolução da noção romana de ius in ipsum, abarcando a ideia 

– naquela perspectiva, problemática – sobre a possibilidade de uma pessoa dispor dela 

mesma. Se assim o fosse, os direitos da personalidade poderiam servir como ferramenta 

legitimadora da automutilação ou mesmo do suicídio.
35
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 CARVALHO SANTOS, J. M. de. Código Civil Brasileiro Interpretado. 11ª Ed. Rio de Janeiro: 

Livraria Freitas Bastos. p. 230. 
34

 Nas palavras de Tepedino: “Destacam-se, antes de mais, as chamadas teorias negativistas [...], que no 

século passado, refutaram a categoria dos direitos da personalidade. Afirmava-se, em síntese estreita, que 

a personalidade, identificando-se como a titularidade de direitos, não poderia, ao mesmo tempo, ser 
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Savigny, a admissão dos direitos da personalidade levaria à legitimação do suicídio ou da automutilação, 

sendo também enloquente a objeção formulada por Iellinek, para quem a vida, a saúde, a honra, não se 

enquadrariam na categoria do ter, mas do ser, o que os tornaria incompatíveis com a noção de direito 

subjetivo, predisposto à tutela das relações patrimoniais e, em particular, do domínio.” TEPEDINO, 

Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: TEPEDINO, 

Gustavo. Temas de Direito Civil. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 24. 
35

 Sobre tal contexto, valem as palavras de Szaniawski: “Em relação à categoria direito de personalidade, 

a Escola Histórica do Direito concebia o direito geral de personalidade com um direito que alguém 

possui sobre sua própria pessoa, na evolução da noção do antigo ius in se ipsum, sustentando que o direito 

geral de personalidade deveria ser entendido como um direito que alguém possui sobre si mesmo e que 

teria por objeto a própria pessoa. De acordo com esta concepção, todo e qualquer indivíduo estaria 

autorizado a dispor de si mesmo livremente, podendo, inclusive, lançar mão do suicídio. Diante desta 

visão pessimista e distorcida dos atributos da personalidade, a mencionada escola negava a existência de 

um direito geral de personalidade, destinado a tutelar a personalidade do ser humano.” SZANIAWSKI, 

Elimar. Direitos de Personalidade e sua Tutela. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. 

p. 42 
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De fato, diversas críticas foram endereçadas à corrente negativista, projetadas, 

em estágio inicial, ainda em atenção à noção estática de relação jurídica descrita 

anteriormente.  

Em um primeiro momento, fez-se menção – e com acerto – à possibilidade de 

vislumbrar a personalidade por meio de dois prismas distintos que não deveriam ser 

confundidos: a personalidade em aspecto subjetivo, enquanto capacidade do homem 

para ser titular de relação jurídica e, assim, ser polo de direitos e obrigações (tal qual se 

perfilhou o CC/1916); e a personalidade em aspecto objetivo, em medida de estrutura 

de situações jurídicas subjetivas, sendo a pessoa, pois, elemento subjetivo de 

determinada situação de cunho jurídico.
36

 

No campo do direito civil pátrio, e mesmo ainda sob a edificação dogmática 

derivada do CC/1916, San Tiago Dantas consolidou reflexão precisa sobre o equívoco 

teórico visto na associação automática entre personalidade e capacidade, bem como os 

óbices que foram ensejados ao reconhecimento efetivo dos direitos da personalidade 

naquele momento: 

 

Quando consideramos a personalidade, indentificamo-la com a capacidade de 

direitos e dizemos: o que é a personalidade? É a capacidade que tem um 

homem, de direitos e obrigações (art. 2º CC). Esta é uma perspectiva da qual 

podemos considerar a personalidade uma perspectiva rigorosamente técnico-

jurídica. Quando, porém, consideramos a personalidade humana, já então um 

complexo dos seus atributos, descobrimos nela muitos bens que são do mais 

alto interesse para o Direito. [...] é que 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 considerando a personalidade como um 

fato natural, como um conjunto de atributos inerentes à condição humana, 

estamos pensando num homem vivo e, não, nesse atributo especial do 

homem vivo, que é a capacidade jurídica, em outras ocasiões identificada 

por nós como a personalidade.
37

 (Grifos nossos) 

 

Torna-se evidente a relevância da problematização suscitada por San Tiago 

Dantas. A sobredita concepção de relação jurídica como situação consequencial da 
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 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 

TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 27. Caio Mário 
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 DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil. Teoria Geral. 3ª Ed. Rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Forense, 2001. p. 151-152. 
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personalidade (entendida como capacidade jurídica) não permitia compreender que os  

direitos da personalidade contemplavam determinados elementos do homem em sua 

própria condição de ser humano, elementos que, se violados, ensejariam depreciações 

quiçá insanáveis.  

Dever-se-ia, portanto, tutelar tais elementos por meio do ordenamento jurídico, 

reconhecendo a corrente antagônica à perspectiva negativista antes mencionada a 

existência de situações jurídicas subjetivas de caráter erga omnes.
38

 

Desta problematização emergiram, em um segundo momento, concepções mais 

abertas acerca dos direitos da personalidade enquanto atributos jurídicos reconhecidos 

da personalidade para além da capacidade do homem de titularizar relações jurídicas. 

Exemplifique-se, nessa medida, a pontuação de José de Oliveira Ascensão 

acerca dos direitos de personalidade como “direitos que são exigências inelutáveis da 

personalidade humana. Estes direitos devem ser reconhecidos, encontrem-se ou não 

previstos”.
39

 

Pontes de Miranda, na leitura que beneplacitava, com correta postura técnica, a 

assertiva de que haverá necessariamente uma pessoa no âmbito de qualquer suporte 

fático que esteie um fato jurídico do qual se resulte projeção eficacial de um direito, 

afirmava que “os direitos de personalidade não são impostos por ordem sobrenatural, ou 

natural, aos sistemas jurídicos; são efeitos de fatos jurídicos”.
40

   

Seguindo a esteira dessa leitura que fluiu a partir da contraposição à corrente 

negativista, Francisco Amaral assevera que os “direitos da personalidade são direitos 

subjetivos ou melhor, situações jurídicas existenciais que têm por objeto os bens e 

valores essenciais da pessoa, de natureza física, moral e intelectual”.
41

 

Nada obstante as diferentes formas de percepção atinentes aos direitos da 

personalidade, é possível identificar em todos os apontamentos acima referidos um 

núcleo conceitual comum: situando os direitos da personalidade como atributos 
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 Novamente, as reflexões de Gustavo Tepedino sobre o tema mostram-se relevantes, sendo necessária a 
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específicos da personalidade em sua acepção jurídica, buscava-se colocá-los na situação 

de objeto tutelado em medida externa ao sujeito, visando compatibilizar essa “nova” 

percepção à estática definição de relação jurídica estruturada por elementos subjetivo e 

objetivo. 

As dificuldades em precisar o “bem jurídico” tutelável na categoria dos direitos 

da personalidade podem ser justificadas, a rigor, por duas razões essenciais. 

A primeira delas é verificada na resistência natural oposta aos direitos da 

personalidade em momento no qual o conhecimento jurídico estava associado ao 

direcionamento do liberalismo moderno, além da própria vagueza que a nomenclatura 

poderia oferecer.
42

 

A seu turno, a segunda razão pode ser identificada na tendência em se admitir a 

correlação estrutural dos direitos subjetivos à personalidade atrelada ao “modelo dos 

direitos subjetivos patrimoniais, e em particular à propriedade”
43

, que gozava o status 

de vértice unificador das desinências jurídicas do direito civil.  

Na medida em que a matriz liberal e moderna decorrente das revoluções 

burguesas via no direito de propriedade a expressão mais pura da autonomia plena do 

homem, enquadrando-se como direito absoluto
44

, em uma disposição completa de um 

determinado bem no bojo de uma relação jurídica, essa mesma lógica serviu para balizar 

as demais ponderações em outros planos do direito civil, não escapando dessa lógica, 

por igual, os direitos da personalidade.
45

 

                                                        
42
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foi feita através da circunscrição de um território, de uma esfera de intimidade da pessoa, do mesmo 
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Tais perspectivas acabaram por desencadear outro debate na temática já 

complexa dos direitos da personalidade, originada, como dito, na difícil localização e 

identificação de um bem jurídico tutelável nesta categoria de direitos. 

Abriu-se, portanto, a contraposição de duas outras correntes teóricas distintas: a 

que identificava a existência de um direito geral de personalidade e outra que 

propugnava a existência de um rol típico de atributos que poderia ser elevado a tal 

categoria. 

 

1.2 MONISMO E PLURALISMO: DA TUTELA DE UM DIREITO GERAL E DE 

TIPOS ESPECÍFICOS À PROTEÇÃO DA PERSONALIDADE COMO VALOR 

PLURAL 

 

A evolução na compreensão teórica atinente aos direitos da personalidade abriu, 

como inevitável, espaço para a conformação de choque entre perspectivas distintas 

dispostas sobre o tema.  

Da complexa definição de tais direitos a partir da divisão subjetiva e objetiva 

desinente da feição cíclica de relação jurídica, emergiu o repto de ponderar se os 

direitos de personalidade se conformariam a um direito geral passível de tutela ou se, 

inevitavelmente, para gozar de efetiva proteção, os direitos de personalidade deveriam 

ser decantados em tipos específicos, devidamente previstos no ordenamento jurídico. 

A oposição das ideias acima sintetizadas correspondem, respectivamente, ao 

enfrentamento crítico das correntes ditas monista e pluralista dos direitos da 

personalidade. 

Entretanto, a análise do tema sob a égide confrontante de ambas as teorias deve 

ser realizada com cautela, uma vez que se está diante de tentadora armadilha apta a 

promover um reducionismo simplificador indevido do contexto que embasa a projeção 

de tais concepções.  

Em outras palavras, antes mesmo de se poder definir que a perspectiva monista 

contempla os direitos da personalidade como “um único direito que emana da 

                                                                                                                                                                   
modo como se faz com um pedaço de terra, usando a lógica do trespass, da violação-proteção de uma 

propriedade (espaço) particular. Isto também deve valer para o corpo e para as informações pessoais, 

ainda a serem devidamente regulados.” MORAES, Maria Celina Bodin de. Na Medida da Pessoa 

Humana. Estudos de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 121. 
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personalidade humana”
46

 e que a perspectiva pluralista parte do “fracionamento da 

categoria em múltiplos tipos, de acordo com os atributos da personalidade”
47

, é 

necessário mirar o que está subjacente a tais assertivas. 

Em primeiro lugar, importa pontuar que a questão da tutela dos direitos da 

personalidade ganhou especial fôlego de teorização em razão das atrocidades cometidas 

na Segunda Guerra Mundial, que trouxe à tona a eminente urgência em se repensar, a 

nível global, as formas de proteção das manifestações da dignidade humana.
48

 Tinha-se 

– como ainda se tem – a certeza sobre a fragilidade generalizada do homem, fato que 

ensejou despertar, “em toda parte, [...] os anseios por uma nova ordem de valores, apta a 

proteger a condição humana na sua redescoberta vulnerabilidade”.
49

 

Tais anseios foram plasmados no conteúdo da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos aprovada pela ONU em 1948
50

, cujo preâmbulo já reconhecia “a 

dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e 

inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”.  

O conteúdo desses direitos iguais e inalienáveis deu margem a uma nova 

contemplação da captação jurídica dos distintos atributos da personalidade humana, 

permeados na tessitura global sob a nomenclatura porosa de direitos humanos.
51
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 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de Personalidade e sua Tutela. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2005. p. 87. 
47

 Idem. 
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 Quiçá seja possível encontrar nas palavras de Hannah Arendt a razão que impulsionou essa necessidade 

de impor limites ao mal causado pelo homem ao homem: “Duas guerras mundiais em uma geração, 
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interesse próprio.” ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 

2012. p. 11. 
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 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 6. 
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Lênio Streck em texto prefacial: “Passados os milênios e atravessados por novas manifestações rupturais 

em que o direito assume papel de interdição e garantia – como em Hobbes e na Revolução Francesa –, 

chegamos a um novo corte histórico: o término da segunda guerra mundial. O direito havia fracassado. 

Duas guerras mundiais, massacre, genocídio. O direito não conseguira manter a paz. E tampouco, 

minimamente, assegurara a dignidade humana.” STRECK, Lênio Luiz. O processo constitucional no 

novo paradigma do Estado Democrático de Direito. In: ALVIM, Eduardo Arruda et al. Processo 

Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2014. p. 11. 
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 Parece oportuno referenciar uma compreensão, ainda que não estreita e fechada, sobre direitos 

humanos, a qual colhemos das lições de Melina Girardi Fachin: “Isto posto, os direitos humanos podem 

ser compreendidos como um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, 

concretizam as exigências de da dignidade, liberdade e da igualdade humanas, as quais devem ser 

reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos a nível nacional e internacional.” FACHIN, 
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Em segundo lugar, não se pode descuidar que essa mesma preocupação 

desinente do reconhecimento da fragilidade humana e necessidade de se repensar 

mecanismos de proteção, que permitiu correlacionar direitos da personalidade com 

direitos fundamentais e direitos humanos
52

, descortina também outro palco de 

complexidade, visto na tendência em se bipartir a leitura dos direitos da personalidade 

ora pelas lentes do direito privado e ora pelas lentes do direito público. 

Nessa perspectiva, a compreensão dos direitos da personalidade a partir da 

eleição do prisma público e/ou privado remeteria o observador a identificar o tipo de 

relação jurídica sobre a qual se está a debruçar: se se trata da relação entre o sujeito e o 

Estado, as regras pertinentes aos direitos da personalidade denotariam matiz de direito 

público, ao passo que, se se tratasse de uma relação jurídica entre particulares, as 

disposições aplicáveis e a própria definição dos direitos da personalidade atenderiam 

aos limites e possibilidades das regras de direito privado.
53

 

Gustavo Tepedino anota que, no interregno de preponderância do liberalismo 

econômico clássico, fruto da modernidade, na produção do conhecimento jurídico, o 

direito privado cuidava essencialmente de regular relações jurídicas de cunho 

patrimonial, sem a ingerência do Estado, de modo que qualquer violação à pessoa 

deflagrava mecanismos jurídicos de direito público, como, por exemplo, a repressão 

penal aos delitos.
54

 

Logo, fez-se necessário sistematizar os limites e possibilidades do regramento 

das lesões à pessoa no âmbito do direito privado, reconhecendo nos direitos de 

                                                                                                                                                                   
Melina Girardi. Fundamentos dos Direitos Humanos. Teoria e práxis na cultura da tolerância. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2009. p. 12. Tal via de compreensão, relevante por ser aberta à contraprova dinâmica da 

realidade, esteia-se também nas perspectivas de Bobbio, para quem os direitos humanos são “direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas de novas liberdades contra 

velhos poderes” (BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 5), ao 

mesmo passo que convergem na ponderação de Herrera Flores, para quem os direitos humanos são como 

uma convenção cultural utilizada como tensão entre os direitos reconhecidos e as práticas sociais que 

buscam efetividade (HERRERA FLORES, Joaquín. La Reinvención de los Derechos Humanos. 

Colección Ensayando. Sevilla: Atrapasueños, 2007. p. 23). 
52

 Cumpre alertar desde já que a problemática atinente à existência ou não de um paralelismo entre 

direitos de personalidade e direitos fundamentais será objeto de tópico próprio, integrante ao Capítulo 2 

deste Título. Por ora, cumpre atermo-nos à dicotomia imposta aos direitos da personalidade pela divisão 

entre público e privado. 
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 Tem-se por evidente que tal modelo de observação dos direitos da personalidade, cindidos a partir do 

“tipo” de relação jurídica posta, encontra-se superado na ordem jurídica brasileira, principalmente em 

razão das alterações promovidas pela primavera constitucional de 1988. 
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 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 

TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 32. E 

complementa o mesmo autor: “Na medida em que a pessoa humana torna-se objeto de tutela também nas 

relações de direito privado, com o estabelecimento de direitos subjetivos para a tutela de valores atinentes 

à personalidade, trataram os civilistas de definir a sua configuração dogmática, delineando-se um direito 

iluminado pelo paradigma do direito subjetivo privado por excelência, o direito de propriedade.” 
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personalidade os direitos subjetivos privados que contemplam as aspirações do 

indivíduo em si mesmo, mantendo-se, em via paralela, a previsão dos ditos direitos 

subjetivos públicos, reconhecidos nas liberdades civis e que serviriam às aspirações do 

indivíduo em contraposição ao ente estatal.
55

  

Esse tipo de compreensão (hoje passível de questionamentos) segue alinhado 

com a ponderação de Carlos Alberto Bittar, que propugna a ideia de que, nada obstante 

o “confronto” entre público e privado sobre o tema, tratar-se-ia da análise dos 

mesmíssimos direitos, “mas examinados em planos distintos: de uma pessoa em relação 

às outras, e diante do Estado”.
56

 

Sem prejuízo da dimensão de regras próprias que balizam efeitos específicos das 

matérias afeitas tanto ao direito público como ao direito privado, não se pode perder de 

vista que, também após a Segunda Guerra Mundial, o fenômeno do 

neoconstitucionalismo
57

 vincou a reestruturação jurídica de diversos ordenamentos, 

dando maior protagonismo ao texto constitucional enquanto vértice uniformizador de 

disciplinas jurídicas distintas e parâmetro de aplicação para princípios e regras na 

solução de demandas concretas.
58
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a crearlo.” CARBONELL, Miguel. El neoconstitucionalismo en su laberinto. In:CARBONELL, Miguel 

[Org.] Teoría del Neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos. Madrid: Editorial Trotta, 2007. p. 9-11. 
58

 Amélia Sampaio Rossi, à luz da doutrina sobre o tema, aponta algumas características do 

Neoconstitucionalismo: “A primeira seria a prevalência dos princípios sobre as regras e sua peculiar 
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Tal fenômeno contribuiu, ao seu turno, para diminuir consideravelmente os 

espaços de afastamento entre direito público e privado, ocasionando, como bem aponta 

Dennis Otte Lacerda, dois processos distintos: um de privatização do direito público e 

outro de publicização do direito privado, processos que envolveram, por igual, a 

compreensão acerca dos direitos da personalidade.
59

 

Todas essas razões traduzem, de modo claro e inequívoco, que os desenhos 

teóricos postos pelas correntes pluralista e monista abarcam, na realidade, uma gama de 

fatores complexos que impingem características próprias à temática dos direitos da 

personalidade e, por igual, repercutem na discussão sobre a própria natureza jurídica de 

tais direitos. 

O quadrante de ideias ora exposto denota ímpar relevância, porquanto conjuga 

no mesmo plexo a posição sobre um ou vários direitos de personalidade existentes, cuja 

definição demanda o tensionar da (cor)relação de regras de direito público e de direito 

privado, perpassando, ainda, pela análise da natureza jurídica de tais direitos da 

personalidade.  

Insta destacar que, de acordo com a corrente monista, busca-se entender a pessoa 

como ente unitário e indivisível, razão pela qual existiria, a rigor, apenas um direito 

amplo de personalidade, negando-se que “a personalidade possa representar vários 

direitos, tendo como objeto tantos outros bens interiores à pessoa”.
60

 

Essa mesma perspectiva destaca, ainda, que o “objeto dos direitos da 

personalidade é o conjunto unitário, dinâmico e evolutivo dos bens e valores essenciais 

da pessoa no seu aspecto físico, moral e intelectual.”
61
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Teoria crítica do Direito Civil. 3ª Ed. Rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 9-10. 
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 AMARAL, Francisco. Direito Civil. Introdução. 8ª Ed. p. 301 



35 
 

A rigor, verifica-se ainda a possibilidade de se relevar o reconhecimento ou não 

de desinências específicas dos direitos da personalidade em razão de sua concepção 

naturalista, já que “esses direitos [...] existem antes e independentemente do direito 

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

manifestações”
62

. 

Em oposição à tese da atipicidade do direito da personalidade, é possível 

encontrar na doutrina vertentes que propugnam o reconhecimento de tipos específicos 

atrelados ao tema, em razão da evolução de sua origem jusnaturalista e aperfeiçoamento 

enquanto categoria dogmática. 

Seria importante reconhecer, então, a maneira distinta pela qual diversos 

ordenamentos jurídicos regulariam os direitos de personalidade. Se estes fossem 

reconhecidos como conjunto unitário de valores e bens, não haveria razão para que 

ordenamentos atrelados à mesma tradição jurídica versassem sobre o mesmo tema 

propondo soluções diferentes.  

Segundo tal corrente, “os direitos de personalidade, fora do que for exigido pelo 

seu núcleo substancial, são típicos. Só há os que a lei consagrar. Por ex., não se poderia 

invocar um direito à imagem [...] se não tivesse sido consagrado por lei”
63

. Poder-se-ia 

reconhecer sua origem comum de modo tácito; porém, sua extensão dependeria 

necessariamente de uma tipificação legal. 

Também à luz da codificação civil brasileira vigente no século XX, identifica-se 

o posicionamento doutrinário que compartilha da tese da tipicidade dos direitos da 

personalidade. Orlando Gomes, em suas reflexões introdutórias ao Direito Civil, 

afirmava que o reconhecimento de um direito geral de personalidade se chocaria com as 

regras de direito positivo, no intento de se promover uma categoria jurídica que não 

encontraria limites legais.  

Logo, a construção de uma teoria concreta dos direitos da personalidade, alijada 

de incertezas e confusões, somente seria possível se “[...] sua construção se apoia no 
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Direito Positivo e reconhece o pluralismo desses direitos ante a diversidade de bens 

jurídicos em que recaem, tanto mais quanto são reconhecidamente heterogêneos”.
64

 

Na mesma medida, San Tiago Dantas entendia pela pluralidade de direitos de 

personalidade. Da leitura sistematizada das aulas proferidas pelo autor na Faculdade 

Nacional de Direito entre 1942 e 1945, extrai-se que não se poderia entender a 

personalidade como ente uno que conta com projeções e manifestações específicas, 

vistas na honra, integridade física e etc, uma vez que tal raciocínio ensejaria o colapso 

dos demais institutos do direito civil. 

Utilizando os direitos patrimoniais como paradigma, afirma que, se fosse levada 

tal reflexão a efeito, na verdade ter-se-ia apenas um direito patrimonial uno, do qual 

suas projeções, como a posse, propriedade e contrato, não demandariam tipificação ou 

regulamentação específica – solução que, a rigor, não se enquadra com o próprio tom 

conceitual do direito civil à época. Assim, defende que, a princípio, seria possível 

tutelar a personalidade como algo uno, sendo, no entanto, igualmente viável promover, 

na tipicidade dos direitos da personalidade, “diferenciações capazes de apresentá-los 

como relações jurídicas, distinguindo-os tal qual o patrimônio. O patrimônio é único, 

mas, dentro do patrimônio, podemos distinguir várias espécies jurídicas”
65

. 

Solução similar parece ser também a adotada por Pontes de Miranda acerca dos 

direitos da personalidade, quando se sobreleva à categoria também a pertinência da 

noção de relação jurídica.  

Para o referido autor, o desafio central aos operadores do direito, no que tange à 

temática em tela, seria o de verificar se (i) existiria apenas um direito de personalidade 

dotado de efeitos secundários, como pretensões e ações; se (ii) existiriam diversos tipos 

autônomos e independentes de direitos da personalidade; ou, ainda, se (iii) existiria “um 

direito de personalidade, a que se há de chamar direito de personalidade como tal, e 

muitos direitos de personalidade, que a ciência tem de estudar de per si, para lhes fixar 

os traços comuns e os diferenciais”.
66

 

Segundo o pensamento ponteano, o direito de personalidade como tal seria inato 

ao homem, ínsito a si
67

 desde o momento de sua existência, não constituindo um direito 
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sobre a pessoa ou se confundindo com a própria noção de personalidade, mas sendo 

entendido como o direito que se irradia do fato jurídico da personalidade, permitindo ao 

sujeito o exercício dos poderes que derivam deste conceito. Ao lado deste direito de 

personalidade como tal, existiriam os demais direitos de personalidade, passíveis de 

estudo e análise, sendo conceituados como “todos os direitos necessários à realização 

da personalidade, à sua inserção nas relações jurídicas”
68

. 

Importante notar que, sob o prisma das ponderações de Pontes de Miranda, há o 

reconhecimento de tipos de direito da personalidade, ou melhor, reconhece-se a 

existência de outros direitos da personalidade que se derivam daquele considerado como 

tal, não existindo, no entanto, descrição de um rol fechado e expresso afeito a essa 

categoria de direitos. O que se percebe, pois, é o reconhecimento de um aspecto geral do 

direito da personalidade que não implica na ausência de reconhecimento de diversas 

manifestações que constituem, ao seu turno, novos pontos jurídicos de tutela. 

Tal leitura é passível de verificação também no ordenamento jurídico português. 

O Código Civil lá em vigor, em seu artigo 70, traduz uma norma geral de tutela da 

personalidade que acaba por ser conjugada na proteção de outros direitos da 

personalidade, ainda que não tenham sido taxativamente previstos.  

Segundo Carlos Alberto da Mota Pinto, essa conjugação de um direito geral com 

direitos especiais da personalidade “[...] permite conceder tutela a bens pessoais não 

tipificados, designadamente protegendo aspectos da personalidade cuja lesão ou ameaça 

de violação só com a evolução dos tempos assumam um significado ilícito”
69

. Trata-se, 

portanto, do reconhecimento do conteúdo fluído próprio dos direitos da personalidade, 

mormente ante as razões históricas acima apontadas. 

Importa repisar que, para a lógica jurídica portuguesa
70

, como bem aponta 

Rabindranath V. A. Capelo de Sousa, em obra essencial para o estudo do tema ora 

abordado, a personalidade tutelada pela norma geral do Código Civil português se 

constitui como “[...] complexa unidade fisico-psiquico-ambiental na relação do homem 

quo tale consigo mesmo e na sua relação eu-mundo, como objecto jurídico directo, 

autónomo, geral e unitário de uma tutela [...] abarcando responsabilidade civil e outras 

                                                                                                                                                                   
neste trabalho que a dignidade humana é indissociável da ideia de direitos da personalidade, e por conta 

disso será abordada oportunamente adiante. 
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 Ibidem. p. 13. 
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 MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria Geral do Direito Civil. 4ª Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 

2005. p. 209 
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 Sublinha-se desde já que será envidada uma análise pormenorizada da atual concepção e tutela dos 

direitos da personalidade na ordem jurídica brasileira, levando-se em conta, principalmente, as 

(re)formatações ensejadas pela CF/1988. 



38 
 

providências jurisdicionais”.
71

 Tal complexo unitário coexiste com outros direitos 

especiais da personalidade, ora previstos autonomamente pela lei, ora pela própria 

experiência jurídica.
72

 

Essa articulação, a lume do pensamento do precitado autor, somente é possível 

uma vez que o direito geral da personalidade, “[...] enquanto direito-mãe (Mutterrecht) 

ou direito-fonte (Quellrecht), informa e serve de princípio geral mesmo aos próprios 

direitos especiais de personalidade legais”, os quais, ao seu turno, correspondem à 

sentidos e manifestações particulares da personalidade posta na sobredita concepção, 

sendo dotados de relativa autonomia.
73

 

Todas as ponderações plasmadas nas linhas acima servem ao desiderato de 

retratar, não de modo cíclico e estanque, mas em via aberta e dinâmica, os enlaces e 

problematizações que defluem da oposição das correntes monista (vinculada à 

atipicidade) e pluralista (vinculada à tipicidade), sendo viável, inclusive, vislumbrar 

uma linha média entre ambos os extremos. 

Sem prejuízo disso, não se pode descuidar que a adoção de uma ou outra 

corrente, primando pela aplicabilidade do raciocínio jurídico que lhes caracterizam, 

importa em uma escolha que, a rigor, depende de uma série de fatores, sejam eles 

políticos, filosóficos
74

, culturais ou ideológicos.
75

 

A adoção de uma ou outra perspectiva, em via isolada, pode acabar por ensejar 

uma simplificação reducionista sobre a projeção dos direitos da personalidade, 

principalmente após o reconhecimento da interpenetração de disposições constitucionais 

em todos os ramos do ordenamento jurídico. Evidente que esta interpenetração acabou 
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Editora, 1995. p. 557.  
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 Ibidem, p. 559-560. 
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 O alerta, verticalizado ao tema dos direitos da personalidade, é dado por Pietro Perlingieri, na seguinte 
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por gerar um choque entre as previsões codificadas sobre o tema e a tessitura aberta e 

humanizada das Constituições advindas do segundo pós-guerra.
76

  

Tal choque resultou, em diversas oportunidades, na adoção de uma “saída” 

epistemológica mais simples, vista na indicação ou filiação de uma ou outra corrente 

acerca da natureza jurídica e aplicabilidade dos direitos da personalidade. 

Entretanto, não se pode perder de vista que, ao falar-se em direitos da 

personalidade, está-se falando também de mecanismos que promovem a tutela da 

pessoa, perspectiva que não pode ser simplesmente subsumida à lógica dos direitos 

subjetivos, em funcionamento atrelado à noção de direitos patrimoniais.  

Trata-se de uma análise que deve ser esteada em uma perspectiva do ser e não 

do ter, uma vez que a pessoa passa a denotar a feição plúrima além da mera noção de 

sujeito e objeto, em uma espécie de titularidade dúctil e orgânica. Bem por isso é que, 

de acordo com Pietro Perlingieri, em leitura das regras de direito civil condicionadas ao 

fundamento constitucional, propugna a definição da personalidade como um valor que 

demanda a tutela de diversas situações existenciais: 

 

A tutela da pessoa não pode ser fracionada em isoladas fattispecie concretas, 

em autônomas hipóteses não comunicáveis entre si, mas deve ser apresentada 

como problema unitário, dado o seu fundamento representado pela unidade 

do valor da pessoa. Este não pode ser divido em tantos interesses, em tantos 

bens, em isoladas ocasiões, como nas teorias atomísticas. 

A personalidade é, portanto, não um direito, mas um valor (o valor 

fundamental do ordenamento) e está na base de uma série aberta de situações 

existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente mutável exigência de 

tutela. Tais situações subjetivas não assumem necessariamente a forma do 

direito subjetivo e não devem fazer perder de vista a unidade do valor 

envolvido. Não existe um número fechado de hipóteses tuteladas; tutelado é o 

valor da pessoa sem limites, salvo aqueles colocados no seu interesse e 

naqueles de outras pessoas. A elasticidade torna-se instrumento para realizar 

formas de proteção também atípicas, fundadas no interesse à existência e no 

livre exercício da vida de relações. 

Nenhuma previsão especial pode ser exaustiva e deixaria de fora algumas 

manifestações e exigências da pessoa que, mesmo com o progredir da 

sociedade, exigem uma consideração positiva. O fato de a personalidade ser 

considerada como valor unitário, tendencialmente sem limitações, não 

impede que o ordenamento preveja, autonomamente, algumas expressões 

mais qualificantes como, por exemplo, direito à saúde, ao estudo, ao trabalho. 

O juiz não poderá negar tutela a quem peça garantias sobre um aspecto de sua 

existência que não tem previsão específica, porque aquele interesse já tem 
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 Nas palavras de Anderson Schreiber: “A ideia de promover a releitura do direito civil à luz das normas 
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uma relevância ao nível de ordenamento e, portanto, uma tutela também em 

via judicial.
77

 

 

Nota-se, portanto, que a reflexão ora exposta não serve como ferramenta de 

escolha de um direito uno e amplo de personalidade ou da adoção de um modelo 

estanque e típicos de direitos decorrentes da personalidade humana, limitando a 

projeção, tanto em uma ou em outra hipótese, às regras jurídicas dos direitos subjetivos.  

Pelo oposto: está-se a afirmar que a personalidade conforma um valor, valor esse 

que não apenas decorre pessoa em si considerada, mas igualmente serve como 

parâmetro fundamental do ordenamento jurídico, tutelando-se não um rol de numerus 

clausus de interesses ou, então, um direito em máxima amplitude, mas sim o valor da 

pessoa, contemplando situações existenciais de vulnerabilidade que demandam o aporte 

da incidência da força jurídica em atenção aos contornos da realidade. 

Ademais, não se pode perder de vista que a assunção da personalidade como 

valor que perpassa todo o ordenamento assenta-se em base normativa extremamente 

cara à ordem jurídica pátria, identificada na dignidade da pessoa humana – perspectiva 

que, ao mesmo passo relevante, desvela outro traço de complexidade, traduzido na 

fluidez que vinca a apreciação de base normativa ora apontada. 

É que não há a construção de conceito único acerca da dignidade humana, em 

sua acepção jurídica, sendo essa dificuldade a mola propulsora que, por vezes, enseja a 

banalização de sua colocação normativa, como se fosse ela (dignidade da pessoa 

humana) a justificativa para a realização de “elásticos” de interpretação e aplicação de 

dispositivos legais. 

Cumpre destacar que as reflexões atinentes à dignidade da pessoa humana 

apreendidas pelo raciocínio jurídico dos séculos XIX e XX
78

 foram arrimadas 

inicialmente no racionalismo kantiano atrelado ao conceito de dignidade, amplamente 

reconhecido no imperativo categórico que traduz que todo ser racional não deve ser 

considerado como um meio, mas um fim em si mesmo.  
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 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao direito civil constitucional. 3ª Ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002. p. 153 e ss. 
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 Evidente que a dignidade humana foi tema de reflexão constante na história, ganhando especiais 

contornos, por exemplo, na proeminência da tradição judaico-cristã. O recorte temporal acima referido 
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conteúdo jurídico da dignidade da pessoa humana que tem no racionalismo kantiano a origem de sua raiz 

dogmática desenvolvida com rigor no campo do positivismo jurídico, como será apontado adiante.  
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Trata-se de uma análise que também leva em conta uma racionalidade que 

contempla ética como baliza da lei moral, buscando ler a autonomia individual por meio 

da razão prática.
79

 

Ainda que o aprofundamento do método kantiano não seja o objeto deste texto, 

entende-se como necessária a realização de breve ponderação para que se possa situar e 

compreender objetivamente as premissas adotadas por Kant em sua formulação sobre a 

dignidade e, assim, apreender o seu conteúdo formal e abstrato.
80

  

Como já verificado, a leitura kantiana de dignidade está atrelada diretamente à 

moral e a conduta humana. O pensamento de Kant, principalmente na obra 

“Fundamentação Metafísica dos Costumes”, atenta para a vontade humana e a 

faculdade do homem em agir segundo regras.  

Assim, Kant reconhece a existência de uma tensão entre razão e sensibilidade na 

determinação da vontade humana, sendo que o homem somente seguiria a razão se fosse 

compelido para tanto.
81

  

Emerge daí a presença de dois imperativos nas leis da razão formuladas por 

Kant: imperativo hipotético, que demonstra uma ação necessária para se alcançar 

determinado fim; e imperativo categórico, que demonstra uma ação necessária em si 

mesma, sem nenhuma outra condicionante.
82
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 Sobre a matriz kantiana da dignidade, cabe colacionar a seguinte reflexão: “Tomar o ser racional como 

fim é condição de possibilidade para sustentar a possibilidade universal de informar a autonomia do 
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Edson-Fachin.pdf>. Acesso em 25/01/2016. 
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Logo, sendo o ser racional um fim em si mesmo, plasma-se a essência do 

imperativo categórico que permitiria reconhecer a dignidade, fundada na autonomia, 

entre os homens, em perspectiva formal de igualdade e, em certa medida, alteridade. Em 

seu sentir, tudo possuiria um preço ou dignidade: quando algo está acima de qualquer 

preço, tem-se, portanto, que possui dignidade, sendo essa a singularidade do ser 

humano, espelhada em seus semelhantes.
83

 

Frise-se, assim, que a matriz kantiana de dignidade é dotada de densa 

formalidade e abstração, não sendo posta a compreender tal conceito no contraste da 

realidade da existência humana. Engendra-se, então, o sintoma da dificuldade de se 

visualizar e operar a dignidade da pessoa humana por meio de prisma tão abstrato, 

desconexo com a realidade que cerca tanto o homem como o próprio conhecimento 

jurídico. 

A partir do racionalismo de Kant, que informou o positivismo kelseniano posto 

na clivagem entre direito e moral e o conteúdo metajurídico do dever-ser
84

, esforços 

teóricos foram realizados no sentido de promover luz e conteúdo à acepção jurídica de 

dignidade da pessoa humana formalmente inaugurada, no Brasil, após a primavera 

constitucional de 1988.  

Na ordem jurídica brasileira, reconhece-se expressamente a dignidade humana 

em razão previsão constitucional insculpida no art. 1º, III da Constituição Federal de 

1988, que a coloca, ao lado de outros elementos, como fundamento da República 

Federativa do Brasil.  
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Assim, a dignidade da pessoa humana poderia conceder “[...] unidade aos 

direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas.”
85

 

Nesse passo, Antônio Junqueira de Azevedo apresenta duas concepções distintas 

que caracterizam juridicamente a dignidade da pessoa humana: uma de característica 

insular, fundada no homem tomado como razão e autonomia, e outra posta em uma 

nova ética que apreende o homem como ser integrante da natureza
86

, aprofundando, em 

certa medida, o caráter de alteridade formalmente desenhado pela essência do 

pensamento kantiano. 

Ingo Sarlet, a seu turno, define a dignidade da pessoa humana como “qualidade 

intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade”, demandando a existência de um 

plexo de direitos e deveres de ordem fundamental que assegurem ao homem, na 

concretude de sua existência, a satisfação de suas necessidades em prol da estruturação 

da vida em correlação com seus semelhantes.
87

 

Luís Roberto Barroso, em passo seguinte, aponta que a dignidade da pessoa 

humana, em seu núcleo, exprime três elementos distintos que perfazem o conteúdo 

mínimo de tal princípio: (i) valor intrínseco (elemento ontológico, bastante em si 

mesmo, que no plano jurídico denota a origem de determinado grupo de direitos 

fundamentais, como direito à vida, igualdade e integridade física); (ii) autonomia 

(constituindo elemento ético da dignidade humana, sendo fundamento do livre arbítrio); 

e (iii) valor comunitário (que expressa o elemento social da dignidade humana, 

moldando-se a relação do indivíduo com aqueles que estão ao seu entorno).
88

 

Inobstante tais perspectivas, é igualmente possível considerar que a dignidade da 

pessoa constitui tanto uma norma formal, expressamente posta na ordem constitucional, 

como também configura expressão normativa de um determinado valor de caráter 

                                                        
85

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 30ª Ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2014. p. 18. 
86

 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. In: Revista 

USP. Universidade de São Paulo. Nº 53. Mar-Mai de 2002. p. 90-101. Nas palavras do referido autor: “A 

primeira concepção leva ao entendimento da dignidade humana como autonomia individual, ou 

autodeterminação; a segunda, como qualidade do ser vivo, capaz de dialogar e chamado à 

transcendência.” (p. 92) 
87

 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 60. 
88

 BARROSO, Luís Roberto. Aqui, lá, em todo lugar: a dignidade humana no direito contemporâneo e no 

discurso transnacional. In: Revista dos Tribunais. Ano 101. Vol. 919. Maio de 2012. p. 162-182. 



44 
 

normativo que se mostra supremo no ordenamento jurídico considerado como um 

todo.
89

 

Assim, ao jungir tais ponderações, se faz possível assumir a dignidade da pessoa 

primeiramente como uma qualidade humana, anterior, a rigor, à própria ordem jurídica 

(de modo que seu reconhecimento não seria estritamente condicionado a nenhuma 

previsão legal ou mesmo constitucional), concebendo-se o indivíduo fora da abstração 

kantiana de autonomia para compreendê-lo na realidade concreta de sua existência, 

levando-se em conta não apenas o sujeito em si, mas também inserto nas relações 

sociais que o formam como pessoa: 

 

Ocorre que, a despeito da validade da fórmula geral que veda a reificação da 

pessoa humana, afirmando-a como um fim em si mesma, é necessário refletir 

sobre a dignidade também sob a égide da concretude da vida. 

Vale dizer, trata-se de tomar a dignidade como atributo inerente a cada ser 

humano, que o faz merecer igual consideração, na perspectiva da concretude 

da vida de cada indivíduo, imerso nas relações sociais que o forjam como 

sujeito e sobre as quais este pode exercer sua intencionalidade. 

Em outras palavras: não se trata da dignidade de um sujeito abstrato, 

autoconsciente e dotado de uma razão universal formal, mas sim da 

dignidade da pessoa de carne e osso, que deve ser respeitada como inerente à 

condição humana de cada sujeito concreto, em suas peculiaridades e 

idiossincrasias. 

Essa concretude vincula o sujeito não ao fundamento de uma expressão 

abstrata pautada no racionalismo, mas na realidade da formação de sua 

intersubjetividade, como ente que não prescinde da alteridade, encontrando 

nesta o lugar privilegiado em que a dignidade da pessoa humana pode 

adquirir seu conteúdo.
90

 

 

Logo, retomando o que antes se propugnou a partir das ponderações de 

Perlingieri, afirmar que a personalidade é um valor implica em reconhecer que esse 

mesmo valor é a expressão normativa da dignidade da pessoa humana (sendo essa, 

então, sua baliza jurídica), concebida também como qualidade/atributo de cada sujeito 

considerado no bojo de suas relações intersubjetivas
91

, onde fática e concretamente a 

pessoa existe. 

                                                        
89

 Tal posição teórica, adotada integralmente neste texto, é referida por Carlos Eduardo Pianovski: “O 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, expressamente enunciado no inc. III do art. 1º da 

CF, é norma que não apenas se insere formalmente no rol dos fundamentos da República, mas consiste 

em expressão normativa de valor supremo na ordem constitucional.” PIANOVSKI RUZYK, Carlos 

Eduardo. Dignidade da pessoa humana. In: CLÈVE, Clèmerson Merlin [Coord.] Direito Constitucional 

Brasileiro. Vol. I. Teoria da Constituição e direitos fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014. p. 169.  
90

 Ibidem. p. 171. 
91

 Evidente que a dignidade da pessoa humana conforma, pela expressão normativa constitucional que 

denota, vértice do ordenamento jurídico em vigor. Todavia, sua apreciação encontra esteio também fora 

da ordem jurídica em si, e justamente nesse espaço é que a assunção da dignidade também como 

qualidade humana apreendida de forma precedente ao ordenamento se faz relevante. Luiz Edson Fachin, 



45 
 

Nessa medida, abre-se espaço para se compreender também a dignidade da 

pessoa humana como norma, balizada em dois níveis distintos que contemplam tanto o 

seu desígnio de fundamento da República (art. 1º, III da CF/1988) como sua dimensão 

normativa para tutela e promoção da pessoa.
92

 

Assim, é possível admitir a questão dos direitos da personalidade “como 

apresentado em relação ao ordenamento globalmente considerado e aos valores 

protegidos pelo mesmo”
93

, superando-se a dicotomia da atipicidade e tipicidade ao 

beneplácito de uma leitura dinâmica sobre o tema, centrada na base normativa da 

dignidade da pessoa humana.
94

 

Esquadrinhadas as perspectivas atinentes aos redesenhar teórico dos direitos da 

personalidade, faz-se possível alçar movimento para os últimos passos deste capítulo e 

ponderar sobre as características que vincam tal categoria jurídica. 

 

1.3 A CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS USUAIS DOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE 

 

O caminho percorrido até o momento nos permite identificar, na categoria dos 

direitos da personalidade, a presença de uma robustez de elementos e perspectivas 

teóricas vistas em poucos temas atrelados ao direito civil e, em certa medida, à ordem 

constitucional como um todo. 

                                                                                                                                                                   
em análise crítica às fontes e fundamentos da ordem jurídica brasileira, consolidou reflexão que alinha à 
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são tão-só frutos da garantia legal. O que está no vértice do ordenamento jurídico, portanto, não apenas 
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Civil brasileiro. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 78-79. 
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Este apontamento encontra esteio principalmente nas mudanças ocorridas em 

face das tratativas dogmáticas sobre o tema, “[...] em uma sociedade que se tornava 

mais complexa e cujas relações privadas já não poderiam mais se medir somente a partir 

de um sistema no qual a propriedade era o único ponto de referência”.
95

 A cada vez 

mais se fazia necessário alçar as pré-compreensões estáticas sobre os direitos da 

personalidade para, então, confrontá-los em um exercício interpretativo que leva em 

conta a própria realidade.
96

 

A lume desse contexto se faz possível compreender e apreender as 

características dos direitos da personalidade, bem como a classificação endereçada pela 

doutrina, tanto no plano pátrio como no direito comparado. 

Muito embora não seja possível identificar com total clareza os critérios técnicos 

(e mesmo práticos), é comumente visto na doutrina civilista a projeção de uma 

classificação bipartida dos direitos da personalidade, agrupando alguns tipos específicos 

sob a égide dos direitos de integridade física (contemplando o direito à vida, ao próprio 

corpo a dignidade post mortem) e dos direitos de integridade moral (contemplando o 

direito ao nome, imagem e privacidade).
97

 

Em sentido mais amplo, é possível encontrar também outro tipo de classificação, 

que projeta um tríplice desdobramento dos direitos da personalidade, distribuídos em (i) 

direitos físicos (atinentes à composição estrutural humana); (ii) direitos psíquicos 

(atinentes aos traços mais ínsitos à personalidade humana); e (iii) direitos morais 

(“respeitantes a atributos valorativos da pessoa na sociedade”
98

). 

Por conseguinte, Pontes de Miranda traz, em seu “Tratado de Direito Privado”, 

uma classificação não usual, que separa os direitos da personalidade em mediatos e 

imediatos.  
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Em sua reflexão, que parte da compreensão dos efeitos irradiados pelo fato 

jurídico, há a indicação de que, em consequência imediata ao direito de personalidade 

como tal, existiriam direitos igualmente inatos ao homem, presentificados no momento 

de seu nascimento, como a vida, liberdade e igualdade. Por tais razões, seriam 

considerados, então, como direitos imediatos da personalidade. Os demais direitos, em 

razão de uma consequência desses efeitos de maior relevância, seriam considerados 

como direitos mediatos da personalidade, exemplificados, em seu raciocínio, pelo 

direito ao nome.
99

 

Já quanto às características dos direitos da personalidade, percebe-se na doutrina 

maior uniformidade de tratamento, reputando-se por caracteres essenciais o caráter 

absoluto, a extrapatrimonialidade, a inalienabilidade, a imprescritibilidade e a 

intransmissibilidade.
100

 

Capelo de Sousa, em análise precisa, aponta que as características dos direitos da 

personalidade constituem-se como poderes jurídicos passíveis de exercício pelo seu 

respectivo titular. De tal ponderação é que exsurge, por conseguinte, a compreensão do 

caráter absoluto e de oponibilidade erga omnes enquanto características dos direitos da 

personalidade, uma vez que “[...] eles comparticipam da estrutura dos direitos de 

domínio (Herrschaftsrechte). Daí que tais poderes sejam absolutos, isto é, exigíveis face 

a quaisquer pessoas, oponíveis erga omnes”.
101

 

Em relação à extrapatrimonialidade, cumpre destacar que tal traço distintivo 

traduz a ausência de valoração pecuniária imediata dos direitos da personalidade. Como 
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aponta Caio Mário da Silva Pereira, além das situações jurídicas individuais de cunho 

econômico, a pessoa pode também ser “[...] sujeito de relações jurídicas que, despidas 

embora de expressão econômica intrínseca, representam para o seu titular um alto valor, 

por se prenderem a situações específicas do indivíduo e somente dele”
102

.  

No que tange às características de intransmissibilidade, inalienabilidade e 

imprescritibilidade, quiçá seja relevante consolidar algumas anotações de maior 

reflexão. 

Quando se pensa na intransmissibilidade dos direitos da personalidade, 

diretamente ocorre uma vinculação a ideia de indisponibilidade dos mesmos. Porém, 

uma análise descuidada e automática de tal assertiva pode conduzir a equívocos teóricos 

que desembocam em entraves de ordem prática, seja porque a indisponibilidade atinente 

aos direitos da personalidade é relativa e, ainda, pelo fato de ser possível identificar um 

elemento causal para tal característica. 

Segundo Pontes de Miranda, somente é possível falar em intransmissibilidade de 

direitos da personalidade uma vez que tal categoria, enquanto efeitos desinentes de 

determinado fato jurídico, respeita a infungibilidade decorrente da própria pessoa. 

Assim, uma vez que toda a transmissão de direitos e deveres demanda a sucessão (no 

sentido de movimento, por assim dizer) de uma pessoa em lugar da outra, a aplicação 

dessa lógica ao tema em tela descredenciaria a própria categoria de direitos da 

personalidade.
103

 

Raciocínio similar pode ser levado a efeito, por consequência, em face da 

inalienabilidade. É que, como já se disse, a indisponibilidade dos direitos da 

personalidade é relativa, no sentido de se evitar, pois, que o titular do(s) direito(s) 

dele(s) disponha em caráter total e irrevogável. 

Em termos mais simples: é possível sim que determinada pessoa realize ato de 

disposição acerca de um direito da personalidade, desde que tal ato seja “[...] transitório 

                                                        
102

 PEREIRA, Caio Mário da Silva.  Instituições de Direito Civil. Vol. I. 25ª Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2012. p. 202. 
103

 A lição ponteana toma o seguinte corpo textual: “Nasçam com a pessoa, ou se adquiram depois, os 

direitos de personalidade são intransmissíveis. [...] A intransmissibilidade dêles é resultante da 

infungibilidade mesma da pessoa e da irradiação de efeitos próprios (os direitos de personalidade). Não se 

confunde coma intransmissibilidade do direito de usufruto, de uso, ou de habitação, nem, a fortiori, com a 

transmissibilidade dependente da transmissão do prédio, que resulta do conceito de servidão predial. Tôda 

transmissão supõe que uma pessoa se ponha no lugar de outra; se a transmissão se pudesse dar, o direito 

não seria de personalidade.” MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo VII. §728. 4ª 

Ed. São Paulo: RT, 1983. p. 7. 



49 
 

(limitado no tempo) e específico (afinal, ninguém pode abrir mão de toda a sua 

personalidade)”
104

. 

Acerca da imprescritibilidade, outro cuidado relevante também deve ser 

observado. Comumente se observa em relatos doutrinários a fórmula concisa de que os 

“direitos da personalidade são imprescritíveis”, máxima que, se elevada à última 

potência, também pode gerar equívocos que se alçam da esfera teórica para estear 

confusões em plano prático. 

Isso se dá em razão da necessidade de separar o exercício de um direito da 

personalidade (este, de fato, não sujeito ao escoar do tempo na ampulheta da vida 

humana) da pretensão reparatória que dele poderá emanar em caso de lesão (pretensão 

essa que, a rigor, não está agasalhada sob o manto da imprescritibilidade).
105

  

Tal pretensão de ordem reparatória, que se alia diretamente à deflagração dos 

mecanismos da responsabilidade civil, está sujeita ao lastro temporal da prescrição, que 

na codificação civil brasileira em vigor é envelopada na previsão do artigo 206, §3º, V, 

atendendo ao prazo de três anos. 

Importa salientar que o alerta supra não se prende ao caixilho de mero capricho 

teórico, alçando importância para a própria e correta compreensão e apreensão do 

fenômeno jurídico no qual se fundam os direitos da personalidade. De fato, não se pode 

confundir, ou tratar como se no mesmo plano estivessem, o exercício de um direito e o 

exercício de uma pretensão. 

Pontes de Miranda ressalta que “todo direito, toda pretensão, toda ação e toda a 

exceção tem seu conteúdo” conformado em ato positivo ou negativo, de acordo com a 

característica do que está sendo exercido, bem como do titular que o está exercendo. No 

caso dos direitos da personalidade, estes seriam exercidos por meio de atos fáticos 

consubstanciados em determinadas condutas humanas.
106
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Logo, é justamente este ato fático, que constitui o exercício de um direito da 

personalidade (absoluto, oponível erga omnes, como referenciamos antes), que se 

considera imprescritível, e não propriamente a pretensão de ordem reparatória que se 

descola do próprio direito em si. Logicamente, todo direito traz em si, como efeito e via 

de integração, a pretensão de sua satisfação; porém, ambos os conceitos não se 

confundem com o exercício daquele direito em si mesmo considerado. 

Cumpre anotar, ainda, que as pretensões “[...] exercem-se pelo fato, positivo ou 

negativo, tendente a que se cumpram”
107

. Em linhas gerais, a pretensão pode ser ou 

exercida diretamente pelo titular em face daquele que está obrigado a respeitar 

determinado direito (ou repará-lo, em caso de violação), ou ainda através do Estado, 

tendo a característica de exercício judicial da pretensão. 

No influxo de tais ideias, Pontes de Miranda sublinha que o exercício judicial da 

pretensão não se confunde com aquela exercitada pelo próprio titular, constituindo “[...] 

outra coisa; é a pretensão que teria o titular daquela tutela jurídica”.
108

 Essa pretensão de 

tutela, pois, está sujeita ao fluxo temporal da prescrição, que na ordem brasileira cinge-

se ao prazo assinalado nas linhas acima. 

Tais ponderações repercutem ativamente quando se pensa na satisfação judicial 

da reparação ou compensação de direito da personalidade violado.  

Em caso emblemático, o Superior Tribunal de Justiça balizou entendimento 

central acerca da ocorrência de abandono afetivo e sua possível compensação 

pecuniária.
109

 O caso em questão é de suma relevância uma vez que (i) trouxe à tona a 

                                                                                                                                                                   
servidões, exercem-se mediante atos fáticos, isto é, conduta humana que, ficando dentro do espaço que 

aludimos, é sem outras consequências jurídicas que as derivadas de ser „exercício‟.  
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possibilidade de se tutelar determinado direito da personalidade em perspectiva aberta, 

que coaduna com a visão da personalidade como valor e, ao mesmo passo, (ii) serve-nos 

como esteio para demonstrar a relevância prática da distinção entre a imprescritibilidade 

do exercício dos direitos da personalidade e prescritibilidade da pretensão reparatória 

que deles defluem. 

A situação enfrentada pelo Tribunal Superior versava sobre a possibilidade ou 

não de confirmar a ocorrência de dano moral ante a ausência de afeto e cuidado de um 

pai em face de sua filha. A ação indenizatória que havia sido proposta por ela teve sua 

pretensão reparatória negada em primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, 

acolhida em segundo grau. 

Em seu voto de relatoria, a Ministra Nancy Andrighi perquiriu, com acerto, 

sobre o valor jurídico que seria desinente do cuidado a ser manifestado pelos genitores 

como parte relevante da formação da personalidade de sua filha.
110

 Entendida a 

ausência da prestação de cuidado enquanto dever legal, violada estaria a personalidade 

da filha pelo abandono afetivo reconhecido
111

, sendo passível, pois, a compensação pela 

via pecuniária.
112

 

Pelos contornos específicos do caso (seja pelas regras intertemporais de 

aplicação do “novo” Código Civil ou pela ausência de questionamento das partes), a 

questão da prescrição da pretensão reparatória resultante da violação praticada aos 

direitos da personalidade pelo abandono afetivo acabou por não ser enfrentada 

diretamente, quando da ocasião desse julgamento paradigmático. 

Nada obstante, é possível verificar no âmbito dos Tribunais Estaduais a 

preocupação em se atentar ao lastro prescricional da pretensão reparatória desinente do 

abando afetivo, enquanto forma de vilipêndio aos direitos da personalidade.  
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pela jurisprudência, que aponta a violação da personalidade humana, ainda que tal hipótese não reste 

prevista expressamente em nenhum texto legal. 
112

 Importante anotar que, no julgado em tela, promoveu-se uma análise automática para conferir o 

ressarcimento pleiteado, sem perquirir, por exemplo, a extensão efetiva do dano supostamente causado ou 

mesmo, ainda, a sua existência efetiva. 
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O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em determinada situação, 

analisou Recurso de Apelação
113

 (proveniente de ação indenizatória por abandono 

afetivo) esteado no argumento de que o direito à indenização propugnado estaria 

amparado na dignidade humana e em direito da personalidade absoluto e imprescritível, 

amplamente violado pelo sobredito abandono. Do voto de relatoria colhe-se que “o 

direito à indenização não se confunde com o referido argumento, razão pela qual o 

primeiro sofre com o efeito da prescrição”. Opera-se, pois, a clara dissociação entre o 

exercício de um direito da personalidade e sua pretensão reflexa. 

Situação similar também foi contemplada pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul. No caso analisado, também um Recurso de Apelação, o filho (que 

no momento da propositura da demanda em primeiro grau encontrava-se com 27 anos 

de idade) buscava a compensação pecuniária pelo abandono afetivo causado pelo pai.  

Aplicando o art. 206, §3º, V do Código Civil brasileiro em vigor, o apelo foi 

julgado improcedente sob o fundamento, captado do inteiro teor do julgado, de que o 

“pedido possui natureza eminentemente condenatória, já que visa ao pagamento 

pecuniário como forma de reparação civil pelos danos aos direitos de personalidade 

supostamente abalados; com estes, porém, não se confundem”. 

De tudo o que se expôs extrai-se a noção de que os direitos da personalidade 

compõem uma temática suscitante de questionamentos que, se enfrentados sem a devida 

atenção ou conduzidos apenas pela leitura direta de algumas máximas, poderão resultar 

em equívocos que escapam da solução adequada na ordem jurídica. 

 

1.4 PRIVACIDADE COMO AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA E O 

FUNDAMENTO DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

As noções atinentes aos direitos da personalidade, referidas nas linhas 

precedentes, transparecem a movimentação teórica que embasou os debates pertinentes 

ao tema. Muito embora seja possível notar o tratamento abstrato reservado às 

teorizações postas ao século XIX, a dinamicidade das alterações sociais do século XX 

                                                        
113

 TJSP, Recurso de Apelação nº 4034943-31.2013.8.26.0224 da 8ª Câmara de Direito Privado, julgado 

em 08/04/2015, com relatoria do Desembargador Grava Brazil, contando com a seguinte ementa: 

“Responsabilidade civil - Ação indenizatória (abandono afetivo) - Prescrição da pretensão indenizatória - 

Inconformismo – Não acolhimento - Direito à indenização não se confunde com a dignidade da pessoa 

humana - Prescrição bem declarada - Sentença mantida - Recurso desprovido.” 
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evidenciaram a necessidade de se compreender os direitos da personalidade à luz da 

realidade humana que lhe é subjacente. 

E é justamente no influxo de tais perspectivas que um dos traços mais relevantes 

dos direitos da personalidade, visto na privacidade, passou por uma densa modificação 

que hoje permite pensar, então, a sua expansão em novas definições, que contemplam 

novas questões como o direito ao esquecimento e a proteção de dados pessoais – tema 

que ocupará, doravante, a centralidade das reflexões que serão erigidas. 

Tal qual referido anteriormente, a noção de dados pessoais está intimamente 

ligada com a definição jurídica de personalidade
114

 e a projeção de direitos que dela 

parte, os quais gozam e demandam tutela da cláusula geral de proteção definida no 

próprio texto constitucional.
115

 Do retrato dessa ramificação é que se captura a noção 

dos direitos postos na categoria examinada, como a honra, imagem e privacidade, 

apenas para citar alguns exemplos.  

Quando se fala hodiernamente em dados pessoais, há uma imediata – e correta –

associação com a ideia de privacidade, aliada à proteção necessária para tal direito. 

Assim como no caso da imagem, é no campo da privacidade que o indivíduo compõe e 

baliza traços e atributos de sua personalidade, que irão defini-lo para si e também 

perante aos demais, na irrefreável coexistência que alia os seres humanos em sociedade. 

No entanto, o significante privacidade não possui um significado unívoco, como 

se fosse um direito estaticamente conceituado, cuja definição, estatuída no pretérito, 

estende-se inalterada ao pórtico do futuro.  

Aliás, pelo oposto: a definição de privacidade que o direito capta para constituir 

a tutela jurídica passou, ao longo do tempo, por um processo de modificação atento aos 

movimentos dinamizados na sociedade. Conforme as relações sociais passaram a 

denotar nova feição, a ideia de privacidade foi submetida à correspondente alteração. 

                                                        
114

 No intento de melhor visualizar a categoria de direitos de personalidade, Elimar Szaniawski propõe a 

seguinte leitura: “O homem, como ser social, vivendo na sociedade contemporânea, é regido em suas 

relações por uma série de normas e princípios que visam protege-lo e garantir-lhe um determinado 

número de direitos e, por outro lado, impor-lhe um igual número de deveres. Dentre os direitos 

encontramos uma determinada categoria que se constitui nos „direitos primeiros‟, os direitos 

fundamentais, que têm por escopo tutelar a pessoa humana, individualmente, de toda série de ataques 

contra a mesma desfechados. Situam-se como „direitos primeiros‟ os direitos de personalidade que 

consistem na proteção dos atributos da personalidade humana.” SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de 

Personalidade e sua Tutela. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 19. 
115

 Como restou explicado na introdução, a análise específica da tutela da personalidade no ordenamento 

brasileiro dar-se-á no capítulo seguinte. 
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Bem por isso é que, antes de se falar da tutela de uma nova concepção da 

privacidade, se faz necessário compreender como o conteúdo atual deste direito pode 

ser apreendido e como a sua definição foi modificada no fluir do tempo.  

É lugar comum na doutrina a indicação de que o conceito mais essencial de 

privacidade decorre da ideia do “direito de estar só” (“the right to be let alone”), termo 

utilizado por Samuel Warren e Louis Brandais no artigo “The Right to Privacy” 

publicado em 1890 na Harvard Law Review nº 4. A partir dessa ideia, defendeu-se a 

existência de um direito garantido à pessoa para repelir e evitar intromissões indevidas 

em sua intimidade, resguardando a tranquilidade de sua vida pessoal. 

Tal concepção de privacidade foi talhada em uma perspectiva bastante 

individualista, esteada nos primados do liberalismo clássico e nas categorias abstratas 

de sujeito de direitos e de relação jurídica, vislumbrando-se, assim, o eixo central do 

ordenamento jurídico. No entanto, gradativamente percebeu-se que a ideia de 

privacidade ia muito além do isolamento derivado da noção simplificada do “direito de 

estar só”.
116

 

Na doutrina brasileira, mesmo em construções atuais, é possível notar os traços 

da sobredita concepção. Ao tratar da classificação dos direitos psíquicos da 

personalidade, Carlos Alberto Bittar ressalta a relevância do dito direito à intimidade 

que, em suas palavras, “se destina a resguardar a privacidade em seus múltiplos 

aspectos: pessoais, familiares e negociais”.
117

 

Em linha similar, Caio Mário da Silva Pereira, ao refletir sobre a evolução do 

direito civil, aponta que “[...] a intimidade pode resumir-se na faculdade que tem uma 

pessoa de se isolar, conforme o seu caráter, a sua tendência, ou sua disposição de 

espírito, independente das solicitações a que seja exposta.”
118

 

                                                        
116

 Conforme explica Danilo Doneda: “O despertar do direito para a privacidade ocorreu justamente num 

período em que mudou a percepção da pessoa humana pelo ordenamento, do qual ela passou a ocupar 

lugar central e ao qual se seguiu a juridificação de vários aspectos de seu cotidiano. [...] Tomada esta 

precaução, subsiste a forte constatação que a privacy, hoje, compreende algo muito mais complexo do 

que o isolamento ou tranquilidade – algo de que o próprio Brandeis, tendo se ocupado do assunto 

posteriormente, tinha ciência.” DONEDA, Danilo. Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2006. p. 8-10. 
117

 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 172. E 

complementa o mesmo autor, acerca tutela da privacidade no bojo da classificação adotada em sua obra: 

“Entendemos, no entanto, que possa o direito em questão ser definido em si, com núcleo próprio, a 

distingui-lo dos demais. Situando-o, dessa forma, entre os direitos de cunho psíquico, nele divisamos a 

proteção à privacidade, na exata medida da elisão de qualquer atentado à aspectos particulares ou íntimos 

da vida da pessoa, em sua consciência ou em seu circuito próprio, compreendendo-se o seu lar, a sua 

família e a sua correspondência.” (p. 172-173) 
118

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direito Civil. Alguns aspectos de sua evolução. Rio de Janeiro: 

Forense, 2001. p. 28. Nada obstante à filiação da ideia de intimidade com isolamento, Caio Mário, de 



55 
 

Em passo anterior, também é possível encontrar no pensamento ponteano leitura 

similar sobre o tema. Para Pontes de Miranda, a ideia fundamental ao direito de velar a 

intimidade é o segredo, sendo esse interesse integrante do suporte fático apto sobre o 

qual incidirá a regra jurídica de tutela. A rigor, nessa lógica, não existiria um direito 

autônomo de intimidade, mas sim direito ao segredo.
119

 

Importante notar que ambos os doutrinadores referidos tratam da tutela da 

reserva pessoal sob o pálio da nomenclatura “direito à intimidade” que, nominalmente 

ou conceitualmente, não se confunde exatamente com a ideia de privacidade ou mesmo 

de vida privada. A rigor, pode-se extrair do art. 5º, X da CF/1988 o pressuposto 

diferencial entre os termos supra, tal qual se colhe da seguinte lição: 

 

Embora empregados como termos sinônimos, tanto na linguagem comum do 

povo como, também, por eminentes juristas, os vocábulos intimidade e vida 

privada possuem conceitos distintos, consoante deflui do disposto no art. 5º, 

inc. X da Constituição da República, que os reconheceu como bens jurídicos 

autônomos e independentes. Segundo a doutrina de Jean Louis Hebarre, a 

intimidade “é algo diverso e menos amplo que a vida privada: aquela é um 

círculo concêntrico de menor raio que a outra”. [...] Para restar claro, insere-

se no âmbito de compreensão da intimidade, exemplificativamente, a vida 

amorosa da pessoa, a sua orientação sexual, a saúde, a nudez, as convicções 

religiosas, ao passo que a se visualizam na vida privada, também a título de 

exemplo, a situação financeira da pessoa, o seu patrimônio, o rol de clientes, 

os cadastros de crédito, o prontuário médico, a ficha hospitalar.
120

 

 

No direito português, traços similares aos contornos da noção de privacidade, 

intimidade e vida privada podem ser verificados. Carlos Alberto da Mota Pinto ensina 

                                                                                                                                                                   
maneira acertada, reconhece que o texto constitucional configura a privacidade para além dos limites de 

um direito de estar só. Na mesma obra, afirma o autor: “Ao assegurar o direito à intimidade, a norma 

constitucional aproxima-o ao direito à vida privada (art. 5º, nº X). Este direito oferece caráter dúplice: o 

direito de estar só, de não se comunicar; e simultaneamente de não ser molestado por outrem, como 

também por autoridade pública, salvo quando um imperativo de ordem pública venha a determiná-lo. 

Cada um tem o poder, assegurado constitucionalmente, de conviver com quem queira, como de se recusar 

a qualquer aproximação.” 
119

 Com precisão, explica Pontes de Miranda: “Não há dúvida que em todos esses casos há algum 

interesse no segredo; o segredo entra, apenas, como um dos elementos do suporte fáctico do ato lesivo. 

Daí não se pode, todavia, concluir, sem mais, que exista direito à intimidade autônomo, nem, a fortiori, 

que exista direito de personalidade à intimidade. O argumento maior a favor da existência dele é o de que 

– se não se trata de crime de ação pública, ou de crime de ação privada, que tenha sido intentada – não há 

direito à verdade, nem prova da verdade, como defesa nas ações concernentes à difamação e à injúria; e – 

portanto, diz-se - há direito ao segredo. [...] O problema, precisamente, é o seguinte: sem haver dano, ou 

ofensa a algum direito absoluto, pode o retratado proibir a publicação ou exposição do seu retrato? Se 

pode, sem ter de alegar razão (motivo) para isso, existe direito à publicação ou exposição; e, pois, a 

consentir ou não consentir na publicação ou exposição de imagem. Dizer-se que se pode opor à 

publicação ou exposição,  se há inconveniente, já seria dar-se alguma razão. O interesse, que se fere, está 

no suporte fático de outro ato ilícito que o da lesão àquela exclusividade.” MIRANDA, Pontes de. 

Tratado de Direito Privado. Tomo VII. 4ª Ed. São Paulo: RT, 1983. p. 124-139. 
120

 MONTEIRO FILHO, Raphael de Barros et al. Comentários ao novo Código Civil. Das pessoas. Art. 

1º a 78. Coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 236 e ss. 
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que é merecedor da tutela o conteúdo da vida privada de uma pessoa, englobando o seus 

sacrifícios familiares e pessoais, ou mesmo seus sentimentos, sendo correto afirmar a 

necessidade de “[...] defender contra quaisquer violações a paz, o resguardo, a 

tranquilidade de uma esfera íntima da vida; em suma, não se trata de tutela da honra, 

mas o direito de estar só, na tradução de expressiva fórmula inglesa (“right to be 

alone).”
121

  

A seu turno, Capelo de Sousa aponta o resguardo e sigilo do ser particular e da 

vida privada como um direito da personalidade posto no aspecto relacional entre a 

pessoa e o mundo que a circunda. Em seu sentir, a pessoa goza de “[...] autonomia não 

apenas física mas também moral, particularmente, na condução de sua vida, na auto-

atribuição de fins a si mesmo, na eleição, criação e assunção de sua escala de valores, na 

prática de seus actos, na reavaliação dos mesmos e na recondução de seu 

comportamento.”
122

 Logo, a tutela da esfera privada denotaria também um âmbito geral, 

a ser regulado, de modo aberto, propriamente pelo direito civil.
123

 

Tem-se, de modo geral, que este foi o tablado a partir do qual as mais diversas 

concepções de privacidade foram constituídas ao longo tempo.
124

  

Ainda, a título exemplificativo, cite-se a definição da teoria clássica italiana, que 

dividia a privacidade, já no século XX, entre o diritto alla segretezza, que consistia no 

impedimento de terceiros tomarem conhecimento sobre aspectos da vida privada alheia, 

e o diritto alla riservatezza, constituído como direito de uma determinada pessoa em 

defender-se da divulgação de notícias particulares por terceiro que tomou conhecimento 

delas, no entanto, de maneira legítima.
125

 

                                                        
121

 Insta evidenciar o raciocínio complementar proposto pelo autor: “Reconhece-se assim merecedora de 

tutela a natural aspiração da pessoa ao resguardo de sua vida privada. As renúncias e sacrifícios de uma 

família, os factos respeitantes à vida familiar (casamento, divórcio, etc) ou aos afectos e sentimentos de 

uma pessoa, as pequenas acomodações da vida quotidiana podem nada ter a ver com a honra e o decoro, e 

não ser apreciados desfavoravelmente no ambiente externo, mas há neles algo de íntimo e privado que 

basta para considerar lesiva qualquer forma de publicidade.” MOTA PINTO, Carlos Alberto da. Teoria 

Geral do Direito Civil. 4ª Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2005. p. 212. 
122

 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath V. A. O Direito Geral da Personalidade. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1995. p. 317. 
123

 “E, sublinhe-se, a tutela desta esfera privada tem um âmbito geral, isto é, não se limita a proteger áreas 

circunscritas e típicas de reserva como as decorrentes em primeira linha do direito penal [...].” Idem.  
124

 Com isso, não queremos afirmar que antes de Warren e Brandeis a privacidade era tema desconhecido 

de estudos jurídicos. No entanto, foi a partir do trabalho de ambos que os aspectos jurídicos da 

privacidade foram melhor trabalhados. 
125

 A referência à doutrina clássica italiana atinente à privacidade é bem delimitada e refletida por Paulo 

José da Costa Júnior em sua tese de cátedra “O Direito de Estar Só: A tutela penal da intimidade” (4ª Ed. 

São Paulo: RT, 2007, p. 25-35), que lhe permitiu assumir a cadeira de Direito Penal da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. 



57 
 

Extrai-se daí que a inviolabilidade pessoal é o elemento nuclear
126

 e essencial 

para a configuração da privacidade como direito, utilizado para estruturar ponderações e 

estudos posteriores sobre o tema. Esse mesmo elemento também baliza a chamada 

“Teoria das Esferas”, desenvolvida inicialmente no direito alemão por Heinrich Henkel 

em 1953 e revisitada por Heinrich Hubmann em 1957 com o intuito de melhor explicar 

e compreender a dinâmica da privacidade.
127

 

Em apertadíssima síntese, tal teoria concebe a vida particular como uma esfera, 

que poderia ser subdividida em outras esferas concêntricas na medida em que a 

intimidade da pessoa fosse restringida. De um lado haveria uma esfera maior composta 

pela noção de vida privada strictu sensu (Privatsphäre), que albergaria todos os 

comportamentos e traços de personalidade que determinada pessoa não quer que sejam 

expostos à coletividade. 

Externamente dessa esfera maior estariam todos os outros comportamentos que 

contariam com “natureza pública”, os quais a pessoa não restringiria o conhecimento da 

coletividade. Todavia, a Privatsphäre comportaria duas outras esferas concêntricas 

dentro de si: a esfera da intimidade (Vertrauensphäre), na qual determinada pessoa 

partilharia comportamentos e condutas com pessoas de relativa confiança e intimidade 

e, adiante, a chamada esfera do segredo, que contempla parcela da vida particular que 

determinada pessoa guarda essencialmente para si, estendendo-se o conhecimento 

apenas para poucos sujeitos, quase sempre familiares. 

Seguindo a lógica da Teoria das Esferas, quanto mais profunda a dimensão da 

vida privada e sua graduação, maior a necessidade de uma tutela legal efetiva e 

específica, servindo como parâmetro para mensurar o grau de violação à privacidade de 

uma pessoa.
128
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 Explica-se que o termo “nuclear” é utilizado nesta oportunidade sem qualquer referência à 

terminologia empregada no estudo da teoria do fato jurídico. 
127

 Também nominada “teoria das esferas da personalidade”, o estudo inicialmente proposto por Henkel 

foi difundido no Brasil, dentre outras medidas, também por meio da pesquisa desenvolvida por Elimar 

Szaniawski, ao passo que a “revisão”, por assim dizer, promovida por Hubmann, teve especial destaque 

na já referida tese de cátedra de Paulo José da Costa Júnior. Entendemos ser relevante mencionar tal 

teoria no presente estudo uma vez que ela serviu de parâmetro para o julgamento realizado em 2004 pelo 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos no famoso caso Von Hannover x Germany (Application nr. 

59320/00), voltado pela pretensão reparatória movida pela Princesa de Mônaco, Caroline Von Hannover, 

contra violação de privacidade concretizada por jornalistas alemães que expuseram a rotina pessoal dela e 

de seus filhos ao público por meio de fotos publicadas em tabloides. Em tal caso, a Corte definiu que a 

doutrina alemã de proteção dos direitos de personalidade (Persönlichkeitsrecht) é pautada na teoria das 

esferas, sendo acolhido o pleito de Von Hannover. Para maiores detalhes do caso, ver: 

<http://www.echr.coe.int/>. Acesso em 22/12/2015. 
128

 Como referência, cite-se também a reflexão feita por João Carlos Zanon na dissertação consolidada e 

defendida no âmbito do PPGD da PUC/SP, sob orientação de Nelson Nery Júnior, publicada sob o título 
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Nessa medida, a referida inviolabilidade pessoal amolda-se muito bem à ideia de 

intimidade que erige, sob essa perspectiva, a noção de privacidade, compreendida como 

a “esfera da vida do indivíduo na qual este tem o poder legal de evitar os demais”
129

, 

como pontuou René Ariel Dotti em estudo pioneiro sobre o tema no Brasil. 

No fluir do tempo, até a primavera de 1988, e tal qual já se disse, a noção de 

privacidade e sua conseguinte tutela foi estruturada na ordem jurídica brasileira, com 

algum tempero, em atenção à concepção clássica definida por Warren e Brandeis, no 

sentido de não intromissão e abstenção dos demais agentes (sejam eles públicos ou 

privados) sobre determinados traços da intimidade de determinado indivíduo.
130

  

Todavia, a alteração do formato das relações interpessoais na sociedade 

demanda uma releitura de tais perspectivas. 

É inegável o fato de que as feições usuais da esfera social, seja no Brasil ou no 

exterior, encontram-se em constante movimentação. Não se trata apenas de uma 

sintomatologia comportamental: de um modo abrangente, é possível perceber que o 

campo social passa, hoje, por uma etapa nunca antes experimentada. 

Se a sociedade traduzida por Debord antes fora atada às peias de um espetáculo 

encenado diante de seus olhos, a ponto de exprimir pouco mais que “um desejo de 

dormir”
131

, o atual espaço social não apenas desata tais amarras como também passa a 

integrar o dito espetáculo. Talvez ainda mais: de estrutura que erige um palco sem luz, é 

a sociedade, hoje, também atriz da encenação representada sobre este mesmo tablado. 

Essa inversão de papeis faz-se possível tendo em conta as “novas” características 

do espaço social. Se antes, como bem prelecionou Ulrich Beck, a sociedade era 

conceituada pelo prefixo “pós”, querendo determinar a existência, por exemplo, de uma 

                                                                                                                                                                   
“Direito à Proteção dos Dados Pessoais” (São Paulo: RT, 2013. p. 41-42). 
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 DOTTI, René Ariel. Tutela jurídica da privacidade. In: DIAS, Adahil Lourenço et al [Coord.] Estudos 

em Homenagem ao Professor Washington de Barros Monteiro. São Paulo: Saraiva, 1982. p. 69. 
130

 Levando em conta esta perspectiva, aponta João Carlos Zanon que: “O âmbito da privacidade 

plasmado no estatuto constitucional consiste, portanto, no conjunto de operações desenvolvidas por um 

indivíduo que restam imunes ao poder de ingerência estatal ou privada. Essa imunidade, proclamada 

constitucionalmente sob o signo da inviolabilidade, consiste na impossibilidade de intromissão sem que 

esta seja vista como ilícita. A privacidade envolve, assim, um conceito fundamental do Estado 

Democrático de Direito ao redor do qual se estabelece uma relação jurídica cujo elemento básico é a 

imputação de um dever de abstenção e de sigilo, ou seja, de não intromissão e de não desvelamento de 

determinados aspectos pessoas do indivíduo. O resguardo da privacidade impõe, portanto, uma obrigação 

de não fazer, de silenciar.” Ibidem, p. 43. Cite-se, ainda, que tal concepção de privacidade, mais estática 

que dinâmica, era também propugnada pelo STF, como se colhe do MS 23.699/DF. Na liminar concedida 

em Sessão de Julgamento de 12/04/2000, extrai-se o seguinte do inteiro teor do voto do Min. Celso de 

Mello: “O direito à privacidade é a expressiva prerrogativa de ordem jurídica, que consiste em 

reconhecer, em favor da pessoa, a existência de um espaço indevassável destinado a protegê-la contra 

indevidas interferências de terceiros em sua vida privada.”. 
131

 DEBORD, Guy. The society of the spectacle. Canberra: Treason Press, 2002. p. 8. 



59 
 

pós-modernidade, de um pós-individualismo
132

, no tempo presente a sociedade 

possivelmente denota a presença do prefixo “hiper”, cuja potencialização é, a um só 

tempo, causa e efeito dos traços de sua nova feição, impactando as mais diversas 

relações intersubjetivas consolidadas em seu interior. 

Calcada na velocidade, essa nova “representação social” não se satisfaz com a 

convencional ordenação das coisas; e é por tal que razão que se admite a compreensão 

de que a sociedade deixa de ser mera espectadora para, ela mesma, adentrar ao 

espetáculo. 

Eis em tela as características atribuídas por Gilles Lipovetsky à chamada “era 

hipermoderna”, na qual a complexidade não reside apenas nesta “troca” de prefixo; vai 

além para permear, em verdade, toda a sua estruturação. É a sociedade hipermoderna, 

portanto, marcada pelas características de “movimento, pela sua fluidez, pela sua 

flexibilidade”
133

, que a tornam mais dinâmica e incompatível com a estagnação de 

conceitos previamente formulados.  

Todavia, tal elemento de dinamicidade, em última constatação, não acarreta 

resultantes no todo positivas, pelo contrário: se a sociedade hipermoderna agrega sua 

feição em todos os ambientes sociais, é ela também, pois, uma sociedade informação e 

de hiperconsumo. 

Nessa exata medida é que a hipermodernidade transformou – e transforma 

constantemente – as feições e concepções da sociedade, mas também promove efeitos 

de modificação na expressão cultural que, em alguns parâmetros, movimenta a esfera 

social. 

Como breve exemplo, é possível destacar que a hipertrofia da oferta mercantil, 

acompanhada da imensa monta de informações e equivalente oferta de marcas, 

redesenhou algumas importantes características da ordem econômica, derrubando 

fronteiras em nome da globalização desenfreada, ensejando a falsa ideia de 

transparência e igualdade a todos. 

O próprio desenvolvimento de novas tecnologias permitiu que essa 

instantaneidade dos desejos e sentimentos aflorasse ainda no âmago dos indivíduos. 
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Existem cada vez menos diferenciações para diversos aspectos culturais que 

outrora mostravam-se antagônicos: na hipermodernidade, a sociedade sem fronteiras 

partilha com o mundo uma cultura que pretende ser única.
134

 

Abre-se espaço, então, para a mercantilização dos mais diversos ângulos da vida 

social e individual
135

 que, inegavelmente, faz aumentar o rol de efeitos negativos à 

própria existência humana. Ao lado desses apontamentos, percebe-se que a lógica 

distinta de consumo inaugurada na hipermodernidade projetou uma espécie de 

ressignificação à dimensão da privacidade de cada ser humano. 

Nota-se que o tempo presente congrega o uso cada vez mais crescente de 

tecnologias, principalmente aquelas desinentes da informática, de modo que hoje nos é 

permitido concluir que, em certa medida, as pessoas, além de sua vida real cotidiana, 

também nutrem a sua existência em uma ambiência virtual
136

, onde o fluxo de 

informações mostra-se cada vez mais crescente. 

Ciente dessa perspectiva, a “cultura-mundo” da sociedade de informação 

hipermoderna enseja a coleta de dados e informações visando identificar o núcleo 

pessoal de identidade e comportamento daqueles que buscam existir também nessa 

interface virtual. A utilização desses dados passa a ser, então, crucial, inclusive 

influindo em pressupostos de mercado e construção de perfis de consumo tendo em 
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vista as informações pessoais de determinadas pessoas ou grupos de pessoas, bem como 

as relações que elas travam em sociedade. 

Passa-se a operar, então, um giro na própria compreensão de privacidade. Com a 

crescente relevância do uso da tecnologia, as informações e dados pessoais submetem-

se a um desdobramento que pode ser assim mensurado: 

 

A informação pessoal – a informação que se refere diretamente a uma pessoa 

– assume, portanto, importância por pressupostos diversos. Podemos 

estabelecer, de início, que dois fatores estão quase sempre entre as 

justificativas para a utilização de informações pessoais: o controle e a 

eficiência. Uma série de interesses se articulam em torno desses dois fatores, 

seja envolvendo o Estado ou então entes privados [...].
137 

 

Ora, em uma sociedade com os traços da hipermodernidade demarcados cada 

vez mais pelo uso da tecnologia, é plausível assumir que as informações e dados 

pessoais passam a contar com maior proeminência, sendo pautados com critérios de 

utilidade que, a partir de vetores técnicos, fazem com que sejam destinados para as mais 

diversas finalidades, desde questões de controle social até a montagem de bancos de 

dados e perfis de consumo. 

Mesmo serviços e sites de busca servem ao desígnio da coleta de dados e 

informações destinadas aos mais diversos fins, posteriormente. O Google, serviço busca 

on-line com maior utilização em todo mundo, por meio de histórico de localização e de 

assuntos pesquisados, contempla todas as atividades realizadas pelo usuário, 

informações que passam a orientar sugestões de produtos para aquisição (em anúncios 

que aparecem após às pesquisas) e mesmo para diagnosticar o perfil pessoal de cada 

pessoa.
138

 

A privacidade, da noção das esferas de intimidade e segredo, passa ao eixo de 

circulação e controle de informações de determinada pessoa.
139

 Diversos outros 

exemplos dessas perspectivas podem ser verificados no tempo presente. 
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Recentemente, a empresa de telefonia Oi teve de cumprir determinação judicial 

que a proibiu de “disponibilizar”, para outros provedores, dados dos clientes que 

contratavam um pacote específico de conexão de internet banda larga. As informações 

diziam respeito a dados cadastrais pessoais, como números de telefone, RG e CPF, 

alcançando também dados e registros bancários.
140

 

Em ocasião similar, uma suposta falha técnica nos websites do Banco do Brasil e 

do Bradesco permitiu a exposição de dados de mais de dois milhões de clientes, 

referentes às dívidas existentes em seus cadastros de pessoa física e registro em sistemas 

de proteção ao crédito.
141

 

Em 2012, a operadora de telefonia Vivo buscou implementar a utilização do 

aplicativo smart steps como forma de comercializar dados e informações de seus 

clientes. Por meio desse software específico, seria possível a coleta, utilização e 

comercialização de informações sobre a localização dos usuários de telefonia móvel da 

Vivo em determinados dias e horários, visando identificar o perfil dos clientes a partir 

dos estabelecimentos que eles mais frequentariam.
142

 

Todas essas questões implicam a perspectiva de que a concepção de privacidade 

denota, então, nova roupagem, dessa vez mais afeita à ideia informações e dados 

pessoais.  

É que, como explica Rodotà, a sociedade de informação impinge a configuração 

de definições funcionais e úteis do que venha a ser privacidade, correlacionando a 

possibilidade de uma pessoa “[...] conhecer, controlar, endereçar, interromper os fluxos 

de informações a ele relacionadas. Assim, a privacidade pode ser definida, mais 

precisamente, em uma primeira aproximação, como do direito de manter o controle 

sobre as próprias informações”
143

. 

Ademais, não se pode descuidar que tais fatores causam, em certa medida, a 

construção de novos laços entre esfera privada – ampliada progressivamente, 
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contemplando situações jurídicas relevantes não vistas antes, indo além dos atos e 

comportamentos íntimos de uma pessoa – e privacidade, que acaba por potencializar a 

possibilidade de tutela de escolhas e informações pessoais – traços que arrimam a 

lapidação da personalidade de cada um de nós – em um espaço de livre estruturação 

existencial, buscando alijar formas de estigmatização social.
144

   

Emerge, assim, a definição de privacidade como autodeterminação informativa, 

que possibilita a cada pessoa o controle sobre o fluxo de suas próprias informações e, 

como consequência, por meio de tal via, constitui também uma ferramenta de 

consolidação da própria esfera pessoal de personalidade, análise que culmina, a seu 

turno, na ponderação de uma proteção específica dos dados pessoais, principalmente no 

meio digital.
145

 

Isso se dá em razão da própria relevância que algumas informações passaram a 

denotar no tempo presente, seja pelo próprio contexto social – e o jogo de luz e sombra 

promovido pela hipermodernidade contribui significativamente para isso – ou mesmo 

pela ampliação do espectro de informações que passam a ser decisivas para a 

constituição da pessoa em sociedade. Se antes a vida privada cotejava hábitos pessoais 

ou mesmo de escolhas sexuais, hoje informações sobre opções políticas, ideológicas e 

religiosas passam a ser critérios de definição e categorização de sujeitos no espaço 

social: 

 

A necessidade de intimidade dilatou-se para muito além das informações 

relacionadas à esfera íntima da pessoa, constituída esta pelos dados que o 

interessado quer ver excluídos de qualquer tipo de circulação. Do exame de 

textos relevantes nessa matéria, percebe-se claramente que o “núcleo duro” 

da privacidade é ainda hoje constituído por informações que refletem a 

tradicional necessidade de sigilo (por exemplo, aquelas relacionadas à saúde 
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ou aos hábitos sexuais); internamente, porém, assumiram cada vez maior 

relevância outras categorias de informações, protegidas sobretudo para evitar 

que pela sua circulação possam nascer situações de discriminação, com danos 

aos interessados. Trata-se, em especial, de informações relacionadas às 

opiniões políticas e sindicais, além daquelas relativas à raça ou credo 

religioso.
146  

 

As sementes arroteadas pelas problematizações decorrentes dessa nova faceta da 

vida em sociedade e da privacidade (sintetizadas nas proposições doutrinárias acima) 

demandam o reconhecimento dos riscos desinentes da utilização indevida de 

informações e dados pessoais de tal relevância.
147

  

Por tais razões é que Rodotà, levando em contas as particularidades do direito 

europeu, definirá a privacidade, em sua definição de autodeterminação informativa, 

constitui um direito fundamental – perspectiva que não pode ser simplesmente 

“transportada” e verticalizada, sem maiores preocupações, na lógica jurídica pátria.  

É que o desenho da privacidade como autodeterminação informativa na tela da 

ordem jurídica brasileira deve ser pincelada pelo conjunto de cores próprios da aquarela 

de nossa realidade. A essa nova definição, o direito civil brasileiro, portanto, não pode 

ignorar – e, é preciso que aqui se reconheça, não o tem feito.  

Já se verifica há algum tempo no campo doutrinário a profícua preocupação em 

atentar para a questão da privacidade levando em conta as alterações impingidas pela 

dinamicidade da atual feição da sociedade e o impacto tecnológico nesse mesmo 

cenário, de modo que há o reconhecimento de que a leitura conjunta do art. 5º, X e XI 

da CF e art. 21 do CC/2002 deve ser realizada em tarefa hermenêutica que integre as 

peculiares formas de movimentação do mundo fático em ligação com as prescrições do 

mundo jurídico.
148
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Reconhece-se, nessa medida, a força expansiva que a concepção do direito à 

privacidade denota no tempo presente, sendo verificável, com bem afirma Danilo 

Doneda, uma espécie de reposicionamento do centro de gravidade de tal direito, 

fenômeno ocorrido em razão do surgimento de novos interesses que hoje integram a 

noção de privacidade, tal qual a proteção de dados pessoais e sua definição enquanto 

autodeterminação informativa. Nesse passo, a privacidade é encarada como um 

“estatuto da personalidade relacionada com o mundo exterior”.
149

 

Parece-nos correto, então, circunscrever a necessária proteção de dados pessoais 

nessa nova concepção de privacidade, albergando a tutela jurídica consequente. No 

entanto, há na doutrina correntes que enxergam a proteção de dados pessoais como um 

direito autônomo, descolado da própria noção de privacidade, ainda que dela seja 

desinente.  

Tal ideia é verificável na reflexão de João Carlos Zanon, já referida no presente 

estudo.
150

 

Em linhas gerais, o autor propugna que a proteção de dados pessoais deve ser 

concebida como um direito autônomo ao invés de ser simplesmente albergado pelo 

imenso pálio da privacidade, isso porque as resultantes práticas da privacidade e da 

proteção aos dados pessoais são distintas em diversas medidas. 

Como primeiro argumento, o referido autor indica que a tutela da privacidade 

demanda uma atuação a posteriori que será levada ao Judiciário, ao passo que a 

proteção de dados pessoais permite um controle direito da pessoa aos seus dados, seja 

na sua fase de coleta ou utilização, o que enseja, então, uma tutela preventiva.  

Do mesmo modo, os bens jurídicos tutelados por ambos os direitos (privacidade 

e dados pessoais) também seriam distintos, ao passo que a privacidade contempla a 

integridade psíquica do sujeito e os dados pessoais resguarda a sua personalidade de 
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maneira mais incisiva, evitando etiquetamentos, discriminação por crenças pessoais, 

impossibilidade de acesso a serviços por conta de dados específicos.  

Ainda segundo João Carlos Zanon, a privacidade implicaria uma liberdade 

negativa, em oposição do que é íntimo à inferência pública, ao passo que a proteção de 

dados pessoais implica na tutela de algo relacionado da pessoa consigo mesma.
151

 

Bem por isso é que, em sua visão, a proteção de dados pessoais constitui-se com 

um direito da personalidade autônomo e também fundamental. Sua característica de 

direito da personalidade decorre de ser intrínseco à pessoa e suas diversas faces, uma 

vez que é da personalidade humana que fluem se suas ações, as quais podem receber 

tutela jurídica.
152

 

Sem prejuízo de tal corrente, a questão de proteção de dados pessoais pode sim 

ser afeita e atrelada diretamente à nova concepção de privacidade, que ora se filia, com 

certo limite, às reflexões de Stefano Rodotà, até em respeito ao perfil dogmático 

refletido no CC/2002, sempre compreendido e apreendido por meio do vetor 

constitucional que baliza a ordem jurídica hodierna. 
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informativa, oportunidade em que tais premissas poderão ser melhor visualizadas. 
152

 Toda a descrição realizada nos parágrafos supra foi balizada em referência à seguinte obra: ZANON, 

João Carlos. Direito à Proteção dos Dados Pessoais. São Paulo: RT, 2013. p. 146-170.  
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CAPÍTULO 2 - A TUTELA DA PRIVACIDADE EM SUA CONCEPÇÃO DE 

AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA 

 

O caminho percorrido até o momento permitiu delinear não apenas o esboço e 

contornos dos direitos da personalidade no bojo de uma teoria geral sobre o tema como 

também possibilitou a análise, ainda que atenta aos limites deste estudo, sobre o 

transcurso da concepção que hoje pode compor significante e significado de 

privacidade. 

A privacidade como autodeterminação informativa importa efeito, dentre outras 

variáveis possíveis, de duas causas destacadas nas linhas anteriores: o aumento 

exponencial dos incrementos e uso da tecnologia (que perpassa o cotidiano de um 

número cada vez maior de pessoas) e os tempos hipermodernos, como descreveu 

Lipovetsky, que impingem ao homem a necessidade de uma satisfação cada vez mais 

imediata de seus desejos por meio de formas de consumo distintas, que corroboram, em 

certa medida, um modo de pensar pretensamente global e homogêneo.
153

 

Assim, se a privacidade acabou por ser redesenhada ante a alteração das feições 

das relações interpessoais em sociedade, mister ponderar sobre uma via de tutela 

jurídica que ao menos se mostre comprometida a levar em conta as modificações 

desinentes do espaço social, de modo a abreviar a distância que há, principalmente no 

Brasil, entre o direito e a realidade que o circunda. Se assim não o for, pode-se estar 

assumindo o risco de manter a lente do discurso jurídico voltada para uma realidade que 

não mais existe diante de sua própria complexificação. 

Sobre tal perspectiva, Boaventura de Sousa Santos promove uma analogia sobre 

a recíproca (in)compreensão hodiernamente instaurada entre direito e sociedade, ao 

comparar o discurso jurídico a um espelho. 

Em sua percepção, a sociedade seria circundada por uma série de “espelhos”, 

que constituem, em seu sentir, uma representação metafórica dos “[...] conjuntos de 

instituições, normatividades, ideologias que estabelecem correspondências e hierarquias 

entre os campos infinitamente vastos de práticas sociais.” Seriam, a guisa de exemplo, o 
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 Referimo-nos aqui, por evidente, à ideia de “cultura-mundo” também propugnada por Lipovetsky 

(vide tópico 1.4). 
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direito, a educação e a ciência os principais “espelhos” (ou ainda, instituições, como 

posto em suas palavras) do espaço social contemporâneo.
154

 

Por meio destes espelhos, a sociedade pretende visualizar a sua imagem, a 

concepção que tem de si própria, em uma espécie de relação dialógica instaurada entre 

ela (sociedade) e suas respectivas instituições. 

Ocorre que, ciente de sua relevância para o espaço social, o espelho passa a ter 

vida própria, agindo no intento concretizar o efeito inverso; neste caso, é o espelho que 

busca refletir a sua própria imagem na sociedade: “de objeto do olhar, passa a ser, ele 

próprio, o olhar”.
155

  

É neste momento que a relação antes dialógica se rompe e a sociedade deixa de 

reconhecer a imagem refletida no espelho, ao mesmo passo que não compreende o que 

o espelho pretende refletir. Eis, então, que o espelho – para os desígnios ora postos, na 

esteira do pensamento de Boaventura de Sousa Santos, representado pelo direito – 

transforma-se em estátua e, na sua estagnação, passa a limitar as diversas possibilidades 

de compreensão, por assim dizer, da própria sociedade.
156

  

Parece que a narrativa delineada por Boaventura de Sousa Santos trata com 

relevante semelhança a relação contemporânea entabulada entre direito e sociedade, nos 

moldes descritos até o momento.  

Logo, é possível perceber que, na singra daqueles apontamentos, para o corpo 

social, o direito deixou de ser um “espelho” e passou a ser uma “estátua” que direciona 

sua olhar para sítio onde a sociedade, por seu dinamismo e flexibilidade, talvez não 

mais se encontre. Esta concepção pode ser útil quando se trata do desafio de adequar a 

tutela da privacidade em face das demandas concretizadas na sociedade, sob as 

orientações das diretrizes insculpidas pela ordem constitucional em vigor. 

Este será, portanto, o desígnio principal do segundo momento deste trabalho: 

fotografar a forma de tutela da privacidade como autodeterminação informativa 

delineada após a primavera de 1988 e esquadrinhar possíveis compreensões sobre a 

configuração do dano no espaço temático da proteção de dados pessoais. O repto, 

porém, traz consigo algumas preocupações. 
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 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência. 

São Paulo: Cortez, 2007. p. 48. 
155

 Idem. 
156

 Nas palavras do autor: “Quando isto acontece, a sociedade entra numa crise que podemos designar 

como crise de consciência especular: de um lado, o olhar da sociedade à beira do terror de não ver 

reflectida nenhuma imagem que reconheça como sua; do outro lado, o olhar monumental, tão fixo quanto 

opaco, do espelho tornado estátua que parece atrair o olhar da sociedade, não para que este veja, mas para 

que seja vigiado.” (Idem). 
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A primeira delas é vista no intento de se compreender, na reflexão ora proposta, 

a tutela da privacidade (atenta à concepção em cotejo) operacionalizada no campo dos 

direitos da personalidade, sendo esta entendida como um valor assentado 

normativamente na dignidade da pessoa humana.  

Com isso, respeita-se a lógica proposta para o presente estudo, enlaçando 

efetivamente este capítulo com o conteúdo construído no primeiro momento e, por 

igual, leva-se também em conta as proposições legislativas que atingem indireta e 

diretamente o tema, como o é caso do Marco Civil da Internet e do Anteprojeto da Lei 

de Proteção de Dados Pessoais, respectivamente, cuja análise permeará todos os tópicos 

adiante desdobrados. 

A segunda preocupação reside em verticalizar tecnicamente (mas sempre 

mirando o intento de alijar armadilhas meramente dogmatizantes)
157

 o funcionamento 

da proteção de dados pessoais em uma realidade tão fluída como esta vista atualmente, 

ponderando, como dito, o que se pode considerar como dano em tal cenário. 

Nesse passo, elege-se como primeiro prisma de análise para tal desafio a teoria 

do fato jurídico, que permite, com a devida atenção e projeção específica, identificar a 

movimentação do fenômeno jurídico sem desconsiderar a sua fonte principal: a 

realidade humana.  

Contudo, subjacente à sobredita preocupação abrolha também uma ressalva.  

Tal qual se apontou nas considerações introdutórias, a teoria do fato jurídico será 

utilizada neste espaço como ferramenta de análise posta ao serviço de não simplificar 

indevidamente a complexidade que perpassa a temática da proteção e violação de dados 

pessoais.  

Assim como será pontuado adiante, o trato jurisprudencial sobre o tema é ainda 

incipiente, redundando em reflexões que, até o momento, não oportunizaram o 

aprofundamento acerca da configuração do dano em tal espaço. O que a jurisprudência 

consolidou até então foi reconhecer a perspectiva jurídica de proteção de dados pessoais 
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 Um dos desafios elencados por Luiz Edson Fachin reside justamente na necessidade de vislumbrar o 

direito (e, por igual, o direito civil) em uma perspectiva doutrinária técnica, ainda que despida de 

propósitos dogmatizantes. Em suas palavras: “Os sentidos antes referidos se traduzem em inquietações e 

questionamentos: afinal, como as contradições do mundo exterior se reproduzem no Direito Civil tomado 

como uma das expressões da realidade? Ontologicamente realista, o Direito, assim apreendido, desafia 

um aprendizado. De uma parte, para compreendê-lo no contexto econômico-político, e de outra, para 

desvelá-lo numa posição doutrinária técnica e correta, sem ser dogmatizante. Como inexiste uma única 

resposta, mas há sempre a possibilidade de encontrar a resposta correta no sistema jurídico, o desafio está 

em percorrer os caminhos jurídicos reconhecendo as interfaces entre subjetividade e objetividade, sem 

sucumbir demasiadamente em rígidas fortalezas teóricas nem perder o rigor.” FACHIN, Luiz Edson. 

Direito Civil. Sentidos, transformações e fim. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. p. 2-3.  
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(o que é extremamente positivo) no bojo das relações de consumo, identificando a 

violação de dados, a partir de sua categorização, como dano in re ipsa (o que diminui 

em tais casos, e muito, o enfrentamento sobre a configuração do dever de indenizar e 

mesmo a extensão da lesão à personalidade).  

Nesse cenário é que os postulados centrais da teoria do fato jurídico, 

operacionalizada como ferramenta observativa, pode contribuir para engendrar, ainda 

que inicialmente, a problematização das condutas juridicamente fotografadas como 

aptas ensejar a configuração do dano no campo da disciplina jurídica da privacidade 

compreendida como autodeterminação informativa. 

Inobstante, sabe-se que a teoria do fato jurídico pode ser envelopada em 

concepção que apreende uma teoria do direito de perfil totalizante, balizada em uma 

sistematização extremamente formal do conteúdo jurídico, atenta, em grande medida, 

aos seus próprios pressupostos e à rigidez dos conceitos fechados.
158

 Todavia, salienta-

se que nas linhas seguintes não será adotado como único prisma o raciocínio estrito de 

tal teoria, buscando-se em lugar disso recolher os postulados essenciais que permitem 

observar incialmente, com o devido comprometimento, o fenômeno jurídico desinente 

desta nova concepção de privacidade e suas repercussões no âmbito da responsabilidade 

civil. 

Por certo que “precisão e rigor não se confundem, necessariamente, no trato dos 

signos e conceitos jurídicos, com formalismo excessivo e exacerbado”
159

, sendo 

importante mirar o porvir sem ocultar, no entanto, os traços relevantes que foram 

edificados no pretérito.  

                                                        
158

 O traço do perfil das teorias ditas totalizantes foi bem capturada por Carlos Eduardo Pianovski em 

texto de apresentação à “Teoria Crítica do Direito Civil” de Luiz Edson Fachin: “A reflexão acerca de 

uma teoria do Direito pressupõe a necessidade preliminar de aferir sobre quais pretensões e bases 

filosóficas ela se edifica. Como instrumento de análise, que permite estremar propostas teóricas a partir de 

uma diferenciação atinente a esses critérios, é possível qualificar as teorias do Direito sob ao menos duas 

perspectivas: de um lado, há as teorias que se podem qualificar como „totalizantes‟; de outro, há as teorias 

„problematizantes‟. Por teoria totalizante, pode-se compreender aquelas concepções que pretendem 

abarcar todo o conjunto de elementos constitutivos de um saber, por meio da sua submissão a dados 

princípios e métodos, com pretensão de completude e identificação do fundamento único ou, quando 

menos, de fundamento último que serve de suporte à teoria. As teorias positivistas constituídas desde o 

século XIX apresentam tal pretensão totalizante, de apreensão e sistematização do saber jurídico à luz de 

uma lógica estritamente formal, e com configuração, via de regra, estática e enclausurada em seus 

próprios pressupostos.” PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo. A teoria crítica de Luiz Edson Fachin e a 

superação do positivismo jurídico. In: FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. À luz do 

novo Código Civil brasileiro. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. i. 
159

 As palavras são colhidas do magistério de Luiz Edson Fachin: “É certo que o saber jurídico que se 

encastela em definições e abstrações pode ser impreciso e negligente com o seu tempo. Daí porque o 

tradicional se opõe ao contemporâneo, mas este não pode nem deve negligenciar o clássico.” FACHIN, 

Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. À luz do novo Código Civil brasileiro. 3ª Ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2012. p. 5. 
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Nessa conciliação entre o “tradicional e o contemporâneo” é que, no sentir deste 

texto, a teoria do fato jurídico tem espaço salutar e clara aplicação, especialmente 

porque os seus postulados serão acompanhados de outras perspectivas teóricas que se 

enlaçam com precisão, aí sim, ao objeto de estudo proposto. 

Bem por isso que, com o repto de complementar a análise deflagrada com a 

teoria do fato jurídico, será verticalizada uma reflexão sobre o delineamento aberto que 

o dano, elemento central da responsabilidade civil, exprime no tempo presente, 

trazendo-se à baila, como forma de encadeamento de tais perspectivas, a técnica de 

ponderação de interesses propugnada por Anderson Schreiber, pertinente à definição 

daquilo que será considerado como dano e, como consectário, devidamente tutelado 

pela ordem jurídica.  

Nesse momento, por igual, serão retomadas algumas ponderações sobre as 

dimensões negativa/prestacional e objetiva/subjetiva da dignidade da pessoa humana 

como mecanismo que otimiza a leitura do choque de interesses que envolve a proteção 

de dados pessoais que, a rigor, contempla uma espécie de tensão entre “liberdades”: a 

liberdade daquele que busca acesso à determinadas informações de uma pessoa, em prol 

de seus interesses, e a liberdade do titular de tais informações em controlar o seu fluxo.  

A partir de tal observação é que se refletirá sobre uma possível função 

redesenhada da disciplina jurídica da privacidade e da responsabilidade civil em prol da 

liberdade vinca a construção da personalidade a partir da definição de autodeterminação 

informativa, plasmada na constituição prospectiva do direito civil – desafio este 

reservado ao capítulo último deste estudo. 

 

2.1 PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, CLÁUSULA GERAL DE TUTELA E 

SEUS TRAÇOS NA TEORIA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Como se afirmou anteriormente, uma das expressões derivadas da privacidade 

entendida como autodeterminação informativa reside na proteção de dados pessoais, 

vinculada à ideia do necessário controle sobre o fluxo de dados e informações essenciais 

que cada pessoa deve possuir para a construção e tutela de sua personalidade. 

Isso se dá porque ambos os vocábulos (dado e informação) exprimem uma 

manifestação própria da realidade que acaba por se traduzir no desenho da 

personalidade de cada pessoa, personalidade que, em toada constitucional, como se 

verá, deve ser estruturada de maneira especificamente livre. 
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Danilo Doneda explica que é possível vislumbrar significados distintos para 

cada um dos significantes referidos. Por dado, poder-se-ia entender uma fragmentação 

prévia que antecede a transmissão da informação em si que, a seu turno, traz consigo 

uma refinação de seu conteúdo, identificando-se, então, um aspecto instrumental sobre 

ele (dado), potencializando sua utilização.
160

 

A definição conceitual acima amparada é relevante na medida em que a proteção 

de dados pessoais, sem prejuízo da tutela pertinente aos direitos da personalidade, pode 

contar com a incidência de regras jurídicas específicas decorrentes de diplomas legais 

voltados ao tema no bojo da ordem jurídica brasileira. 

Na esteira dessas reflexões, uma ponderação deve ser constituída acerca da Lei 

nº 12.965/2014, que instituiu no Brasil o chamado Marco Civil da Internet. Em tal 

diploma regulamentador do uso da internet no país, consagraram-se como princípios 

fundamentais, nos incisos II e III de seu art. 3º, a proteção da privacidade e dos dados 

pessoais, nos termos da lei, respectivamente
161

, fazendo sobrelevar, nessa medida, duas 

questões importantes. 

A primeira diz respeito ao fato de que, sob égide do Marco Civil da Internet, 

proteção de dados pessoais importa perspectiva conceitual distinta de proteção da 

privacidade, ainda que ambos os conceitos sejam concebidos de maneira consequencial, 

estando inteiramente correlacionados. 
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 Nas palavras do autor: “Em relação à utilização dos termos „informação‟ e „dado‟, é necessário notar 

preliminarmente que o conteúdo de ambos os vocábulos se sobrepõe em várias circunstâncias, o que 

justifica uma certa promiscuidade de sua utilização. Ambos os termos servem a representar um fato, um 

determinado aspecto da realidade. Não obstante, cada uma carrega um peso particular a ser levado em 

conta. Assim, o „dado‟ apresenta conotação um pouco mais primitiva e fragmentada, [...] como uma 

informação em estado potencial, antes de ser transmitida; o dado estaria associado a uma espécie de „pré-

informação‟, anterior à interpretação e 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 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 incerteza. A doutrina não raro trata 

estes dois termos indistintamente.” DONEDA, Danilo. Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 152.  
161

 Eis os princípios enumerados no art. 3º do Marco Civil da Internet: “Art. 3
o
  A disciplina do uso da 

internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e 

manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da privacidade; III - 

proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; V - 

preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas 

compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; VI - responsabilização 

dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação da natureza participativa 

da rede; VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com 

os demais princípios estabelecidos nesta Lei. Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não 

excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” (Grifamos) 
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Isso se dá, segundo Danilo Doneda
162

, em razão da influência impingida ao 

Marco Civil da Internet pelas disposições da Carta de Direitos Fundamentais da União 

Europeia, que prevê a proteção de dados pessoais como um direito fundamental
163

 

autônomo da privacidade.
164

  

Já a segunda questão diz respeito à própria definição legal a ser posta aos dados 

pessoais, para além dos limites doutrinários (e até mesmo destoante destes), por meio de 

diploma legal específico e autônomo, visto, no momento da construção deste trabalho, 

em Anteprojeto de Lei que “dispõe sobre o tratamento de dados pessoais para a garantia 

do livre desenvolvimento da personalidade e dignidade da pessoa natural”.
165

 

O conceito de dado pessoal contido no Anteprojeto é visto na noção de “dado 

relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, inclusive números 

identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos quando estes estiverem 

relacionados a uma pessoa”, conforme dispõe o art. 5º, inciso I.  

A sobredita redação mostra-se relevante, uma vez que complementa a abertura 

conceitual acerca de dados pessoais propositalmente estruturada no Marco Civil da 

Internet.  

                                                        
162

 Em artigo publicado no sítio virtual da Privacy Latam sobre o Marco Civil da Internet no Brasil, 

colhem-se as seguintes palavras do autor: “Privacy and data protection are – separately – mentioned as 

principles for the use of internet in the very beginning of the Bill. The fact that privacy and data 

protection are mentioned separately evokes the concept of data protection as diverse from privacy and 

with a different scope – despite its similarities. This approach can be traced to the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union, in which they are both mentioned but in different articles (7º and 8º).” 

DONEDA, Danilo. Privacy and Data Protection in the Marco Civil da Internet. (Brazilian civil rights 

framework for the internet Bill). Disponível em: < http://www.privacylatam.com/?p=239>. Acesso em 

28/12/2015. (Em tradução livre: “Privacidade e proteção de dados pessoais são – separadamente – 

mencionados como princípios para o uso da internet já ao início do Marco Civil. O fato da privacidade e 

proteção de dados pessoais serem mencionados separadamente evoca o conceito de dados pessoais como 

distinto de privacidade e com um enfoque diferente – apesar das similaridades. Esta aproximação pode 

ser verificada na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, na qual ambos são mencionados, 

mas em diferentes artigos.) 
163

 Referenciamos anteriormente que há na doutrina posicionamento que identifica a proteção de dados 

pessoais como um direito fundamental descolado de uma noção própria de privacidade. A ideia, em nível 

internacional, é defendida por Stefano Rodotà, que assim propôs ao visualizar uma estratégia, composta 

por dez pontos distintos, na efetivação do tema: “10. O direito fundamental à proteção de dados deve ser 

considerado um componente essencial da futura Carta de Direitos da Internet, que vem sendo discutida 

junto ao IGF (Internet Governance Forum), ligado às Nações Unidas. O espaço eletrônico requer um 

novo constitucionalismo multinivelado, onde a proteção global de dados desempenhe um papel essencial 

para iniciar uma dimensão mais abrangente dos direitos humanos.” RODOTÀ, Stefano. A Vida na 

Sociedade de Vigilância. A privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 20. 
164

 Sem prejuízo de tal perspectiva, quiçá aí esteja um exemplo da tendência atual, no direito brasileiro, de 

se importar soluções postas no direito estrangeiro. 
165

 A última atualização na redação do anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais foi disponibilizada 

em 20/10/2015 no seguinte sítio virtual: < http://www.justica.gov.br/noticias/mj-apresenta-nova-versao-

do-anteprojeto-de-lei-de-protecao-de-dados-pessoais/apl.pdf>. Acesso em 28/12/2015. Importa sublinhar 

que esta versão condiz com a resultante mais adiantada do anteprojeto. O tema de proteção de dados 

pessoais ainda conta com Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados (PL 4060/2012) e outras 

três proposições legislativas do Senado (PLS 131/2014, PLS 181/2014 e PLS 330/2013). 
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É que, se a proteção de dados pessoais dependesse apenas das regras jurídicas 

desinentes da Lei nº 12.965/2014, não restariam colocadas sob sua tutela as ditas 

“informações locacionais”, como endereços de IP, dados de conexão e outros 

metadados
166

 de uso particular – fato que, por si só, poderia ensejar uma fragilização da 

autodeterminação informativa de cada sujeito.
167

 Logo, o alargamento do conceito de 

dado pessoal promovido no Anteprojeto da Lei, se mantido, contribuirá 

significativamente para aparar a referida aresta, tornando ainda mais eficaz a proteção. 

Ainda, importa sublinhar que o Anteprojeto da Lei especifica, do conceito maior 

de dado pessoal, uma relevante gradação vista na ideia de dado sensível, que congrega 

os traços de informações que traduzem de modo mais preciso e contundente os 

contornos da personalidade de cada pessoa, englobando escolhas pessoais, políticas ou 

mesmo ideológicas.
168

  

Segundo o art. 5º, inciso III do Anteprojeto, dados sensíveis são todos os “dados 

pessoais sobre a origem racial ou étnica, as convicções religiosas, as opiniões políticas, 

a filiação a sindicatos ou organizações de caráter religioso, filosófico ou político, dados 

referentes à saúde ou à vida sexual, bem como dados genéticos ou biométricos”.
169
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 Renato Leite Monteiro, em estudo sobre a proteção de dados pessoais e o Marco Civil da Internet, 

explica que “[...] metadados são marcos ou pontos de referência que permitem circunscrever a informação 

sob todas as formas, pode-se dizer resumos de informações sobre a forma ou conteúdo de uma fonte.” 

MONTEIRO, Renato Leite. Da proteção aos registros, aos dados pessoais e às comunicações privadas. In: 

MASSO, Fabiano Del et al [Coords.] Marco Civil da Internet. Lei nº 12.965/2014. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2014. p.146. 
167

 O sobredito autor exemplifica os problemas decorrentes da limitação conceitual sobre dados pessoais 

promovida no Marco Civil da Internet: “A primeira menção ao termo „dados pessoais‟ se dá no art. 3º, III, 

do texto da lei, sem, todavia, conceituá-los, deixando tal tarefa para lei posterior específica. O que 

aparentemente parece uma ausência proposital, desta forma possibilitando aos tribunais e aos intérpretes 

relativizar o conceito de dado pessoal para proteger ainda mais o cidadão, pode ter consequências 

inesperadas. Ao utilizar o termo „inclusive‟ após o termo „dados pessoais‟, o legislador escolheu separar 

dados de conexão, em suas diferentes modalidades, de dados pessoais. Ou seja, um endereço de IP ou 

outros metadados podem não ser considerados dados pessoais. [...] Assim, a separação de registros de 

conexão e dados pessoais acaba por limitar a proteção aos direitos e garantias dos usuários e deve ser 

objeto de melhor regulamentação, e compatibilização, quando da elaboração de lei específica sobre o 

tema.” Ibidem. p. 147-148. 
168

 A definição de dado sensível é particularmente importante ao tema também pela sua utilização já 

presente em julgados promovidos pelo Superior Tribunal de Justiça, que serão abordados, inclusive, 

adiante. 
169

 É sobre os dados sensíveis, então, que recai a maior preocupação da doutrina – preocupação presente, 

inclusive, nas ponderações de Stefano Rodotà, como antes apresentamos (vide Capítulo 1) – sobre a via 

de tutela posta a esta nova concepção de privacidade. Ao mesmo passo, vê-se que tanto a definição de 

dado pessoal em sentido lato, como sua gradação em dado sensível, guardam semelhança com a 

conceituação geral de dado pessoal enunciada pela Diretiva Europeia 95/46/ce, posta nos seguintes 

termos no art. 2º, “a”: “Para efeitos da presente directiva, entende-se por: “a) «Dados pessoais», qualquer 

informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável («pessoa em causa»); é 

considerado identificável todo aquele que possa ser identificado, directa ou indirectamente, 

nomeadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da 
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É sobre a noção de dado pessoal e dado sensível (e com maior tom neste), 

portanto, que recairá uma das faces da tutela da privacidade como autodeterminação 

informativa, que é reconhecida como um dos fundamentos do próprio Anteprojeto da 

Lei, de acordo com o art. 2º, inciso I.
170

 

Traço relevante da sobredita legislação em construção, que não se pode se perder 

de vista, reside na necessidade em se trazer ao ordenamento jurídico a descrição de 

categorias e conhecimentos técnicos que encontram-se além de suas fronteiras, 

passando ele a reconhecer, por exemplo, algumas particularidades da estruturação das 

conexões em rede e seus componentes. 

Sem prejuízo dessas considerações, é igualmente imprescindível manter-se viva 

no horizonte a perspectiva de que, inobstante regulamentação específica, a proteção de 

dados pessoais deve ser estruturada segundo as disposições constitucionais. 

Em outras palavras, muito embora se tenha positivado no Marco Civil da 

Internet
171

 a proteção de dados pessoais como algo distinto de privacidade, não se pode 

ignorar a necessária correlação que há entre ambos.  

É que do solo revolvido da privacidade abrolha o fruto da proteção de dados 

pessoais, sendo eles elementos essenciais à construção da personalidade humana. E, se 

assim o é, submetem-se à amplitude da proteção inaugurada pela Constituição Federal 

de 1988.  

Isso se dá em razão da leitura da personalidade como valor escorado na 

dignidade da pessoa humana, que vai além da concepção de um único direito subjetivo 

tutelável ou mesmo vários tipos expressamente previstos na ordem jurídica.
172

  

                                                                                                                                                                   
sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social”. Disponível em: <http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31995L0046>. Acesso em 30/12/2015. 
170

 Importante citar, nesse compasso de ideias, a definição de dado anônimo, reconhecido como aquele 

inerente à pessoa não identifica ou não identificável e, portanto, afastado da condição de objeto da 

proteção de dados pessoais. Na doutrina, é possível encontrar a seguinte definição: “A caracterização de 

um dado como anônimo apresenta importância capital, uma vez que informações que não podem ser 

relacionadas a uma pessoa identificada ou identificável podem suscitar a não aplicação das normas 

referentes à proteção de dados ou, eventualmente, a sua aplicação de maneira particularizada.” VIOLA, 

Mário; DONEDA, Danilo; ANDRADE, Norberto Nuno Gomes de. Dados anônimos e tratamento de 

dados para finalidade distintas: a proteção de dados pessoais sob uma ótica civil-constitucional. In: 

FACHIN, Luiz Edson et al [Orgs.]. Pensamentos Crítico do Direito Civil Brasileiro. Curitiba: Juruá, 

2011. p. 200.  
171

 E, ao que tudo indica, tal tendência será mantida na vindoura Lei de Proteção de Dados Pessoais. 
172

 Sobre a dimensão da tutela dos direitos da personalidade na ordem jurídica brasileira, assevera 

Gustavo Tepedino: “Nesta direção, não se trataria de enunciar um único direito subjetivo ou classificar 

múltiplos direitos da personalidade, senão, mais tecnicamente, de salvaguardar a pessoa humana em 

qualquer momento da atividade econômica, quer mediante os específicos direitos subjetivos (previstos 

pela Constituição e pelo legislador especial – saúde, imagem, nome, etc), quer como inibidor de tutela 

jurídica de qualquer ato jurídico patrimonial ou extrapatrimonial que não atenda à realização da 

personalidade.” TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional 
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Com o texto constitucional de 1988, elevou-se o princípio da dignidade humana 

a vetor fundamental do ordenamento jurídico, promovendo-se, assim, “[...] uma 

cláusula geral de tutela ou de proteção aos bens da personalidade. Dentro dessa ideia, 

todos os direitos da personalidade são, por assim dizer, projeções do princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana.”
173

 

Não há que se falar, portanto, em nossa realidade jurídica, do condicionamento 

da tutela dos direitos da personalidade à sua previsão legal taxativa e expressa. E, sendo 

a privacidade essencial ao desenvolvimento da personalidade humana, é ela – e todos os 

seus desdobramentos, aí incluída a concepção de autodeterminação informativa – um 

valor, como bem apontou Perlingieri
174

, que perpassa o ordenamento jurídico como um 

todo, devendo ser protegida.
175

  

Isso implica reconhecer, e de modo bastante relevante, que eventuais 

incongruências presentes tanto no Marco Civil da Internet como no Anteprojeto da Lei 

antes referido em nada obstam a tutela dos dados pessoais
176

 ou mesmo a incidência da 

responsabilidade civil nesse cenário.  

Reflete-se, assim, a necessidade de se perceber a textura aberta da tutela dos 

direitos de personalidade por meio da cláusula geral explicitada no art. 1º, III da 

CF/1988 que, em lugar de analisar tipos incomunicáveis de situações de interesse 

jurídico, parte de uma lógica de proteção concebendo a pessoa, em todas as suas 

manifestações da personalidade, como um valor merecedor de tutela.
177

 

                                                                                                                                                                   
brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 

49. 
173

 MONTEIRO FILHO, Raphael de Barros et al. Comentários ao novo Código Civil. Das pessoas. Art. 

1º a 78. Coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 132 
174

 Remetemos o leitor, pois, às considerações envidadas no tópico 1.3, do Capítulo anterior. 
175

 Isso implica em reconhecer que há uma aproximação entre a cláusula geral de proteção dos direitos da 

personalidade, vista no Brasil, com a experiência portuguesa definida a partir de um direito geral da 

personalidade que exprime diversas hipóteses de tutela, para além dos limites positivados. 
176

 Importa, nesta medida, destacar o teor o Enunciado nº 274 da IV Jornada de Direito Civil: “274 – Art. 

11. 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, 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 ponderação.” 
177

 A perspectiva que ora descortinamos encontra esteio nas palavras de Maria Celina Bodin de Moraes: 

“A propósito dos direitos da personalidade, um de seus aspectos mais interessantes – e problemáticos – 

consiste no fato de que se evidenciam sempre novas instâncias concernentes à personalidade do sujeito, 

não previstas nem previsíveis pelo legislador, de modo que estes interesses precisam ser encarados como 

uma categoria aberta. De fato, oposta a uma identificação taxativa dos direitos da personalidade encontra-

se a consideração de que a pessoa humana – e, portanto, a sua personalidade – configura um valor 

unitário, daí decorrendo o reconhecimento, pelo ordenamento jurídico, de uma cláusula geral a consagrar 

o reconhecimento, pelo ordenamento jurídico, a proteção integral da sua personalidade, isto é, a pessoa 

globalmente considerada. O conceito torna-se, então, elástico, abrangendo um número ilimitado de 

hipóteses, e somente se encontra os limites postos na tutela do interesse de outras personalidades. [...] 
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Aliás, também não se pode ignorar que tal conclusão “deriva da concepção do 

direito como sistema aberto”, estando a interpretação constitucional “em harmonia com 

a sociedade concreta.”
178

 Abre-se, portanto, a oportunidade de diálogo entre direito e a 

realidade que o circunda, proveniente do espaço social – e, ao mesmo passo, a 

possibilidade que o direito deixe de ser estátua, como lembrou Boaventura de Sousa 

Santos. 

A tutela dos direitos da personalidade – e da privacidade, por consequência – 

goza e demanda de uma interpretação proativa que decorre da força normativa do texto 

constitucional e de sua dimensão prospectiva que congrega também a força construtiva 

dos fatos, impondo tarefas de construção ao legislador, aos operadores jurídicos e à 

própria sociedade.  

Eis um dos traços que vincam, com maior intensidade, as alterações promovidas 

na ordem jurídica brasileira após a primavera de 1988. Importa sublinhar que a estrutura 

da Constituição Federal pode ser apreciada a partir de um tríplice encadeamento de 

dimensões, a saber: dimensão formal, dimensão substancial e dimensão prospectiva, 

sendo que esta última demanda contínua atividade de efetivação, uma vez que traduz em 

seu “corpo” uma série de normas programáticas que visam a adequação de dadas 

situações fáticas.
179

  

Ao objetivar tal viés prospectivo, a Constituição, além de regulamentar a 

estruturação do Estado, demanda que as “tarefas” nela previstas sejam de fato 

concretizadas. As sobreditas normas programáticas não estão em repouso no texto 

                                                                                                                                                                   
Assim, em nosso ordenamento, o princípio da dignidade da pessoa humana atua como uma cláusula geral 

de tutela e promoção da personalidade em suas mais diversas manifestações. Não pode, portanto, ser 

limitada em sua aplicação pelo legislador ordinário.” MORAES, Maria Celina Bodin de. Na Medida da 

Pessoa Humana. Estudos de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 126-128.  
178

 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de Personalidade e Autonomia Privada. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2007. p. 29. E complementa, ainda, a mesma autora: “Para a efetiva proteção dos direitos 

de personalidade, é preciso garantir uma interpretação do direito que o considere um instrumento versátil 

e flexível, capaz de se adaptar ás novas circunstâncias que surgem a cada dia na sociedade. Conceber o 

princípio da dignidade da pessoa humana ou os direitos de personalidade com significados rígidos, 

fechados ou a-históricos impede a efetiva concretização da ampla proteção da pessoa. O direito não está 

separado da sociedade. Ao contrário, é um dos elementos que a compõem, sofrendo, portanto, 

constantemente as suas influências.” (Idem). 
179

 Sobre as dimensões da Constituição, traz-se à baila a seguinte lição de Luiz Edson Fachin: “[...] tenha-

se presente a tríplice dimensão da Constituição: formal (apreendendo regras e princípios expressos no 

texto constitucional), substancial (apreendendo a Constituição efetivada pelos pronunciamentos da Corte 

Constitucional e pela incidência dos princípios implícitos que derivam dos princípios explícitos do texto 

constitucional) e a prospectiva, a qual se vincula pela ação permanente e contínua, num sistema jurídico 

aberto, poroso e plural.” FACHIN, Luiz Edson. Questões do Direito Civil contemporâneo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2008. p. 7. Reflexão similar foi efetivada pelo autor em sua obra mais recente, ao 

ponderar os desdobramentos das constituições (em sentido de construção) formal, substancial e 

prospectiva do direito civil, ponderação que animará, inclusive, a análise vertida no último Capítulo deste 

estudo. 
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constitucional: necessitam, em verdade, alçar a condição prospectiva para influir na 

realidade, por assim dizer. Em apertada síntese, essa é a perspectiva apresentada por 

Konrad Hesse sobre o tópico: 

 

Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor 

tarefas. A Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas forem 

realizadas, se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a 

ordem nela estabelecida, se, a despeito de todos os questionamentos e 

reservas provenientes dos juízos de conveniência, se puder identificar a 

vontade de concretizar essa ordem. Concluindo-se, pode-se afirmar que a 

Constituição converter-se-á em força ativa se fizerem presentes, na 

consciência geral – particularmente na consciência dos principais 

responsáveis pela ordem constitucional – não só a vontade de poder (Wille 

zur Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille zur 

Verfassung).
180

 (Grifos originais) 

 

O enlace do reconhecimento de uma dimensão prospectiva da Constituição com 

a inarredável força normativa que decorre de seu texto implica a imposição de diversos 

afazeres a partir de uma leitura posta no contraste de seus dispositivos com a 

estruturação fática da sociedade, sendo assim possível compreender não apenas o seu 

significado normativo, mas também e principalmente seu “significado de Constituição”, 

posto a sua essencialidade nos próprios alicerces da sociedade. 

Eis que “constituir” muito se aproxima de “construir”, e nesta contraposição 

etimológica é que deflui o desiderato do diálogo entre direito e realidade, tão caro à 

tutela dos direitos da personalidade, levando a Constituição onde ela ainda não está.
181
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 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 

1991. p. 19. 
181

 A problemática da distância entre direito e realidade é presente também nas reflexões de Lênio Streck: 

“Ora, isso acarreta um seríssimo problema, porque a Constituição deve ter um caráter 

pétreo/material/substancial, porque constituidora da própria sociedade (afinal, a Constituição é a 

explicitação do contrato social, é o espaço de mediação ético-politica da sociedade, e, fundamentalmente, 

Constituição é construir). Isto, à evidência, não implica entender que a Constituição (seu texto) tenha que 

ter „um sentido‟, mas, sim, que haja „um sentido de Constituição‟. [...] Do mesmo modo, percebemos a 

Constituição „como‟ Constituição quando a confrontamos com a sociedade para a qual ela é dirigida; 

percebemos a Constituição „como‟ Constituição quando examinamos os dispositivos que determinam o 

resgate das promessas da modernidade e quando, através de nossa consciência histórica, nos damos conta 

da falta (ausência) de justiça social; percebemos a Constituição „como‟ Constituição quando constatamos, 

por exemplo, que os direitos sociais somente foram integrados ao texto da Constituição exatamente 

porque a imensa maioria da população não os tem; a Constituição, é, também, desse modo, a própria 

ineficácia da expressiva maioria de seus dispositivos; percebemos, também, que a Constituição não é 

somente um documento que estabelece direitos individuais, sociais e coletivos, mas, mais do que isto, ao 

estabelecê-los, a Constituição coloca a lume a sua ausência, desnudando as mazelas da sociedade; enfim, 

não é a Constituição uma mera Lei Fundamental que “toma” lugar no mundo jurídico, estabelecendo um 

„novo dever-ser‟, até porque antes dela havia uma outra „Constituição‟ e antes desta outras quatro na era 

republicana..., mas, sim, é da Constituição, nascida do processo constituinte, como algo que constitui, que 

deve exsurgir uma nova sociedade.” STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma 

exploração hermenêutica da construção do Direito. 3. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 

p. 294-296. 
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Tal tarefa de efetiva construção está em curso, mormente se forem levadas em 

conta as amplas possibilidades que o conteúdo principiológico da dignidade humana 

vertido da Constituição ou pode evidenciar à estruturação doutrinária do direito 

brasileiro e sua correspondência – ainda que claramente assimétrica – em plano 

jurisprudencial.  

Toda essa interpenetração de diretrizes constitucionais na leitura da 

personalidade humana enriquece ainda mais a estruturação de ferramentas postas ao 

incremento de sua tutela, potencializando a força protetiva da cláusula geral antes 

mencionada. É, na verdade, outra prova da abreviação do espaço que antes apartava, em 

margens distintas, o “jardim e a praça”
182

, dividindo em sentido equivocado, ao sentir 

deste texto, os direitos da personalidade em privados e públicos.  

Todavia, a cláusula aberta de proteção à pessoa, quiçá por sua elasticidade, é 

alvo de críticas perceptíveis na doutrina, em regra projetadas no sentido de se identificar 

um dito “problema” em categorizar automaticamente todos os direitos da personalidade 

como direitos fundamentais postos no plano constitucional.  

Com o intuito de acrescentar relevo à reflexão ora posta, colaciona-se, apenas 

como exemplo, a perspectiva teórica que engendra a crítica acima apontada
183

, posta em 

reconhecer um paralelismo entre direitos da personalidade e direitos fundamentais que, 

no sentir de tal corrente, não justifica uma confusão ou equiparação entre ambos, o que 

muitas vezes poderia ocorrer tendo em vista a redução de complexidade da análise de 

cada uma dessas categorias. 

Segundo tal pensamento, a rigor, seria possível descortinar algumas das razões 

que impulsionam a precitada confusão/equiparação.  

Uma delas, como observa Paulo de Tarso Sanseverino, é verificada no “[...] 

expressivo aumento da preocupação com os direitos fundamentais no plano do Direito 

Constitucional e com os direitos da personalidade no âmbito do Direito Privado” 

percebida no quadrante histórico em que vivemos, que promove uma “[...] preocupação 

ética, tendo por fundamentos a tutela geral da personalidade, motivada pelas novas 
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 Fazemos referência à obra de Nelson Saldanha sobre o lado público e privado das relações humana. 

Ver, então: SALDANHA, Nelson. O Jardim e a Praça. Ensaio sobre o lado privado e o lado público da 

vida social e histórica. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1986. 
183

 Frisa-se, por apreço à clareza, que a crítica ora apresentada não é subscrita neste texto, sendo afastada 

em atenção às premissas já estabelecidas nas linhas anteriores, tal qual se demonstrará adiante. 
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questões ensejadas pela sociedade contemporânea, em face da massificação crescente de 

suas relações”.
184

 

Assim, os direitos da personalidade passam a ser compreendidos pelas lentes dos 

direitos fundamentais, sendo, em tese, aplicada a terminologia constitucional de maneira 

automática em prol da sublimação do complexo cenário traduzido pelo tema.  

A aplicação dessa terminologia constitucional, segundo Otávio Luiz Rodrigues 

Júnior, poderia gerar ao direito civil diversos problemas teóricos, uma vez que “[...] se 

tem notabilizado mais recentemente por essa via „constitucionalizante‟, sem atentar para 

a necessidade de buscar previamente soluções dentro do próprio Direito Privado.”
185

 

Além disso, essa mesma corrente aponta outra razão para o suposto equívoco 

teórico, visto na densa influência do direito estrangeiro no campo jurídico pátrio, 

influência essa assimilada por vezes sem o devido tempero na estruturação da teoria dos 

direitos da personalidade no direito brasileiro. No intento de aclarar as perspectivas 

desinentes dessa assertiva ao leitor, apontam-se alguns dados doutrinários que podem, 

em certa medida, corroborar exemplos da sobredita influência.  

Capelo de Sousa aponta que o reconhecimento do direito geral de personalidade 

pode englobar, simultaneamente, três balizas distintas: uma que o trata este direito geral 

de personalidade como um direito subjetivo
186

, como um direito absoluto
187

 e, por 

derradeiro, como um direito fundamental constitucional, a partir da resultante que 
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 SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Prefácio. In: MIRANDA, Jorge et al. [Org.] Direitos da 

Personalidade. São Paulo: Atlas, 2012. p. xii. 
185

 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz Rodrigues et al. Principais problemas dos direitos da 

personalidade e estado-da-arte da matéria no direito comparado. In: MIRANDA, Jorge et al. [Org.] 

Direitos da Personalidade. São Paulo: Atlas, 2012. p. 12. Eis o alerta proposto pelo autor: “Os 

problemas teóricos tendem a convergir para o que se poderia denominar de “uma certa tradição 

continental”, no que se refere ao uso de categorias jurídicas, métodos de trbalho e enquadramento de 

situações fáticas. Os direitos da personalidade passam a ser também compreendidos sob a óptica dos 

direitos fundamentais, embroa já fossem, no que respeita à liberdade de expressão, estudados como 

manifestação das “liberdades civis” (Estados Unidos) e das “liberdades públicas” (França). Esse novo 

método traz para o Direito Privado uma série de problemas teóricos, que não podem ser resolvidos por 

simplificações ou pela redução de conceitos a uma terminologia constitucional pura e simples.” (Idem) 
186

 Nas palavras de Capelo de Sousa: “Temos, pois, que o direito geral de personalidade é um 

insofismável direito subjectivo privado, face à sua integração nas precedentes  noções, com critérios bem 

diversos. Acresce que o direito subejctivo geral de personalidade e os direitos subjectivos especiais de 

personalidade têm uma tutela civil mais reforçada do que a generalidade dos demais direitos subjectivos 

[...]”.CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O Direito Geral de Personalidade. 

Coimbra: Coimbra Ed., 1995. p. 614-615. 
187

 Em sua explicação: “Assim, o titular do direito geral de personalidade pode exigir indistintamente de 

todos os outros sujeitos jurídicos (erga omnes) o respeito do seu direito, na medida do respectivo 

conteúdo. Por outro lado, todos os não titulares têm um dever universal de respeito daquele direito, o que 

implicará, normalmente, um dever geral de abstenção ou não ingerência [...]. O caráter pessoal ou não 

patrimonial do direito geral de personalidade permite distingui-lo dos direitos reais, enquanto a sua 

natureza de direito absoluto diferencia-o dos direitos reais, enquanto a sua natureza de direito absoluto 

diferencia-o dos direitos de família.” Ibidem. p. 618-619. 
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admite que “[...] a estrutura e a acção do poder político e a organização da vida 

económica, cultural e social está subordinada ao respeito da dignidade e 

desenvolvimento da pessoa humana”
188

, características que são inerentes ao 

ordenamento jurídico português e de sua respectiva Constituição. 

Na esteira deste apontamento, não se poderia ignorar também que os direitos 

fundamentais gozam, como ensina Menezes Cordeiro, de uma penetração dogmática no 

campo do direito civil, tanto de modo direto (possibilitando a aplicação imediata do 

texto constitucional nas decisões de ordem civil) como pela ductibilidade das cláusulas 

gerais e conceitos indeterminados (preenchendo, nos casos concretos, a maleabilidade 

de princípios, tal como a boa-fé).
189

  

Haveria assim, de acordo com tal corrente, o reconhecimento de uma correlação 

e não de uma equiparação propriamente dita entre os dois campos. 

Logo, seria imprescindível, segundo essa forma de ler os direitos fundamentais e 

os direitos da personalidade, afastar eventual sinonímia conceitual que possa ser 

atribuída às categorias em apreço, uma vez que “há direitos de personalidade que não se 

qualificam como direitos fundamentais e que existem direitos fundamentais não 

necessariamente identificáveis como direitos da personalidade”. O que se mostraria 

possível na ordem brasileira, segundo Otávio Luiz Rodrigues Júnior
190

, seria reconhecer 

o já referido paralelismo entre alguns direitos da personalidade e direitos fundamentais, 

tal qual ocorre na Alemanha (Parallele zu den Grundrechten des Verfassungsrechts). 
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 Ibidem. p. 619-620. 
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 A penetração dogmática, com conseguinte efetivação dos direitos fundamentais no plano do direito 

civil, é assim explicada por Menezes Cordeiro: “Obtém-se, assim, uma ideia de penetração civil dos 

direitos fundamentais: estes facultam um estudo analítico e uma redobrada proteção de certas figuras civis 

tradicionais. A referência a uma eficácia perante terceiros, eficácia reflexa, eficácia privada ou 

simplesmente, eficácia civil dos direitos fundamentais ganharia dimensões substantivas renovadas, ao 

propiciar soluções diferentes. O fenómeno pode analisar-se em dois planos: o da sua penetração 

dogmática; o do seu alcance material. A penetração dogmática dos direitos fundamentais no Direito Civil 

poder-se-ia dar de modo directo ou através da concretização de conceitos indeterminados: no primeiro 

caso, ela passaria desde logo dos textos fundamentais às decisões civis; no segundo, ele contribuiria para 

precisar, em casos concretos, princípios como os da boa fé dos bons costumes.” MENEZES CORDEIRO, 

António. Tratado de Direito Civil Português. Vol. I. Parte Geral. Tomo I. 2ª Ed. Coimbra: Almedina, 

2000. p. 206. 
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 Nas palavras do autor, contemplando o teor destacado nas linhas supra: “Em relação aos problemas de 

qualificação, „não obstante largas zonas de coincidência‟, é correto dizer que „não são, contudo, 

assimiláveis direitos fundamentais e direitos de personalidade‟. Essa departição conceitual é bem aceita 

pela dogmática em Portugal, com maiores ou menores aproximações, especialmente quando se entende 

que há direitos de personalidade que não se qualificam como direitos fundamentais e que existem direitos 

fundamentais não necessariamente identificáveis como direitos da personalidade. Esse parece ser o 

caminho seguido pela dogmática alemã, que reconhece esse paralelismo dos direitos da personalidade 

com os direitos fundamentais de natureza constitucional (Parallele zu den Grundrechten des 

Verfassungsrechts).” RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz Rodrigues et al. Principais problemas dos 

direitos da personalidade e estado-da-arte da matéria no direito comparado. In: MIRANDA, Jorge et al. 

[Org.] Direitos da Personalidade. São Paulo: Atlas, 2012. p. 16. 
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No Brasil, em medida parcial, encontra-se na doutrina o reconhecimento de 

parte do alerta acima traduzido. Paulo Lôbo, por exemplo, ilustra que o fenômeno da 

constitucionalização do direito civil culminou na potencialização da relevância jurídica 

dos direitos da personalidade, ressalvando que “[...] nem todos os direitos fundamentais, 

corporificados ou não na Constituição, são direitos da personalidade, porque aqueles 

vão mais longe que estes”
191

 ao estabelecer e atribuir direitos de outras ordens, como 

sociais, econômicos e políticos. 

Todavia, ainda que se enalteça o desiderato de não simplificar a complexidade 

do tema em tela, pode-se sustentar que a perspectiva do mero paralelismo entre direitos 

fundamentais e direitos da personalidade não prospera na lógica que apreende o enlace 

da ordem jurídica e do próprio direito civil como seguidores de preceitos normativos 

constitucionais. 

De fato, como bem pontuou Paulo Lôbo, nem todos os direitos fundamentais 

(sejam eles delineados do corpo constitucional ou em outro espaço normativo) são 

direitos da personalidade – o direito de livre associação estatuído no art. 5º, XVII da 

CF/1988 é exemplo de tal perspectiva. Porém, sendo a personalidade um valor esteado 

na dignidade da pessoa humana, é possível, sim, assumir que os direitos da 

personalidade correspondem a direitos fundamentais. 

Isso se dá porque os direitos fundamentais (assim como os direitos humanos) 

também encontram na dignidade da pessoa humana a sua base normativa central. Em 

outras palavras, como bem aponta Carlos Eduardo Pianovski, a dignidade da pessoa 

humana denota a função de fundamentação dos sobreditos direitos, sendo decorrentes 

“[...] da dignidade da pessoa e, ao mesmo tempo, auxiliam sua concretização”
192

. 

Essa perspectiva encontra correspondência na centralidade da Constituição 

Federal (e das expressões normativas dela decorrentes) como elemento unificador da 

ordem jurídica, assertiva balizada por Gustavo Tepedino ao apontar a necessidade de 

“[...] se buscar a unidade do sistema, deslocando para a tábua axiológica da Constituição 

da República o ponto de referência antes localizado no Código Civil.”
193

 

Logo, o Código Civil, ao traduzir as regras mais basilares sobre o 

reconhecimento e tutela dos direitos da personalidade (arts. 11 e seguintes), colhe, da 
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 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 137. 
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 PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo. Dignidade da pessoa humana. In: CLÈVE, Clèmerson Merlin 

[Coord.] Direito Constitucional Brasileiro. Vol. I. Teoria da Constituição e direitos fundamentais. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 178.  
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 TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. In: 

TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 13. 
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força normativa constitucional promovida pela cláusula geral de tutela, o elastecimento 

necessário a englobar situações existenciais em que a personalidade humana, como 

valor, é colocada em risco. 

Assim, a dignidade humana, fundamento que arrima a cláusula geral de proteção 

no art. 1º, III da CF/1988, potencializa, como princípio
194

, a proteção dos direitos da 

personalidade e garante a tutela das situações que não correspondem ao comando 

normativo do direito civil, mesmo porque se sabe que a codificação civil em vigor não 

efetivou todas as potencialidades das aspirações constitucionais.
195

 

Todas as problematizações descritas nas linhas acima contribuem na tarefa de se 

reconhecer que tais proposições podem trazer resultantes positivas no trato da tutela da 

privacidade e da proteção de dados pessoais, comprometida com a realidade hoje posta.  

No bojo de uma contextualização desses elementos densamente complexos, a 

leitura dos direitos da personalidade e sua base normativa demandam tarefa 

interpretativa que compreenda o ordenamento como um todo, uma vez que sua tutela 

leva em conta a expressão normativa desinente do conteúdo axiológico unificador da 

CF/1988. 

Reconhece-se, assim, o risco que pode emergir da abertura protetiva da cláusula 

geral se lida apenas por lentes retóricas e tida como única timoneira desta singra, 

possibilitando então, se o devido cuidado não for empregado pelo operador jurídico, o 

encaminhamento da defesa de situações especiais da autodeterminação informativa para 
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 Aqui nos valemos das proposições de Robert Alexy sobre o desígnio dos princípios como 

mandamentos de otimização das possibilidades jurídicas: “A base do argumento dos princípios é 

constituída pela distinção entre regras e princípios. Regras são normas que, em caso de realização do ato, 

prescrevem uma consequência jurídica definitiva. [...] Por outro lado, os princípios são „mandamentos de 

otimização‟. Como tais, são normas que ordenam que algo seja realizado em máxima medida 

relativamente às possibilidades reais e jurídicas. [...] A ponderação é a forma característica da aplicação 

dos princípios. [...] No âmbito de abertura do direito, tudo aquilo em que se apóia e/ou deve apoiar-se 

quem aplica o direito para satisfazer a pretensão à correção acaba por integrar o direito. Assim, os 

princípios tornam-se componentes do direito.” ALEXY, Robert. Conceito e validade do Direito. São 

Paulo Martins Fontes, 2009. p. 85 e 155. Mesmo constituindo tema de suma relevância, os limites deste 

espaço não comportam uma exaustiva ilustração sobre todas as perspectivas correlatas ao tema dos 

princípios jurídicos. Assim, optamos por elencar brevemente algumas construções doutrinárias acerca 

deste tópico, com o fito maior de ambientar a discussão aqui ensejada e densificar seu conteúdo. 
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 Sobre o tema, merece aplauso a recente crítica promovida por Anderson Schreiber acerca dos pontos 

de retrocesso presentes no CC/2002: “O resultado desse processo foi a promulgação, em 2002, de um 

novo Código Civil que tem muito pouco de realmente novo. Seu texto repete em vasta medida as normas 

do Código Civil de 1916, já tendo sido chamado de „cópia mal feita‟ do seu antecessor. Para além dos 

vícios de origem, a nova codificação chegou com um atraso de mais de três décadas [...] e em flagrante 

descompasso com a Constituição.” SCHREIBER, Anderson. Direito à privacidade no Brasil: avanços e 

retrocessos em 25 anos de Constituição. In: CLÈVE, Clèmerson Merlin et al [Coords.] Direitos 

Fundamentais e Jurisdição Constitucional. Análise, crítica e contribuições. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014. p. 188. 
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paragens incongruentes, que extrapolam os propósitos essenciais de sua relevância e 

descredenciam as regras jurídicas pertinentes ao tema. 

Na esteira de tais ponderações, tem-se que um passo seguinte na análise do tema 

pode ser formulado a partir dos postulados técnicos derivados da teoria do fato jurídico, 

empregada como ferramenta apta a auxiliar na busca de melhor compreender as 

possibilidades de violação de dados pessoais e abrir espaço para se refletir acerca das 

dimensões do dano em tais casos e, em momento seguinte, do papel da disciplina 

jurídica da privacidade e da responsabilidade civil para o incremento da liberdade na 

construção da esfera pessoal de personalidade. 

 

2.2 TUTELA DA AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA, ATO ILÍCITO E SUA 

ESTRUTURAÇÃO NA TEORIA DO FATO JURÍDICO 

 

Não há como se pensar no direito sem ponderar a sua inserção e correlação com 

a realidade que o cerca – e, mais ainda, com as pessoas e as relações por elas travadas 

no bojo da realidade social que o cerca.
196

 

Tanto isso é verdade que, no desdobramento das últimas décadas, diversos foram 

os temas que marcaram os debates acadêmicos sobre o rompimento dos antigos limites 

impostos ao direito e suas desinências, englobadas, aí, discussões no campo 

constitucional, civil e da própria teoria geral do direito.  

Quiçá pelo chamamento feito ao direito para prestar contas a questões inerentes 

ao cotidiano do espaço social (como a eutanásia, liberdade de expressão e tutela de 

relações interprivadas e afetivas
197

), certo é que houve uma salutar aproximação do 
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 Nos aproximamos, assim, à reflexão de Marcos Bernardes de Mello que pondera o caráter necessário 

do direito: “Parece claro, assim, que a própria vida social não só impõe, como não pode prescindir da 

adaptação do homem, motivo por eu os processos de adaptação social, especialmente o direito, são 

instrumentos indispensáveis à convivência inter-humana. [...] Por isso, a sociedade humana, conquanto 

possa prescindir de quase todas as instituições de que se vale para manter-se, não no pode do direito. [...] 

Sejam, porém, rudimentares ou refinadas, elementares ou complexas, simples ou prolixas, as normas 

jurídicas são indispensáveis e insubstituíveis, porque constituem o único meio hábil e eficaz de que 

dispõe a sociedade para evitar o caos social e obter uma coexistência harmônica entre os seres humanos.” 

MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência. 20ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 39-40. 
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 Trata-se do fenômeno que muitos chamam de “judicialização”, cuja síntese de significado encontra-se 

na explicação prolatada por Luís Roberto Barroso: “Judicialização significa que algumas questões de 

larga repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas 

instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – em cujo âmbito se 

encontram o Presidente da República, seus ministérios e a administração pública em geral.‟‟ BARROSO, 

Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 

2012. p. 391 (destaque original). Por todos, com especial ênfase ao fenômeno havido na realidade 
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conhecimento jurídico com o real estruturado ao seu entorno, bem como com outros 

campos do saber – eis aí a própria questão central deste estudo, vista na proteção de 

dados pessoais, como prova desta perspectiva. 

E, se assim o é, parece prudente ponderar acerca de um prisma observativo 

inicial que reconheça a complexidade da questão atinente à proteção de dados pessoais, 

atendo-se à realidade, sem perder de vista o traço técnico-jurídico indispensável para a 

promoção de sua tutela. 

No intento de acrescentar conteúdo positivo ao debate, é relevante observar a 

incidência da responsabilidade civil e da disciplina jurídica da privacidade no campo da 

proteção de dados pessoais, em um primeiro momento, por meio da teoria do fato 

jurídico
198

, entrevendo as particulares formas de concretização da ilicitude ao 

beneplácito de uma posterior análise do dano e das possibilidades de recomposição na 

dinamicidade de tal cenário. 

Como é cediço, a teoria do fato jurídico solidificou-se no Brasil, em grande 

medida, por meio dos estudos envidados por Pontes de Miranda. Ao lado do 

pensamento ponteano, merece destaque as reflexões aprofundadas vertidas por Marcos 

Bernardes de Mello em obra que ocupou boa parte de sua produção acadêmica. 

Para Pontes de Miranda, uma compreensão comprometida do sistema jurídico
199

 

depende primeiramente da definição de fato jurídico e, por conseguinte, de relação 

jurídica, elementos distintos cuja existência depende da análise atenta de outro fator: a 

ideia de suporte fático.
200

 

Já ao prefácio de seu “Tratado de Direito Privado”, Pontes de Miranda inicia 

definindo os sistemas jurídicos como sistemas lógicos, compostos por proposições 

(regras jurídicas) que versam sobre situações da vida, incidindo sobre elas e marcando-

                                                                                                                                                                   
jurídico-social brasileira, vide, ainda: VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das 

relações sociais brasileiras. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.  
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 Já explicitamos na introdução as razões de escolha da teoria do fato jurídico como um dos vetores de 

análise ao problema ora exposto. Por certo, não envidaremos uma leitura exaustiva sobre tal teoria, posto 

que escaparia, e muito, aos limites deste estudo. Ocupar-nos-emos, então, com as noções essenciais 

acerca de fato jurídico e ilicitude, conceitos fundamentais para a compreensão do dano em tal perspectiva, 

que bem se aplica, com os temperos necessários, ao tempo presente. 
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 Ressalva-se aqui, uma vez mais, que este trabalho não adota ou emprega integralmente a visão 

ponteana acerca do sistema jurídico, esteada em uma análise rigorosamente científica do ordenamento. 

No entanto, entende-se como relevante as condições de configuração de ilicitude desenhadas na teoria do 

fato jurídico, que se somam, em certa medida, à concepção de tutela dos direitos da personalidade ora 

defendida. 
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 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo I. 4ª Ed. São Paulo: RT, 1983. p. XVI. 
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as com essa qualificação de caráter jurídico, conferindo maior possibilidade de 

diminuição de conflito e promoção de ordem no espaço social.
201

 

Evidente, no entanto, que o fenômeno jurídico não se esgota apenas na noção de 

regra jurídica, posto que é submetido a uma relação própria com a realidade/sociedade 

posta ao seu entorno. 

Nessa toada, Marcos Bernardes de Mello explica que o fenômeno jurídico é 

pautado por três dimensões distintas, a saber, dimensão política (momento em que a 

comunidade jurídica – Estado – “cria” e define a norma jurídica a partir da identificação 

de um fato relevante), dimensão normativa (na qual se determina a vigência efetiva da 

norma e sua imposição sobre a coletividade) e dimensão sociológica (que leva em conta 

a aceitação e cumprimento da regra jurídica, quando incidente, pela sociedade como um 

todo). Insta destacar que, segundo o autor, a regra jurídica será efetivada se todas as 

premissas dessas dimensões forem realizadas – em outras palavras: uma análise por 

meio de apenas uma das dimensões resultaria em uma visão fraturada do fenômeno 

jurídico.
202

 

Bem por isso é que se pode desvelar, em certa medida, uma abertura da teoria do 

fato jurídico para a compreensão efetiva do sistema com aquilo que está ao seu entorno 

que contemple os inputs e outputs que se deflagram no necessário contato com a 

realidade, que influência na compreensão do sentido da própria regra jurídica. Assume-

se, assim, o “[...] sistema jurídico como um sistema que se reconstrói cotidianamente, 

que não é pronto e acabado, que está à disposição dos indivíduos e da sociedade para 

nele se retratarem.”
203

 

                                                        
201

 Em suas palavras: “Os sistemas jurídicos são sistemas lógicos, compostos de proposições que se 
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 Sobre as dimensões do fenômeno jurídico, explica Marcos Bernardes de Mello que: “A realidade do 

direito, a sua efetividade no meio social, desse modo, revela-se na coincidência do comportamento social 
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valores, enquanto apenas considerados em si, portanto, não traduzidos em normas jurídicas, não têm 
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do termo.” MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência. 20ª Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014. p. 46-51. 
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 FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. À luz do novo Código Civil brasileiro. 3ª Ed. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 145. 
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Como dito, tais fatores influenciam na determinação do conteúdo da regra 

jurídica e, por igual, sua incidência sobre os fatos da vida, tarefa observativa destinada 

ao intérprete (juiz, jurista ou operador), que concretizará uma interpretação fecunda e 

leal não apenas se conhecer o passado do sistema jurídico que está a operar, mas 

também é principalmente o tempo presente ao qual está inserido.  

Assim, à luz de tais perspectivas, tem-se que o sistema jurídico seria composto 

por regras jurídicas, as quais são formuladas por conceitos jurídicos. Desse modo, 

sobreleva a importância de se definir com clareza o suporte fático (conteúdo de relações 

e fatos humanos), pois será sobre ele que as regras jurídicas irão incidir, em igual 

medida que, por essa mesma razão, é extremamente relevante compreender e definir os 

conceitos em que essas regras jurídicas são arrimadas.
204

 

Da leitura acerca dos postulados centrais da teoria do fato jurídico, poderia 

exsurgir uma dúvida pertinente à aplicação do roteiro “regra jurídica-suporte fático-fato 

jurídico” à complexa tessitura da ordem jurídica hoje em vigor, potencializada com as 

modificações advindas do texto constitucional. Afinal, em uma realidade jurídica que 

leva muito em conta a flexibilidade dos princípios, qual a vantagem em trazer à tona a 

pretensa rigidez das regras jurídicas? 

Sem aprofundar efetivamente a questão, que escapa do limite e do próprio objeto 

deste estudo, é necessário reconhecer a tensão havida entre regras e princípios, cuja 

discussão ocupa, há muito, o cenário de debates acadêmicos jurídicos. 

Nada obstante tal problematização, é possível encontrar nas premissas ora 

estabelecidas as condições que permitem satisfazer a dúvida posta.  

A rigor, o cotejo colocado nas ponderações de Pontes de Miranda (e retomados 

por Marcos Bernardes de Mello) é bastante preciso ao condicionar a efetivação da 

hipótese normativa decorrente da regra jurídica à concretização do suporte fático, ante o 

acontecimento, na realidade humana, da previsão condita na regra. Daí deriva o fato 

jurídico e seus efeitos. 

Ocorre que os princípios também contam com a mesma perspectiva, 

correspondendo a uma hipótese normativa.  
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 Pontes de Miranda explica o itinerário no processo da incidência da regra jurídica sobre o suporte 

fático: “[...] é essencial a todo estudo sério do direito considerar-se, em ordem, (a) a elaboração da regra 

jurídica (fato político), b) a regra jurídica (fato criador do mundo jurídico), c) o suporte fático (abstrato), a 
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MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo I. Introdução. Pessoas físicas e jurídicas. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 69. 
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Se o princípio da dignidade da pessoa humana engendra uma cláusula geral de 

proteção, por exemplo, basta a observância, na realidade concreta, da exposição ou 

violação de uma situação existencial relevante – dela, satisfeito o suporte fático, é que 

irradiarão, de acordo com Paulo Lôbo, os efeitos do fato jurídico, ensejado também por 

um princípio e não apenas necessariamente por uma regra jurídica expressa.
205

 

Não se trata, a rigor, de mero exercício de subsunção, como se a dignidade da 

pessoa humana, apreendida apenas como princípio, contasse com uma hipótese 

normativa plenamente descrita, tal qual uma regra – o que não seria compatível, 

inclusive, com o que se propugnou nas linhas anteriores. 

Contudo, não se pode olvidar que, além de sua expressão normativa, a dignidade 

humana é também qualidade afeita à pessoa considerada na teia das relações 

intersubjetivas que traça cotidianamente, alicerçando-se de modo precedente à ordem 

jurídica. “A dignidade humana, sob essa perspectiva, antecede o direito, que a recolhe 

como valor, para oferecer-lhe proteção jurídica.”
206

 Respeita-se, assim, a incidência 

normativa da dignidade da pessoa humana em atenção aos postulados ora referidos.  

A par desses dados, já é possível reconhecer a relevância tanto da regra como do 

princípio jurídico, posto que ambos constituem-se como aptos a incidir, de modo aberto, 

sobre determinado evento da realidade, composto no suporte fático, “colorindo” tal 

evento e consolidando o fato jurídico, do qual emana, ou podem emanar, efeitos 

específicos.
207
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 Tal ressalva, de salutar importância, foi feita por Paulo Lôbo em palestra (devidamente convertida em 

artigo) sobre a metodologia do direito civil-constitucional. Buscando superar a discussão entre regras e 

princípios a partir do reconhecimento das particularidades da ordem jurídica brasileira, afirmou o autor: 

“Prefiro retomar um caminho que sempre me foi dado, do grande e genial Pontes de Miranda. A partir das 

lições de Pontes, eu vejo claramente que não faz sentido essa discussão. Ou é norma ou não é. Ou é 

norma jurídica ou não é. Porque há na norma jurídica um suporte fático abstrato, que é a hipótese 

normativa. Esta aguarda que haja a realização na vida, no mundo da vida, dessa hipótese normativa, que 

ele denomina suporte fático concreto. Ora, a norma incide quando esse suporte fático concreto ocorre. E 

dela vão surgir os efeitos a partir da configuração do fato jurídico. Quais são esses efeitos? Relações 

jurídicas, direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações, etc. Ora, isso apenas nas regras, nas ditas 

regras? Não! Nos princípios também!” LÔBO, Paulo. Metodologia do direito civil constitucional. In: 

PIANOVSKI, Carlos Eduardo et al [Orgs.] Direito Civil Constitucional. A ressignificação dos institutos 

fundamentais do direito civil contemporâneo e suas consequências. Florianópolis: Conceituo Editorial, 

2014. p. 25. 
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 PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo. Dignidade da pessoa humana. In: CLÈVE, Clèmerson Merlin 

[Coord.] Direito Constitucional Brasileiro. Vol. I. Teoria da Constituição e direitos fundamentais. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 173.  
207

 Assume-se, assim, que a eficácia jurídica provém de fatos jurídicos, sejam eles desinentes da 

incidência de regras ou princípios. Entretanto, é comum na doutrina verificar o apontamento de outras 

fontes para a eficácia jurídica, como a lei, costumes ou mesmo a vontade das partes contratantes postas 

em uma relação obrigacional. Marcos Bernardes de Mello ressalva, com propriedade, que “[...] desde que 

se precisou a concepção de que efeitos jurídicos somente podem ocorrer de fatos jurídicos parece de todo 

incorreta referência a qualquer outra fonte de eficácia, sendo acientífico o critério de enumerar as várias 
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Nesse passo, Pontes de Miranda reflete o refinamento técnico da percepção do 

processo que engendra o fato jurídico (inclusive para a efetivação da responsabilidade 

civil) em um enunciado: “incidir a regra jurídica, realizar-se e ser violada”.
208

 

Tal enunciado permite evidenciar uma preocupação posta em diferenciar os 

fenômenos de incidência, realização e violação de uma regra ou princípio de acordo 

com a realidade jurídica brasileira hoje posta. A incidência, segundo Pontes de Miranda, 

é certa: basta que ocorra no mundo dos fatos os elementos de suficiência do suporte 

fático para que a regra, ou princípio, sobre ele incida. 

A sua realização, no entanto, somente ocorre quando os fatos, após a incidência, 

ficam efetivamente subordinados a ela (é, portanto, a incidência acrescida de 

subordinação).  

Assim, o pensamento ponteano contempla duas formas de violação à regra 

jurídica: uma direta, cuja ofensa é frontal, e outra indireta, que podem surgir de atos 

dissimulados ou emulativos, como a fraude contra credores, por exemplo, ou, ainda, do 

abuso de direito.
209

  

Daí exsurge uma perspectiva que, para a leitura correta da violação de dados 

pessoais a partir da teoria do fato jurídico posta como ferramenta contributiva, é 

essencial: fatos contrários ao direito, desde que suficientemente alicerçados no suporte 

fático
210

, também ingressam no mundo jurídico. São eles os fatos jurídicos ilícitos, dos 

quais também emanam efeitos específicos.
211

 

                                                                                                                                                                   
espécies de fato jurídico.” (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Eficácia. 

9ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 45.)  
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 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo I. Introdução. Pessoas físicas e jurídicas. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. §14, p. 95. 
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 Alerta Pontes de Miranda que: “A violação indireta da regra jurídica é um dos pontos mais graves e 

mais mal estudados do nosso direito, assim público como privado, razão para termos de aprofundar a 

matéria. Nos sistemas jurídicos, as sanções para as violações das regras jurídicas são tão em grande 

número, que dificilmente se podem classificar. A mais importante de tôdas é a sanção reparativa ou 

indenizatória. As sanções de nulidade e anulabilidade sòmente interessam aos atos jurídicos, porque 

sòmente o ato humano que entrou no mundo jurídico como jurídico stricto sensu ou como negócio 

jurídico é suscetível de apreciação no plano da validade.” Ibidem. p. 75-76. 
210

 Como já referenciado, Marcos Bernardes de Mello consolida uma leitura aprofundada sobre os três 

planos (existência, validade e eficácia) que estruturam a análise do fato jurídico. Acerca do plano da 

existência, o autor direcionou especial atenção à ideia de suporte fático, identificando os elementos que 

podem compor a sua constituição, sendo eles nucleares, complementares e integrativos. No presente 

estudo não faremos a explicação pontual de cada um deles, em razão dos limites impostos, apenas 

expondo-os na medida em que se mostrarem relevantes à compreensão dos fatos jurídicos ilícitos e do 

dano em face da tutela da privacidade. 
211

 Como bem explica Pontes de Miranda: “[...] os atos ilícitos, como todos os fatos contrários ao direito, 

entram no mundo jurídico, são fatos jurídicos contrários ao direito, que, recebendo a incidência de regra 

jurídica, surtem efeitos jurídicos.” MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo II. Bens e 

Fatos Jurídicos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. § 159 – Item 3. 
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A ideia de ilicitude, como se pode presumir, decorre da contrariedade ao direito. 

Em maior ou menor escala, todo ordenamento jurídico conta com disposições, expressas 

ou implícitas, que visam indicar a ilicitude (ou seja, contrariedade ao ordenamento) 

proveniente da violação de esferas jurídicas de cada pessoa.
212

 

Em se tratando de direitos da personalidade (que representam uma dessas esferas 

jurídicas, portanto), a sua tutela no direito brasileiro, como já expôs, é lida também pela 

cláusula geral decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF/1988), que permite a convergência de outros mecanismos (aí incluída a 

responsabilidade civil) para a sua proteção.
213

 

Nesse passo, é possível definir o fato jurídico ilícito, ao menos de modo lato 

sensu, como “[...] todo fato, conduta ou evento contrário ao direito que seja imputável a 

alguém com capacidade delitual (= de praticar ato ilícito).”
214

 

Tal definição, como se pode presumir, é passível de refinamento por meio de 

uma análise atenta aos contornos da regra jurídica ou do princípio jurídico envolvidos e 

o conteúdo do suporte fático por eles juridicizado, destacando-se que a análise do ilícito 

na teoria do fato jurídico congrega os planos da existência e da eficácia, não sendo 

verificáveis, portanto, os pressupostos inerentes ao plano da validade.
215
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 Nesse plano, em perspectiva que propugna uma dimensão preventiva à responsabilidade civil, 

expõem-se que: “De fato, a noção tradicional de ilicitude foi construída no direito civil clássico a partir da 

perspectiva patrimonial, concebendo-se o ato ilícito puramente pela sua consequência, isto é, o dever de 

indenizar oriundo do dano ao patrimônio. É importante observar que, na medida em que necessariamente 

o ilícito ao fato danoso, ignora-se que a conduta ilícita, por si só, independentemente de produzir danos, 

representa violação ao Direito que igual e autonomamente merece tutela, sobretudo nos sensíveis campos 

dos direitos extrapatrimoniais e fundamentais. Trata-se de compreender que inibir a conduta ilícita não é 

o mesmo que inibir o evento danoso.” VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. Responsabilidade Civil 

Preventiva. A proteção contra a violação dos direitos e a tutela inibitória material. São Paulo: Malheiros, 

2014. p. 210. 
213

 Como é cediço na doutrina, cita-se o seguinte: “Em especial, a consagração do princípio da dignidade 

da pessoa humana no texto constitucional permitiu que fosse superada a controvérsia entre a teoria 

pluralista e monista [...]. Portanto, o princípio previsto no art. 1º, III, da Constituição funciona como uma 

cláusula geral de tutela da personalidade, permitindo a utilização dos mais diversos instrumentos jurídicos 

para sua salvaguarda.” TEPEDINO, Gustavo et al. [Coord.] Código Civil Interpretado Conforme a 

Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 33-34. 
214

 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência. 20ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 292. 
215

 A ressalva é bem percebida nas palavras de Marcos Bernardes de Mello: “Inicialmente, é preciso 

destacar o que antes já foi referido de passagem – os fatos jurídicos lícitos em que a vontade não aparece 

como dado do suporte fáctico (fatos jurídicos stricto sensu e ato-fato jurídico), como os fatos jurídicos 

lato sensu (inclusive o ato ilícito), não estão sujeitos a transitar pelo plano da validade, uma vez que não 

podem ser nulos ou anuláveis. A nulidade ou anulabilidade – que são graus da invalidade – prendem-se à 

deficiência de elementos complementares do suporte fáctico relacionados ao sujeito, ao objeto ou da 

forma do ato jurídico.” Ibidem, p. 155. 
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O primeiro ponto a se distinguir é se a ilicitude afeita ao fato jurídico (seja ele 

fato jurídico stricto sensu, ato-fato jurídico ou ato jurídico lato sensu) é de caráter 

absoluto ou relativo.  

Em linhas gerais, o ilícito será absoluto se (i) entre ofensor e ofendido não 

houver relação jurídica precedente ou, (ii) se tal relação existe, ela é de direito absoluto 

(envolvendo vida, honra, privacidade, etc). De outra banda, o ilícito será relativo se for 

verificado em relação jurídica travada entre ofendido e ofensor, desinente de negócio 

jurídico ou ato jurídico stricto sensu. 

Parece claro que se está, em se tratando de tutela da privacidade, no campo do 

ilícito absoluto, independente de haver entre aquele que viola dados pessoais e o seu 

detentor uma relação jurídica prévia de cunho, por exemplo, consumerista, como no 

caso da utilização indevida de banco de dados/informações.  

Da classificação dos fatos jurídicos, também é possível concluir que se está, no 

bojo da temática em tela, diante de um ato ilícito stricto sensu ou absoluto.
216

 

A conceituação de ato ilícito feita por Marcos Bernardes de Mello, na esteira do 

pensamento ponteano, é decalcada da previsão normativa do art. 186 do CC/2002. 

Assim, tal categoria pode resultar de uma ação ou omissão que enseje um ilícito de 

caráter absoluto ou relativo, cuja configuração independe da presença do elemento 

culpa, perspectiva atribuível, além de outros fatores, à chamada transubjetividade na 

responsabilidade civil
217

, que coincide com o fenômeno de objetivação do instituto.
218
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 Nas palavras de Marcos Bernardes de Mello: “Constitui ato ilícito lato sensu toda a ação ou omissão 

voluntária, culposa ou não, conforme a espécie, praticada por pessoa imputável que, implicando infração 

de dever absoluto ou relativo, viole direito ou cause prejuízo a outrem. Desse conceito se conclui que o 

dado diferencial entre ato ilícito em sentido amplo e as demais espécies ilícitas consiste na relevância da 

vontade determinante da conduta, que é inexiste no fato stricto sensu ilícito e irrelevante no ato-fato 

ilícito.” MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência. 20ª Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014. p. 300- 301. 
217

 Nas palavras do autor: “A culpa é mencionada pela maioria da doutrina como elemento caracterizador 

do ilícito. Na verdade, porém, há situações que não são culposas, mas que constituem, inegavelmente, 

atos ilícitos. [...] Apenas desse relacionamento, em que dá destaque à atividade humana, quanto ao evento 

danoso em si, pode não ter havido qualquer ato, atual e direto, daquele a quem se imputa a 

responsabilidade; muito menos, é claro, a culpa. Assim, há ato contrário ao direito, ilícito, porém 

independentemente de culpa. [...] o sistema jurídico brasileiro não se cingiu à culpa; adotou o princípio da 

transubjetividade na responsabilidade civil, em razão da qual se estabelece um nexo entre o fato danoso e 

o homem, que transcende à pura subjetividade da culpa e não se compraz com a só objetividade do risco: 

vê-se a contrariedade a direito objetivamente, imputando a alguém a ela ligado, em razão de certos 

pressupostos de natureza subjetiva.” Ibidem. p. 302-303. 
218

 Evidente que o giro operado na responsabilidade civil, que permitiu a verificação do “ocaso da culpa” 

(como bem narrou Anderson Schreiber), não se resume à reflexão em tela. No entanto, alerta-se desde já 

que tais perspectivas serão melhor trabalhadas no tópico que encerrará este Capítulo, oportunidade em 

analisaremos a necessidade de flexibilização da responsabilidade civil em face da fluidez da tutela de 

dados pessoais. 
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Ademais, importante frisar que reparabilidade e dano também não são 

requisitos para a configuração de ato ilícito em si, que pode contar com a projeção de 

efeitos distintos.  

Tomando-se como exemplo o art. 1.638 do CC/2002
219

, há ato ilícito que não 

implica dano material e, por consequência, também não enseja eficácia indenizativa, 

mas sim caducificante, culminando na perda do poder familiar. A mora, por igual, 

considerada um ato ilícito relativo, pode não acarretar necessariamente um prejuízo 

material e culminar em outras saídas que não a indenização, tais como a resolução do 

contrato. Do mesmo modo, há ainda a hipótese um negócio jurídico nulo (tal qual 

elencado no art. 166 do CC/2002), que configura um ilícito invalidante.
220

 

Tais traços aliam à categoria de ato ilícito efeitos específicos, que serão melhor 

analisados adiante, quando abordados de modo geral e verticalizados na perspectiva de 

violação de dados pessoais em prol da tutela da privacidade posta na concepção de 

autodeterminação informativa. 

 

2.3 A FEIÇÃO INICIAL DO DANO NA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

As reflexões erigidas no tópico anterior acabaram por promover a estruturação 

de uma base teórica inicial que permite, neste passo, projetar com maior segurança a 

ponderação endereçada aos contornos da configuração embrionária do dano no âmbito 

da proteção aos dados pessoais. 

Da investigação supra, definiu-se que, em se tratando de tutela da privacidade, 

na concepção já citada, a violação das regras e princípios incidentes enseja a 

configuração de um ato ilícito absoluto, que conta como elementos completantes do seu 

núcleo (i) o dano, seja ele material ou moral, e (ii) sua reparabilidade.
221

 

Nesse quadrante de ideias, assume-se que o dano pode ser analisado como uma 

consequência de um fato jurídico ilícito concretizado (no caso de violação de dados 
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 Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente o 

filho; II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; IV - 

incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 
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 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência. 20ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 304- 306 
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 Idem. 
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pessoais, ilícito de cunho absoluto, como já referido), do qual se irradiam efeitos 

específicos.222 

Evidente que essa concepção de dano subscrita por Pontes de Miranda, datada da 

segunda metade da década de 1950, não se adequa à ordem constitucional vigente de 

modo automático, principalmente se for considerada a amplitude e complexidade da 

cláusula geral de tutela dos direitos da personalidade (aí incluída a privacidade em sua 

nova concepção). Sua referência faz-se em atenção ao postulado da teoria do fato 

jurídico, sendo possível encontrar, no entanto, definição que melhor se aplica ao cenário 

ora posto.  

Anderson Schreiber, em reflexão amplamente pertinente, define o dano como 

violação a direito ou interesse juridicamente tutelado, perspectiva em sintonia com o 

programa constitucional de proteção à pessoa humana que a responsabilidade civil está 

vinculada.
223

  

Essa definição, a seu turno, pode ser trazida ao contexto da teoria do fato 

jurídico antes posta. Em lugar de simplesmente definir o dano como “diminuição”, seja 

ela patrimonial ou não, abre-se espaço para compreendê-lo como uma lesão a 

determinada situação protegida pela ordem jurídica, seja ou não de modo expresso.  

Outra discussão pertinente ao tema é vista no questionamento de que, uma vez 

movimentado o mecanismo da responsabilidade civil para compor a tutela da 

privacidade, será configurado caso de reparação (indicativo de recomposição natural do 

dano) ou de restituição/indenização (recomposição equivalente do dano), ante a 

separação prática existente entre eles, uma vez que diversos são os elementos dos 

suportes fáticos inerentes às regras jurídicas que versam sobre indenização. 

Nessa medida, assim como se distingue o ilícito absoluto do ilícito relativo, é 

necessário diferenciar dos efeitos decorrentes de cada uma dessas categorias de fato 

jurídico ilícito.  
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 Para Pontes de Miranda, “Dano é diminuição do patrimônio ou de algum direito não patrimonial. No 

sistema jurídico brasileiro, não seria certo dizer-se que a ofensa a bens jurídicos pessoais não é dano. Há 

ofensa ao nome, à honra e a outros direitos que não atingem o patrimônio, razão por que a indenização, 

que seja de prestar, não substitui, apenas satisfaz, ainda que seja em dinheiro ou em outro valor.” 

MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XXII. Direitos das Obrigações. Rio de 

Janeiro: Borsoi, 1958. §§ 2718. p. 190. 
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 SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. Da erosão dos filtros da 

reparação à diluição dos danos. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 138 e ss. Tal perspectiva, em certa 

medida, foi contemplada por Pontes de Miranda ao definir que “o interesse que se considera violado pelo 

fato ilícito absoluto é interesse tutelado pelo direito [...]; o que se exige é que haja interesse que o sistema 

jurídico protege.” MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo LIII. Direitos das 

Obrigações. Fatos ilícitos absolutos. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958. §5507. Item 1.  
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Efetivamente acerca da indenização, Pontes de Miranda a concebe como a via de 

recomposição do status quo ante ao dano, seja pela reestruturação do patrimônio 

afetado ou, ainda, o incremento deste, em caso de dano imaterial.
224

 

Sob o pálio da teoria do fato jurídico, tal questão guarda especial relevância 

porquanto, como já explicado, dos fatos jurídicos ilícitos também podem emanar 

eficácia jurídica específica.  

Concluiu-se nas linhas precedentes que, em se tratando de violação de dados 

pessoais, estar-se-ia diante de um ato ilícito de cunho absoluto, porque em regra 

praticado voluntariamente
225

 por pessoa (seja ela física ou jurídica) que preenche o 

requisito de imputabilidade, atingindo direito absoluto de outrem em razão da 

concepção de privacidade ora adotada.  

Nesse passo, os atos ilícitos podem ser apreendidos segundo sua eficácia, sendo 

elencados em atos ilícitos caducificantes, invalidantes e indenizativos. Os primeiros 

consistem na perda (caducidade) de um direito em decorrência da prática de ato ilícito, 

tais quais as hipóteses de perda do poder familiar listadas no art. 1.638 do CC/2002, já 

citado. 

A seu turno, os atos ilícitos invalidantes somente são verificáveis em casos de 

ilícitos relativos, uma vez que o fenômeno da invalidação é particular no plano dos 

direitos relativos. 

Por conseguinte, os atos ilícitos indenizativos são configurados pela geração do 

dever de indenizar os danos causados, recompondo os prejuízos efetivados, sejam eles 

materiais ou imateriais, desde que o pressuposto da imputabilidade (capacidade de 

obrigar-se pelo ato ilícito) seja satisfeito.
226
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 “Em sentido amplo, indenização é o que se há de prestar para se pôr a pessoa na mesma situação 

patrimonial, ou, por incremento do patrimônio, no mesmo estado pessoal em que esfria se não houvesse 

produzido o fato ilícito (lato sensu) de que se irradiaram os deveres de indenizar.” MIRANDA, Pontes de. 

Tratado de Direito Privado. Tomo XXII. Direitos das Obrigações. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958. § 2717. 

p. 183. 
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 O raciocínio que ora imprimimos leva em conta a noção de voluntariedade capturada pelo caput do art. 

927 do CC/2002, no sentido de consciência do ato praticado, ainda que não desejador da concretização do 

dano. Conforme explicam Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho: “Conduta voluntária 

é sinônimo de conduta determinada pela vontade. [...] Não se pode confundir, entretanto, vontade com 

intenção. [...] Conduta voluntária é sinônimo de conduta dominável pela vontade, mas não 

necessariamente por ela dominada ou controlada, o que importa dizer que nem sempre o resultado será 

desejado. Para haver vontade, basta que exista um mínimo de participação subjetiva, uma manifestação 

do querer suficiente para afastar um resultado puramente mecânico. Haverá vontade desde que os atos 

exteriores, positivos ou negativos, sejam oriundos de um querer íntimo livre.” DIREITO, Carlos Alberto 

Menezes. Comentários ao Novo Código Civil. Vol. XIII. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 63. 
226

 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. Plano da Existência. 20ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. p. 308-310. 



95 
 

Tal lógica parece se amoldar à legislação correlata ao tema. A Lei nº 

12.965/2014 (Marco Civil da Internet) define, em seu art. 7º, inciso I, que é direito de 

todo usuário de internet a “inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção 

e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. A seu turno, o 

Anteprojeto da Lei de Proteção de Dados Pessoais, em sua redação atualizada, também 

prevê a reparação em caso de violação.
227

 

A rigor, no sentido lógico do caminho traçado até o momento, tem-se que, no 

cenário de violação de dados pessoais, a tutela necessária será deflagrada por ato ilícito 

indenizativo, de caráter absoluto, em razão do dever transgredido. De todas as 

perspectivas abordadas, emerge, pois, outra questão: afinal, em se tratando de violação 

de dados pessoais, o que se há de indenizar?  

Viu-se a relevância da concepção da privacidade enquanto autodeterminação 

informativa e que a proteção dos dados pessoais ganha especial contorno como 

consectário de tal concepção. Todavia, a mera violação dos dados configuraria sempre 

ato ilícito indenizativo, como acima referido ou, para tanto, faz-se mister a presença (e 

comprovação) de um prejuízo efetivo, material ou não, aliado à utilização indevida de 

dados de determinada pessoa? 

Nesse quadrante específico, é importante ressaltar que, no tempo presente, em 

razão da dinamicidade tecnológica, o conteúdo dos dados pessoais de uma pessoa, se 

utilizados ou disponibilizados indevidamente, podem ensejar repercussões 

demasiadamente negativas.   

Com base em preferências políticas ou sexuais (que compõem os ditos dados 

sensíveis), alguns serviços ou mesmo oportunidades de emprego podem ser afastados de 

pessoas que poderiam vincular-se livremente a tais relações.  

Do mesmo modo, o monitoramento de transações ou o escalonamento dos 

estabelecimentos comerciais frequentados por diversas pessoas servem para traçar perfis 

de consumo mais apropriados ao mercado
228

, fato que, por si só, pode ser considerado 

como ofensivo à privacidade, se adotado específico ponto de observação.
229

 

                                                        
227

 “Art. 42. Todo aquele que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar 

a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, é obrigado a repará-lo. Parágrafo único. O juiz, 

no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for 

verossímil a alegação ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa.” 
228

 Rememora-se aqui o que se disse acima sobre o aplicativo Smart Steps, por exemplo (vide tópico 1.4). 
229

 Stefano Rodotà propõe uma reflexão pertinente sobre o tema, contrastando o conteúdo da privacidade 

em uma sociedade cada vez mais aberta e vigilante: “Não é mero acaso que o fortalecimento da tutela da 

privacidade vem acompanhado do reconhecimento da consolidação de outros direitos de personalidade, 

como o right of publicity e o direito à identidade pessoal, que se relacionam precisamente com o modo 
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A partir das proposições derivadas da teoria do fato jurídico, pode-se verificar 

que o interesse violado deve ser objeto de recomposição, o que permite, inclusive, 

atentar para as consequências vindouras do dano causado. 

A análise da extensão do dano e aquilo que deve ser efetivamente objeto de 

indenização surge no pensamento ponteano a partir da noção de causalidade, na medida 

em que há correlação entre o dano e sua causa ou, ainda, concausas, fatores que podem 

vir a influir, inclusive, na majoração do prejuízo. Por conta disso é que não se pode 

dimensionar o dano apenas no momento de sua ocorrência, sendo relevante levar em 

conta o seu desdobramento no futuro: 

 

Tem-se de considerar o prejuízo que o ofendido sofreu, ou sofreu e ainda vai 

sofrer, e o que pode haver lucrado, bem como a sua participação nas causado 

do dano ou no aumento desse. À base do dever de indenizar está o interesse 

do ofendido, isto é, da pessoa cujo patrimônio ou personalidade sofreu o 

dano. O interesse que aqui falamos é o interesse de direito material, e não o 

interesse pré-processual, que consiste na necessidade de tutela jurídica, 

conceito que alguns juristas lamentavelmente confundem.
230 

 

A partir disso, surgem as distinções entre as figuras pertinentes ao dano 

emergente (o que se efetivamente perdeu) e lucro cessante (aquilo que se deixou de 

lucrar). Levando-se em conta o art. 927, caput do CC/2002, haveria espaço para a 

reparação (recomposição in natura do dano) e arbitramento pelo juiz nos casos não 

previstos na legislação, cabendo a ele, portanto, definir o modo de reparação, abrindo 

espaço para indenização. 

Logo, o que é objeto da indenização, ou seja, o que irá ser indenizado, é o 

interesse/direito da vítima que foi violado, seja ele material ou imaterial: “O que se 

indeniza é o interesse sacrificado.”
231

 

Todavia, é possível questionar se a simples utilização indevida de dados 

pessoais, que enseja violação à concepção da privacidade enquanto autodeterminação 

informativa, poderia caracterizar o ato ilícito indenizativo antes referido, de cunho 

absoluto, deflagrando o mecanismo de recomposição ou indenização verificável na 

                                                                                                                                                                   
pelo qual um sujeito é apresentado aos „olhos do público‟, através do conjunto de informações a ele 

relacionadas. Aqui, contudo, coloca-se um problema de considerável dificuldade. O que o público deve 

poder ver? A imagem que cada um pretende dar de si ou a reconstrução que outros possam fornecer? A 

atribuição a um sujeito de um conjunto de fortes poderes para a construção de sua esfera privada pode 

traduzir-se em um direito exclusivo de autorepresentação?” RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade de 

vigilância. A privacidade hoje. Organização, seleção e apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 98. 
230

 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XXII. Direitos das Obrigações. Rio de 

Janeiro: Borsoi, 1958. § 2722. p. 206. 
231

 Ibidem. p. 210. 
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responsabilidade civil. Nesse quadrante de ideias, uma resposta coloca a priori, como 

regra, poderia ensejar mais prejuízos que benefícios. 

A análise do dano, principalmente em se tratando de dados pessoais, não pode 

ser estática, mas sim dinâmica, perquirindo sobre as possíveis consequências concretas 

da violação e seus desdobramentos prejudiciais, o que poderá influir, inclusive, na 

fixação do quantum indenizatório. 

Além disso, abre-se espaço para a consideração de formas distintas 

recomposição desinente da violação de dados pessoais além da mera fixação pecuniária 

– ainda que, nada obstante, a condenação de soma em dinheiro seja a consequência 

naturalmente observada na prática judicial brasileira. E é justamente nesta perspectiva 

que o aporte jurisprudencial denota especial relevância. 

Nada obstante tal apontamento, tem-se que, ao menos em uma perspectiva 

metodológica
232

, a construção jurisprudencial no Brasil demanda ares de 

ressignificação. Isso se torna ainda mais agudo quando se trata de temas complexos e 

relativamente novos no cenário jurídico – tal qual se dá com a temática da proteção de 

dados pessoais. 

A rigor, a questão da proteção de dados pessoais e sua tutela pela 

responsabilidade civil foi enfrentada diretamente no Superior Tribunal de Justiça apenas 

em uma das suas faces
233

, vista na definição de limites ao sistema de credit scoring 

utilizado por instituições bancárias a fim de se apurar os “riscos” de inadimplemento em 

pleitos de concessões de crédito formulados por consumidores. 

                                                        
232

 A análise crítica é fomentada, dentre outros, por Luiz Edson Fachin, que em texto publicado no ano de 

2014 cunhou a expressão de que, no Brasil, a rigor não haveria jurisprudência. Recentemente, em 

entrevista, o autor explicou o sentido da crítica posta: “O vocábulo jurisprudência é polissêmico, dá 

margem a muitas percepções. A mais corrente é de que é o conjunto de pronunciamentos reiterados num 

dado sentido emanados de um determinado órgão julgador. Mas o sentido da expressão usado nessa 

minha frase é a jurisprudência como um procedimento metodológico, por meio do qual se dá segurança 

jurídica, previsibilidade e justiça ao caso concreto. Portanto, quando se diz que há jurisprudência do ponto 

de vista metodológico significa que temos um conjunto de procedimentos seguros, previsíveis e que, de 

maneira razoável, estão dando a solução concreta para um dado caso. E é nesse sentido que ainda temos 

um dever a cumprir, uma tarefa de casa a fazer. O Poder Judiciário tem o valor simbólico de ter o respeito 

pela autoridade do julgador e o respeito pela autoridade da lei. Se há um sintoma da contemporaneidade 

nesta primeira parte do século XXI que me preocupa é certa deterioração da autoridade, especialmente da 

autoridade da lei.” Entrevista disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-16/entrevista-luiz-

edson-fachin-ministro-supremo-tribunal-federal>. Acesso em: 16/07/2015. 
233

 Outras possibilidades poderiam ser referenciadas, como a hipótese de utilização indevida de conteúdo 

postado espontaneamente por determinada pessoa em perfil de rede social ou, ainda, como já tratado pelo 

STJ (vide REsp 1.334.097/RJ e REsp 1.335.153/RJ), no que toca ao direito ao esquecimento, que traduz, 

ao seu turno, a pertinência prática da privacidade enquanto autodeterminação informativa 



98 
 

Em sede de recursos repetitivos
234

, restou consignado que, apesar de lícito, o 

sistema de credit scoring tem sua limitação estabelecida pela necessidade da tutela da 

privacidade do consumidor (balizada, além da cláusula geral constitucional de proteção 

e das disposições do CC/2002, nos termos do art. 43 do CDC) e, ainda, na transparência 

das relações negociais. Ao lado disso, o precitado sistema não poderia se valer de 

informações e dados ditos “sensíveis” para avaliar os riscos na concessão do crédito. 

Caso ocorra a utilização de tais dados sensíveis, a instituição que operacionaliza 

o sistema estará excedendo os limites postos a tal ferramenta e, assim, de outra margem, 

acabará por violar esse traço específico da privacidade do consumidor.  

O ponto central reside, portanto, em definir a valoração de tais dados e 

informações, para se precisar quais deles carecem ou não da adjetivação acima referida.  

Nessa esteira, segundo o posicionamento do STJ, qualquer dado utilizado 

indevidamente pelo sistema de credit scoring não enseja, automaticamente, a 

configuração de dano moral (salvo se a negativa de concessão de crédito deveu-se a 

dado de conteúdo equivocado); de outra banda, em se tratando de utilização de dado 

“sensível”, sua mera operação, pelo excesso, poderia ser considerada como dano moral 

in re ipsa
235

 - perspectiva que, no campo da proteção de dados pessoais, tende a 

prevalecer, mesmo sendo passíveis de questionamentos. 

Nada obstante o posicionamento do STJ sobre o sistema credit scoring, o tema 

merece especial atenção, mesmo porque outras hipóteses de violação de dados pessoais 

– fora, inclusive, do espectro protetivo das relações de consumo – poderão ser 

consolidadas, demandando do Judiciário, quando devidamente provocado, uma análise 

atenta acerca da configuração do dano em tais casos. 

Vale mencionar, a título exemplificativo, a hipótese em que uma pessoa, 

valendo-se do uso de redes sociais, externa determinado posicionamento ideológico, 

                                                        
234

 Vide REsp 1.419.697/RS e REsp 1.457.199/RS, ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino. 
235

 Leia-se, pois, as considerações tecidas no voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no bojo do 

REsp 1.419.697: “Não podem ser valoradas pelo fornecedor do serviço de „credit scoring‟ informações 

sensíveis, como as relativas à cor, à opção sexual ou à orientação religiosa do consumidor avaliado, ou 

excessivas, como as referentes a gostos pessoais, clube de futebol de que é torcedor etc. [...] A simples 

circunstância, porém, de se atribuir uma nota insatisfatória a uma pessoa não acarreta, por si só, um dano 

moral, devendo-se apenas oportunizar ao consumidor informações claras acerca dos dados utilizados 

nesse cálculo estatístico. Entretanto, se a nota atribuída ao risco de crédito decorrer da consideração de 

informações excessivas ou sensíveis, violando sua honra e privacidade, haverá dano moral „in re ipsa‟. No 

mais, para a caracterização de um dano extrapatrimonial, há necessidade de comprovação de uma efetiva 

recusa de crédito, com base em uma nota de crédito baixa por ter sido fundada em dados incorretos ou 

desatualizados.” 
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religioso ou mesmo político, caso em que as referidas informações não poderão ser 

manejadas por terceiros em prejuízo daquele que as expressou.  

Aqui é possível identificar uma aproximação entre a proteção de dados pessoais 

com o direito ao esquecimento posto que, no campo da internet, muito se mostra e 

pouco se esquece.
236

 

Nesse mesmo compasso, há que se considerar também a (im)possibilidade da 

utilização de dados pessoais para finalidade distinta daquela autorizada para sua 

respectiva coleta – fato bastante comum, principalmente nas relações de consumo. 

Assim, assume especial proeminência o princípio da finalidade na utilização e desvio de 

dados pessoais. 

O princípio da finalidade indica que “[...] os dados devem ser coletados para um 

fim específico, compatível com o objeto do contrato, sendo sua utilização posterior 

correta se legítima a partir de sua conformidade com este fim.”
237

 Isso implica proibir a 

utilização secundária ou mesmo indireta dos dados pessoais capturados, por assim dizer, 

para o uso desinente de um negócio jurídico específico. 

Via de regra, o desvio de finalidade do uso de dados pessoais se dá em vista à 

constituição de perfil de consumidores específicos, prática que pode ser contestada na 

medida em que possibilita “[...] alijar outros consumidores, „não qualificados‟, de 

algumas vantagens ou do próprio acesso a determinados produtos.”
238

 

Todas as considerações supracitadas apontam que, inobstante as balizas técnicas 

apontadas até o momento, o dano em face da privacidade como autodeterminação 

informativa traz em si certa fluidez que é inerente não só à complexidade do tema em 

tela, mas também da própria realidade que lhe é subjacente. 

                                                        
236

 Constantemente, é possível verificar diversas violações à privacidade de determinadas pessoas por 

terceiros, seja por imagens ou mesmo vídeos – e sobre tal perspectiva, não faltam exemplos, quase 

sempre lamentáveis. Maria Celina Bodin de Moraes e Carlos Nelson Konder trazem, do direito 

comparado, um exemplo que bem ilustra a perspectiva ora descortinada: “Em 2006, Stacy Snyder, então 

uma professora de 25 anos de idade, em treinamento na Conestoga Valley High School em Lancaster, 

Pensilvânia, postou em sua página no MySpace uma foto que a mostrava cantando em uma festa, usando 

um chapéu de pirata e bebendo em um copo de plástico, com a legenda „drunken pirate‟. Depois  de 

descobrir a página, seu supervisor na escola lhe disse que a foto fora „antiprofissional‟ e o reitor da 

Millersville University School of Education, onde Snyder estava se formando, disse que ela estava 

promovendo bebida alcoolica virtualmente, podendo assim atingir seus alunos menores de idade. Como 

resultado, dias antes da formatura programada de Snyder, a Universidade negou-lhe a colação de grau em 

licenciatura.” MORAES, Maria Celina Bodin de; KONDER, Carlos Nelson. Dilemas de Direito Civil-

Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 291.  
237

 VIOLA, Mário; DONEDA, Danilo; ANDRADE, Norberto Nuno Gomes de. Dados anônimos e 

tratamento de dados para finalidade distintas: a proteção de dados pessoais sob uma ótica civil-

constitucional. In: FACHIN, Luiz Edson et al [Orgs.]. Pensamentos Crítico do Direito Civil Brasileiro. 

Curitiba: Juruá, 2011. p. 204. 
238

 Idem. 
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Bem por isso é que se faz possível desvelar duas hipóteses para a problemática 

ora posta: de um lado, a necessidade de se reconhecer a definição acíclica de dano no 

cenário da nova concepção de privacidade e, de outro, a contextualização do contributo 

a ser promovido pela responsabilidade civil na proteção de dados pessoais. A primeira 

hipótese será objeto do tópico seguinte. 

 

2.4 O DANO E A PONDERAÇÃO DE INTERESSES NA TUTELA DA 

PRIVACIDADE REDESENHADA 

 

O propósito do tópico precedente foi desenhado no sentido de perscrutar o que 

pode desencadear a formação do dano no âmbito da tutela de dados pessoais, análise 

iniciada na teoria do fato jurídico, posta como ferramenta analítica, considerando a 

ilicitude passível de identificação neste particular fenômeno jurídico. 

Do ponto de partida, colocado na noção de ato ilícito absoluto indenizativo que 

viola a privacidade, faz-se possível alçar um novo ângulo de observação para aportar, 

enfim, em eventuais limites do dano como elemento completante posto ao núcleo do 

fato jurídico ilícito acima enunciado – sem abandonar, contudo, a definição de dano que 

o compreende como uma lesão a um direito ou interesse juridicamente tutelado. 

A preocupação apresentada se justifica no protagonismo exercitado pelo dano no 

eixo de projeções da responsabilidade civil. Ante a “erosão dos filtros” centrais da 

responsabilização, identificados na culpa e no nexo causal, restou ao dano a tarefa de 

separar o que será merecedor de compensação ou reparação.
239

  

Há na doutrina, inclusive, corrente que defende a força do giro teórico supra na 

medida em que, como já destacado, a responsabilidade civil hoje atenderia pela 

nomenclatura “responsabilidade por danos”.
240

 

                                                        
239

 A expressão em destaque é colocada, com toda a propriedade, por Anderson Schreiber em obra central 

sobre o tema. Analisando a “queda” da culpa e do nexo de causalidade, aponta o autor em suas 

considerações iniciais: “O ocaso da culpa prometia lançar sobre o nexo causal todas as atenções. Todavia, 

a retomada do debate acadêmico em torno das diversas teorias da causalidade jurídica não tem encontrado 

nos tribunais ouvintes atentos. Os magistrados têm se recusado a atribuir ao nexo causal o mesmo 

tratamento rigoroso que reservaram, um dia, à culpa, preferindo oscilar entre concepções diversas da 

relação causal, ao sabor do que lhes parece mais adequado a cada caso concreto.” SCHREIBER, 

Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. Da erosão dos filtros de reparação à diluição 

dos danos. 5ª Edição. São Paulo: Atlas, 2013. p. 5.  
240

 Das diversas teorizações presentificadas na doutrina, referenciamos a reflexão erigida por Pablo 

Malheiros da Cunha Frota que, a partir da identificação de relações jurídicas específicas (como as 

consumeiristas), propugna a superação do próprio nexo causal, sendo o evento lesivo o elemento central 

para a configuração do dever de indenizar: “Da perspectiva da responsabilidade por danos passa-se para o 

soerguimento da categoria jurídica formação da circunstância danosa, que pode auxiliar na interface do 
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Muito embora seja possível questionar se a alteração da nomenclatura em si 

considerada resulte em algo prático e positivo em tal cenário, fato é que a figura jurídica 

do dano merece especial atenção, e uma leitura correta sobre ela demanda que, mesmo 

embrionariamente, tal elemento seja contextualizado em face das disposições 

constitucionais que alcançam o regramento disposto, de modo geral, no CC/2002. 

A Constituição Federal, ao colocar o princípio da dignidade da pessoa humana 

como vértice do ordenamento jurídico, promoveu uma transformação na 

responsabilidade civil, vista na proeminência da responsabilização objetiva e na 

obediência de três valores em particular: a primazia do interesse da vítima, a máxima 

reparação do dano e a solidariedade social.
241

 

Essa contextualização possibilitou retirar o dano do caixilho conceitual 

identificado no binômio dano material/dano moral, para alçá-lo à noção já 

exemplificada de violação a interesses juridicamente tutelados, como propugna 

Anderson Schreiber.
242

 

Assim, visualiza-se uma espécie de abertura do conceito de dano, que escapa de 

uma definição cíclica para encontrar espaço plural de concretização no sistema aberto 

delineado no CC/2002 – que não traz um conceito próprio sobre o tema –, em um dos 

poucos pontos de harmonia com as aspirações constitucionais.
243

  

Como lembra Judith Martins-Costa, o trabalho do legislador foi salutar, sem 

prejuízo de todas as incongruências do diploma civil, uma vez que o dano, em si, não 

possui uma essência conceitual própria, demandando uma correlação com o momento 

histórico e social no qual é apreciado.
244

 

                                                                                                                                                                   
direito abstrato com a realidade concreta, a fim de densificar os direitos fundamentais e os pilares 

hermenêuticos de uma sociedade mais justa e igualitária no âmbito da causalidade jurídica, haja vista que 

conecta diversos matizes teóricos sustentadores de uma perspectiva de responsabilidade por danos que 

possa melhor responder aos questionamentos postos pela sociedade hodierna.” FROTA, Pablo Malheiros 

da Cunha. Responsabilidade por Danos. Imputação e nexo de causalidade. Curitiba: Juruá, 2014. p. 212. 
241

 LÔBO, Paulo. Direito Civil. Obrigações. 3ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 23. 
242

 SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. Da erosão dos filtros de 

reparação à diluição dos danos. 5ª Edição. São Paulo: Atlas, 2013. p. 138. 
243

 Luiz Edson Fachin alerta que, no campo da codificação atual, se faz necessária uma efetivação, na 

realidade, da experiência colhida na doutrina, afinando o direito civil ao repto constitucional: “O grande 

desafio é superar um velho problema: a clivagem abissal entre a proclamação discursiva das boas 

intenções e efetivação da experiência. Esse dilema, simploriamente reduzido ao fosse entre a teoria e a 

prática, convive diuturnamente na educação jurídica [...]. Naquilo que apresenta de positivo, ainda que 

não seja tudo o que se almejava para a nova lei, queira a hermenêutica construtiva do Código Civil 

contribuir para que o brasil não chegue a final do século XXI com os pés atolados na baixa Idade Média. 

Um desafio que não espera, convoca.” FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. À luz do 

novo Código Civil brasileiro. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 367. 
244

 MARTINS-COSTA, Judith. Os Danos à Pessoa Humana no Direito Brasileiro. In: A Reconstrução do 

Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 410.  
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Na doutrina pátria há – e aqui se afirma como propósito explicativo – corrente 

de pensamento que propugna a ideia de que o dano pode compor uma espécie de 

cláusula geral que condiciona a sua configuração à leitura atenta do caso concreto com 

as disposições normativas a ele concernentes: 

 

[...] devemos considerar que o juízo de merecimento da tutela por parte dos 

tribunais somente poderá derivar de uma análise precisa e dinâmica dos 

interesses contrapostos em cada conflito particular que não resulte em 

aceitações gerais pretensamente válidas para todos os casos, mas que se 

limite a ponderar interesses à luz de circunstâncias peculiares. Com isso, 

revela-se uma faceta do dano até então desprezada pela doutrina: a de 

funcionar como uma espécie de cláusula geral, que permite ao Poder 

Judiciário, em cada caso concreto, verificar se o interesse alegadamente 

violado consiste, na égide do ordenamento jurídico vigente, em um interesse 

digno de proteção, não apenas em abstrato, mas, também, e, sobretudo, face 

ao interesse que lhe contrapõe.
245

 

 

Inobstante a pertinência da reflexão em tela, tem-se respeitosamente que ela não 

satisfaz os questionamentos balizados na temática de proteção de dados pessoais. Ainda 

que se admita que a definição de dano deva acompanhar e atentar a movimentação 

social e temporal da realidade que o cerca (tal qual apontou Judith Martins-Costa), isso 

não implica em equipará-lo, apenas por essa fluidez, a uma cláusula geral. 

É que as cláusulas gerais, compreendidas como produtos de técnica legislativa 

própria do tempo presente, comportam “hipótese legal mediante o emprego de conceitos 

cujos termos têm significados intencionalmente vagos e abertos”
246

, conformando 

conceitos jurídicos indeterminados, como se fosse balizada apenas a moldura que será 

preenchida pelo operador do direito. 

Todavia, o dano não comporta efetivamente a inserção de conceitos jurídicos 

determinados. Evidente que o operador jurídico desempenha papel central para a 

definição ou não da ocorrência do dano e sua reparação, mas isso não implica em 

automaticamente assumir tal elemento como uma cláusula geral. Ao sentir deste texto, 

na esteira das ponderações já apontadas, o dano constitui-se como uma lesão a um 

direito ou interesse juridicamente tutelado – eis aí sua definição, sem significantes 

vagos ou abertos. 
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Tal premissa atinente ao dano mostra-se sensivelmente relevante na ponderação 

da proteção de dados pessoais, perspectiva que engloba, como já demonstrado, uma 

miríade de possibilidades de violação que poderão colocar em choque interesses tanto 

dos detentores dos dados como aqueles que, em tese, ultrapassaram os limites de sua 

disponibilização ou utilização. 

Tal qual se destacou, a temática dos dados pessoais e sua proteção evoca a 

confirmação da liberdade como instrumento de construção da personalidade de cada 

indivíduo e, em contrapartida, a liberdade de terceiros em tomarem conhecimento dos 

dados veiculados abertamente on-line ou mesmo utilizá-los em decorrência de negócios 

jurídicos pontuais – entrando em cena, então, o retrocitado princípio da finalidade. Em 

jogo tensionam-se, assim, as noções de liberdade positiva e liberdade negativa.
247

 

Nesse tablado, alteridade e solidariedade passam a denotar relevância ao lado 

dos polos de liberdade referidos, e uma compreensão efetiva sobre o dano no contexto 

constitucionalizado da proteção de dados pessoais, em espaço para a incidência da 

responsabilidade civil, não deve desconsiderar tais elementos.
248

 

Bem por isso é que não se identifica prejuízo algum em pensar a configuração 

do dano, no plano dos dados pessoais, também por meio de uma análise de casos 

concretos que leva em conta, além de outros fatores, as premissas antes estabelecidas 

sob o pálio da teoria do fato jurídico: da configuração do ato ilícito absoluto é que se 

verificará se sua eficácia indenizativa será ou não irradiada, a partir de uma ponderação 

que sopesa, no choque de interesses, aquele que merecerá tutela jurídica na observação 

do elemento completante que perpassa o núcleo de tal fato jurídico. 

Nesse compasso, de acordo com Luiz Edson Fachin, “traduz-se [...] um pensar 

por meio de problemas, hauridos não apenas do sentido fático dos casos como também 
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das hipóteses teóricas como questões”.
249

 Jungem-se proposições teóricas com entraves 

reais, promovendo o diálogo entre o direito e aquilo que está além das bordas de suas 

fronteiras. 

E dessa junção sobreleva um choque de perspectivas inarredáveis à compreensão 

do funcionamento da responsabilidade civil na proteção de dados pessoais: a 

potencialização de danos passíveis de ressarcimento a partir da cláusula geral que pauta 

o evento lesivo
250

 e a necessidade de se ponderar quais interesses em colisão carecem de 

tutela jurídica. 

É que a própria noção do dano pode engendrar a taxonomia de novas formas 

lesivas que, se consideradas apenas abstratamente, engendram uma espécie de 

paradoxo, posto que todo novo dano concomitante e consequentemente promove a 

reflexão sobre uma causa legitimadora de novas lesões e novas excludentes de ilicitude 

que possa obstar a configuração do dever de indenizar.
251

 

Emerge daí a necessidade de refletir sobre uma forma de ponderar os interesses 

juridicamente relevantes, a fim de que se possa melhor delimitar a constituição do dano, 

em sua flexibilidade no atual momento da responsabilidade civil, em face da temática de 

proteção dos dados pessoais e em sintonia com as premissas estabelecidas até aqui. 

Nesse passo, tem-se que as proposições alicerçadas por Anderson Schreiber
252

 

podem oferecer um aporte seguro sobre a problemática posta, engendrando uma técnica 

de ponderação que, para os desígnios deste estudo, harmoniza-se, nas devidas 

proporções, aos postulados da teoria do fato jurídico, obedecendo aos limites da 

responsabilidade civil constitucionalizada e ensejando, a seu turno, ferramentas aptas a 

afastar discricionariedades indevidas no exercício do poder jurisdicional em um sistema 
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tão aberto e maleável
253

 onde atualmente se insere o dever de indenizar, potencialmente 

sujeito aos riscos da insegurança jurídica.
254

 

A preocupação descrita é pertinente ante a fluidez do contexto que embasa a 

privacidade como autodeterminação informativa e sua tutela. Como já se explicou, essa 

nova concepção de privacidade (que engloba a proteção de dados pessoais) denota matiz 

complexo posto que (i) deriva do progresso tecnológico e (ii) da dinamicidade aguda 

percebida nas relações sociais atualmente estabelecidas.  

Somam-se a isso as limitações da legislação hoje em vigor e passível de 

aplicação ao tema (Marco Civil da Internet), bem como a fluidez do próprio texto legal, 

ainda em gestação, que poderá futuramente regular a proteção de dados pessoais no 

Brasil – sem contar, ainda, o tímido tratamento da jurisprudência nesta seara e sua 

dificuldade em definir quais são os interesses tuteláveis na responsabilidade civil.
255

 

Ademais, não se pode olvidar que, no intento de haurir tais possibilidades, deve-

se atentar também (em desinência à concepção de personalidade como valor, que arrima 

a concepção de privacidade como autodeterminação informativa) para a forma de 

operabilidade do conteúdo normativo da dignidade da pessoa humana, operabilidade 

essa que pode ser, em um primeiro momento, analisada pelas dimensões prestacional e 

negativa. 

Assim, a técnica de ponderação ora referida é esquematizada, na doutrina, em 

quatro etapas distintas, que contempla, no horizonte deste texto, também o 

encadeamento permeável das dimensões acima referidas. 

Na primeira etapa, cuidar-se-ia de verificar abstratamente se o interesse dito 

violado goza de proteção jurídica – ou seja, se o interesse é ou não contemplado, 

expressa ou indiretamente, por meio de norma jurídica, isso porque o “dano somente 
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pode existir quando de alguma norma seja possível extrair, em abstrato, o merecimento 

de tutela do interesse alegadamente lesado.”
256

 

Buscando uma contribuição à luz da teoria do fato jurídico, importa, neste 

primeiro momento, verificar a possibilidade de incidência de uma regra ou princípio 

jurídico que contenha, na composição do suporte fático projetado, a descrição (ainda 

que não expressa) da hipótese normativa que se amolde ao interesse violado. 

No que tange aos dados pessoais, é possível identificar a regra de tutela da 

privacidade derivada do art. 21 do CC/2002 com o art. 5º. X da CF/1988, cuja proteção 

é ampliada pela cláusula geral principiológica de proteção posta também no texto 

constitucional (art. 1º, III) e espelhada, ainda que embrionariamente, na previsão do art. 

3º, III do Marco Civil da Internet. 

Nesse passo, pertinente é a incidência da dimensão prestacional da força 

normativa decorrente da dignidade da pessoa humana. Sendo tal elemento, como já 

assumido, uma qualidade própria ao homem, na concretude de sua existência, exprime-

se também a noção perceptível de vida digna que deve ser tutelada por meio de 

condutas proativas e positivas, passíveis de consolidação pelo Estado ou mesmo por 

particulares.  

Como bem pontua Carlos Eduardo Pianovski, “a normatividade assume a 

dignidade como qualidade inerente a cada ser humano concreto, e que antecede ao 

direito, e permite sua tutela inclusive por meio de prestações positivas.”
257

 

Logo, no cenário de proteção de dados pessoais, a noção de vida digna pode ser 

projetada na escolha da própria pessoa em definir quais dados ou informações podem 

ou não ser objeto de apreciação, dando-se passo inicial para a construção de sua própria 

esfera de personalidade.  

Tal perspectiva importa na assunção da eleição a ser realizada por cada sujeito 

acerca do delineamento de sua própria projeção virtual, revelando-se “[...] premente a 

tutela da liberdade existencial”
258

.  
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Em tal contexto, que envelopa a livre escolha a ser promovida pela pessoa, é 

possível assumir que a noção de liberdade substancial pode contribuir para a efetivação 

da dimensão prestacional da dignidade da pessoa humana, permitindo que cada sujeito, 

no controle de suas informações pessoais, realize aquilo que repute como valoroso, 

consolidando, assim, um traço essencial da sobredita vida digna, cuja definição não 

pode, ao sujeito
259

, ser imposta. 

A liberdade substancial refere-se, a rigor, à perspectiva teórica desinente das 

teorizações de Amartya Sen, consistindo, em breve definição, como a possibilidade real 

do ser humano realizar e fazer o que valoriza a partir de um conjunto mínimo de 

capacidades que possui.
260

 

Tal conceito de liberdade é informado, como se pode depreender, por outros 

elementos subjacentes a si.  

Como dito, Sen propõe que a liberdade substancial consiste na realização, pela 

pessoa, daquilo que ela valoriza, realização essa ensejada pelas capacidades que detém. 

Por capacidade, nesse cenário, entendem-se as “[...] combinações alternativas de 

funcionamentos cuja realização é factível.”
261

 A seu turno, tais funcionamentos 

representam o “[...] conjunto de coisas que alguém pode reputar como valioso fazer ou 

ter.”
262

 Carlos Eduardo Pianovski elucida com precisão o encadeamento de ideias 

proposto por Amartya Sen da seguinte forma: 

 

O conjunto de funcionamentos que uma pessoa consegue realizar compõe o 

seu conjunto capacitatório, ou seja, a capacidade de alguém é medida pelos 

funcionamentos que ela pode realizar efetivamente. Assim, tão maior será a 

liberdade efetiva [substancial] de uma pessoa quanto maior for o seu 

conjunto capacitatório.
263
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Verticalizando tais considerações ao cenário que preenche o tablado das 

reflexões ora postas sobre proteção de dados pessoais, cada sujeito contempla, para si, 

um conjunto de perspectivas que qualifica como de valorosa realização (eis, então, os 

funcionamentos), sendo essa a base na qual se assentará a sua noção própria de vida 

digna. Dentre essas perspectivas de valor, estão as informações e dados que a pessoa 

entende como definidores de sua personalidade. 

Entra em cena, então, a possibilidade de escolha efetiva que o sujeito realiza 

sobre controlar ou não o fluxo e acesso aos dados e informações acima referidos. Sendo 

factível a realização de tal escolha, erige-se o conjunto capacitatório, ou de capacidades, 

referidos por Amartya Sen, que constitui, por conseguinte, a liberdade substancial 

promovida inicialmente pela factibilidade de eleição (ou seja, pela possibilidade 

verdadeira e efetiva da realização de escolhas sobre os dados que se quer proteger) 

promovida também por meio do auxílio da dimensão prestacional da dignidade da 

pessoa humana. 

Acolchetando tais ponderações, aponta Carlos Eduardo Pianovski que: 

 

É por isso que um conceito que pode auxiliar na compreensão do conteúdo da 

dimensão prestacional da dignidade é a liberdade substancial. Essa 

modalidade de liberdade não se confunde com a liberdade negativa formal, 

que se define como a possibilidade de agir em um espaço de não coerção – 

ou de fazer o que não é vedado – consistindo, de modo diverso, na 

possibilidade concreta de cada indivíduo realizar o que lhe é valoroso. 

Esse conceito de liberdade, desenvolvido exemplarmente por Amartya Sen, é 

relevante para se pensar no direito à vida digna, uma vez que, ao mesmo 

tempo em que não define o que deve ser valorizado pelo indivíduo, preconiza 

meios assecuratórios de realização material das concepções individuais de 

bem.
264

 

 

Ao contemplar o dado normativo que embasa o interesse dito violado no âmbito 

dos dados pessoais, em decorrência do conteúdo jurídico da dignidade da pessoa 

humana, visualiza-se (e leva-se em conta) também a liberdade substancial de cada 

sujeito em, inicialmente, eleger quais dados/informações deverão ser especialmente 

controlados ao beneplácito da construção de sua personalidade.
265
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Adiante, como a técnica de ponderação beneficia a leitura completa da situação 

lesiva, a segunda etapa de seu esquema destinar-se-ia a analisar se o interesse lesivo (ou 

seja, se o interesse daquele que em tese violou esfera jurídica alheia) é, a seu turno, 

merecedor de tutela, já que “[...] as mesmas normas genéricas que são invocadas para 

sustentar a reparabilidade de um dano existencial efêmero podem também ser invocadas 

para sustentar a legitimidade de um comportamento que provoca dano.”
266

 

No campo dos dados pessoais, o cumprimento de tal etapa depende da leitura 

efetiva do caso concreto a ser colocado em apreço.  

Pense-se, por exemplo, nas tratativas de uma relação locatícia: o acesso a 

informações sobre a filiação político partidária do locatário não pode, a rigor, ser 

realizada pelo locador sem a devida autorização (ou, ainda, tal filiação não poderia 

constituir razão justa para a frustração do negócio); em raciocínio distinto, até em 

respeito ao princípio da boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do CC/2002), poder-se-ia 

considerar legítima a pesquisa realizada pelo locador sobre o histórico de inadimplência 

do pretenso locatário em relações da mesma natureza. 

Verticalizando o exemplo em uma hipótese afeita à realidade digital e submetida 

à relação de consumo, o Marco Civil da Internet dispõe, no art. 7º, inciso III, que a 

utilização e tratamento de dados pessoais são legítimos se (“a”) justificável a coleta dos 

dados; (“b”) se a utilização não for vedada pela legislação; e (“c”) se a utilização estiver 

especificada no contrato de prestação de serviço ou nos termos de uso de aplicações de 

Internet. Logo, se determinada utilização de dados pessoais estiver expressamente 

prevista no contrato de consumo, com os destaques e demais requisitos exigidos pelo 

CDC, poder-se-ia considerar legítima a sua objetivação. 

Tal qual se deu na primeira etapa, também neste momento é possível vislumbrar 

a operabilidade normativa da dignidade da pessoa humana, agora vista na dimensão 

negativa que, como se pode intuir, estrutura a necessária abstenção de “[...] tratamento 

degradante e de discriminação de qualquer natureza [...]. Essa dimensão negativa é a 

eficácia mínima da norma em comento, derivada de seu núcleo essencial.”
267

 

                                                        
266

 SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. Da erosão dos filtros da 

reparação à diluição dos danos. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 165. 
267

 PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo. Dignidade da pessoa humana. In: CLÈVE, Clèmerson Merlin 

[Coord.] Direito Constitucional Brasileiro. Vol. I. Teoria da Constituição e direitos fundamentais. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 179. E, ainda, em complemente, colhe-se o seguinte da 

reflexão do mesmo autor: “Consiste a dimensão negativa, pois, na vedação a qualquer conduta que 

afronte a dignidade de outrem, definindo-se a força normativa da dignidade da pessoa a partir da 

perspectiva da imposição de limites a condutas alheias ou, mesmo, do próprio sujeito – que não pode 

abdicar de sua dignidade.” (Idem, p. 179-180.) 



110 
 

A dimensão negativa pode auxiliar no intento de melhor vislumbrar os limites, 

ainda que implícitos, da conduta daquele que se “aprofunda” na análise das informações 

pessoais e dados quiçá sensíveis pertencentes ao sujeito com quem, por exemplo, 

entabulará determinada relação negocial. 

Superadas as duas etapas iniciais, a técnica de ponderação encontra maior 

densificação nas duas etapas seguintes e derradeiras.  

A terceira etapa esquematizada destina-se a verificar se, no choque entre 

interesses, existe alguma regra ou princípio que determine de pronto a prevalência de 

um deles. 

Destaca-se que o Código Civil não traz uma regra de prevalência específica da 

privacidade e seus desdobramentos, posto que o art. 21 “[...] não estabelece quais 

condições a fazem prevalecer, em hipótese de colisão, frente a demais interesses 

tutelados”
268

. Em outro giro, o já referido art. 7º, inciso III e alíneas do Marco Civil da 

Internet traz algumas regulações que legitimam o uso de dados pessoais, servindo, 

portanto, de possível baliza à análise de hipotética prevalência. 

O problema em se considerar as disposições do Marco Civil da Internet como 

regras legais de prevalência de interesse lesivo reside na limitação genérica de suas 

proposições e a expressa delegação da tratativa do tema de dados pessoais para 

legislação posterior, que ainda não vigora.  

Porém, se de fato inexistir regra efetiva sobre a prevalência entre os interesses, a 

ponderação deverá ser realizada pelo Poder Judiciário, constituindo a quarta etapa da 

técnica ora referenciada. A ponderação neste caso buscará vislumbrar, de um lado, a 

dimensão de afetação do interesse violado e o grau de concretização do interesse lesivo, 

de outro: 

 

A ponderação consiste, essencialmente, em analisar de forma comparativa o 

grau de concreta realização do interesse lesivo e o grau de concreta afetação 

do interesse lesado, extraindo-se do dado normativo uma regra de prevalência 

válida para as circunstâncias particulares em exame. Busca-se no 

ordenamento positivo o fundamento, ainda que indireto, da atribuição de 

relevância jurídica a certas circunstâncias que, na espécie, possam determinar 

a prevalência de um interesse face a outro, embora, abstratamente, ambos 

sejam protegidos em igual intensidade. Em síntese apertada, procura-se 

definir, com base no direito positivo, se, naquelas condições concretas, o grau 

de realização do interesse lesivo justifica o grau de afetação do interesse 

lesado.
269

 (Grifos originais) 
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Assim, prevalecendo o interesse lesado sobre o interesse lesivo, haverá a 

concretização de um dano que poderá denotar a qualificação de ressarcível/indenizável; 

isso após o seguimento de um traçado que considera efetivamente não apenas o 

interesse dito violado, mas também a posição daquele que alega a legitimidade da 

hipotética violação.  

Lê-se, assim, o caso concreto, promovendo-se uma aproximação entre 

encadeamento técnico-normativo da responsabilidade civil, as disposições desinentes do 

ordenamento jurídico constitucional e a realidade posta ao entorno, mirando os 

interesses na concretude da existência humana e em atenção à sua dinamicidade e 

fluidez.  

Tem-se que o esquema apresentado alinha-se devidamente às considerações 

erigidas até o momento. Verificou-se anteriormente que, no campo dos dados pessoais e 

sensíveis, sua violação, a rigor, dar-se-ia por meio de ato ilícito de eficácia indenizativa, 

sendo o dano e a ressarcibilidade/reparabilidade elementos completantes de seu núcleo 

estrutural. 

O problema está em verificar quais são as possibilidades de constituição do 

primeiro elemento completante (dano), posto que falar em dados pessoais e sua violação 

comporta uma discussão sobre o exercício da liberdade dos participantes de uma 

determinada relação, seja aquele sobre quem versam os dados (na construção de sua 

própria personalidade), seja aquele que busca instrumentalizar, em alguma medida, as 

informações que dele defluem. 

Neste cenário, o princípio da finalidade pode desempenhar papel especial, 

servindo de parâmetro para a análise da ocorrência ou não de desvio ao fim destinado 

aos dados pessoais quando coletados – uma vez que, ante a limitação legislativa e a 

timidez jurisprudencial, o mero acesso aos dados, ainda que adjetivados como sensíveis, 

pode não satisfazer a estruturação do dano ou mesmo da característica indenizativa. 

Está-se, e é bem verdade, em um momento de construção, no qual inexistem 

ainda bases sólidas para escorar uma conclusão efetiva sobre todos os limites da 

proteção de dados pessoais. Novamente aqui se encontra um aspecto positivo da técnica 

de ponderação, posto que em lugar de dar uma resposta estática a um problema 

dinâmico, busca-se entender o que se passa na realidade para tutelar, em cada caso e 

com atenção efetiva às diretrizes do direito posto, o interesse colocado em xeque. 
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Bem por isso que se pode trazer à colação outra forma de operabilidade da força 

normativa desinente da dignidade da pessoa humana, agora esteada em dimensões 

objetiva e subjetiva. 

Como bem se destacou e reiterou, um dos traços de maior complexidade que a 

disciplina jurídica da privacidade concebida como autodeterminação informativa (que 

esteia a noção de proteção de dados pessoais) trouxe reside na evidenciação do choque 

entre a liberdade do detentor dos dados em buscar sua tutela e controle e a liberdade 

daquele que, por interesse possivelmente legítimo, pretende acessá-los ou utilizá-los. 

Sob o pálio dessa ponderação há, no entanto, ainda mais. É que não se pode 

desconsiderar que, ao tratar da tutela da privacidade, se está analisando a proteção de 

direito da personalidade que, a seu turno, é entendida como valor escorado na dignidade 

da pessoa humana, que permeia todo o ordenamento jurídico. Justamente em tal 

entremeio é que sobreleva tanto a concepção daquilo que o titular dos dados pessoais 

assume como afronta à sua personalidade, tanto como a concepção daquilo que 

determinado sujeito entende por lídimo ao acessar e utilizar informações de terceira 

pessoa. 

Pode-se pensar, assim, na referida perspectiva de operatividade da dignidade da 

pessoa humana, estremada na dimensão subjetiva (que “[...] investiga as concepções 

individuais de dignidade, ou seja, o que o destinatário da norma protetiva encara como 

afrontoso à sua dignidade e o que reputa como integrante de uma vida digna”
270

) e na 

dimensão objetiva (apontando-se que “[...] o conteúdo concreto da dignidade seria, 

então, aferível por meio daquilo que a sociedade reputa digno ou indigno, ou [...] o que 

a sociedade reputa ou não como vida digna”
271

).  

Na técnica de ponderação aqui explicitada, ancorada na reflexão de Anderson 

Schreiber, o conteúdo operativo da dignidade da pessoa humana balizado nas precitadas 

dimensões ganha também outros tons.  

De um lado, ao beneplacitar a dimensão subjetiva estar-se-ia concentrando 

atenção no dado normativo que esteia a primeira etapa de ponderação, contemplada na 

verificação de base jurídica, explícita ou implícita, que ampare o interesse em tese 

lesionado. Se se fala em proteção de dados pessoais, pensa-se em uma tutela da 
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privacidade arrimada em concepção que se funda na dignidade da pessoa humana, 

qualidade de cada pessoa que antecede o próprio sistema jurídico.  

Está-se, assim, privilegiando espaço relevante da livre construção da 

personalidade da pessoa, fortalecendo a liberdade substancial acima referida por meio 

de eficácia prestacional que a pode elevar ao pórtico de uma liberdade positiva, fazendo 

o sujeito timoneiro efetivo dos rumos de sua existência no oceano da 

intersubjetividade.
272

 

Todavia, há que se pensar também nos benefícios que podem decorrer da 

observância à dimensão objetiva, que, a rigor, pode ser concentrada, com algum 

esforço, na quarta etapa de ponderação, vista na análise a ser realizada pelo Poder 

Judiciário, no âmbito da tutela de dados pessoais, acerca da correlação entre a 

concretização do interesse dito lesivo (daquele que busca acesso a dados de terceiros 

com amparo em base legal concreta) e o grau de afetação do interesse lesado (que, no 

campo da autodeterminação informativa, deteria o controle sobre o fluxo e acesso de 

seus dados). 

Assim, o Poder Judiciário poderia conformar, em atenção ao caso concreto, a 

concepção objetiva de vida digna, preenchendo de concretude, naquele momento, o 

núcleo aberto da dignidade humana. 

Ainda que se raciocine sobre tais aspectos operativos da norma em cotejo, tem-

se por certo que a preponderância estrita e automática de uma dimensão sobre a outra 

poderia culminar na anulação da própria dignidade e personalidade que se busca tutelar. 

Não há, portanto, uma solução a priori; logo, o consenso entre ambas aparenta 

constituir, em tal cenário, a resposta mais adequada, ainda que não definitiva e 

certamente passível de críticas. 

É que, mesmo que se assuma a presença de uma relevância mais aguçada à 

dimensão subjetiva (o que coadunaria com o propósito maior da autodeterminação 

informativa), a mera operação da dignidade sob tal dimensão, ao satisfazer a indicação 

da ocorrência de violação de dados pessoais, não responderia a dúvida acerca da real 
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ocorrência de dano, sua extensão e possibilidade de ressarcimento. Está-se, é bem 

verdade, em um campo no qual os questionamentos é que embalarão os raciocínios 

postos a perscrutar possíveis soluções. 

Isto não implica assumir que a tutela da privacidade como autodeterminação 

informativa enseja naturalmente saídas simplificadas e vincadas pela insegurança 

jurídica.  

Como demonstrado, é possível construir um caminho tecnicamente seguro para a 

proteção dos dados pessoais a partir das premissas acima alinhadas, dotadas do devido 

rigor e do reconhecimento da pluralidade que emana do real e colore o jurídico. Afinal, 

como já se afirmou, “inexiste uma única resposta, mas há sempre a possibilidade de 

encontrar a resposta certa no sistema jurídico”
273

. 

Logo, no enlace de todas as reflexões já erigidas, abre-se a oportunidade para 

sopesar o possível contributo a ser desempenhado pela disciplina jurídica da privacidade 

e da responsabilidade civil em face da proteção de dados pessoais, possibilitando o 

incremento de uma liberdade positiva esteada na constituição prospectiva do direito 

civil e em conjunto com a problemática que exsurge das relações sociais e arrosta a 

efetivação das proposições jurídicas. 
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CAPÍTULO 3 - A LIVRE CONSTRUÇÃO DA PERSONALIDADE E A 

CONSTITUIÇÃO PROSPECTIVA DO DIREITO CIVIL NA PROTEÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS 

 

O traçado das ponderações erigidas até o momento permite contemplar com 

clareza que a temática de proteção de dados pessoais envolve densa complexidade, 

demandando preocupação e cuidado em seu trato.  

Diversas são as possibilidades que defluem dessa feição posta à nova concepção 

de privacidade atrelada à responsabilidade civil (que implica a flexibilização da noção 

de dano, em perspectiva aberta) e, concomitantemente, há que se considerar os limites 

indispensáveis na estruturação de um raciocínio sobre tal questão que, comprometido 

com a dinamicidade do real, leve em conta a aquarela de tons das diretrizes 

constitucionais que será pincelada na textura por vezes rígida da ordem jurídica 

brasileira. 

Mesmo com o amparo observativo proporcionado pela teoria do fato jurídico, a 

análise da configuração do dano no campo da autodeterminação informativa mostra-se 

bastante fluída e maleável, adjetivações que deixam transparecer a impressão de que, 

em face do terreno movediço da proteção de dados pessoais, a travessia de tal espaço 

dar-se-ia com o temor da insegurança, principalmente se for levada em conta a 

indefinição do papel da responsabilidade civil e da própria disciplina jurídica da 

privacidade como guias em tal jornada. 

Nada obstante, viu-se que a aplicação da técnica de ponderação de interesses, 

acompanhada da análise normativa da dignidade humana, pode conferir maior equilíbrio 

às reflexões sobre o tema, mormente na consideração, como já exposto, do choque entre 

liberdades propiciado pela concepção de privacidade ora mencionada. 

É no influxo dessas perspectivas que o presente estudo se alça ao seu momento 

reflexivo derradeiro, buscando ponderar, no contexto acima referido, sobre a função a 

ser desempenhada pela privacidade (em sua acepção fático-jurídica de 

autodeterminação informativa) e pela responsabilidade civil na tutela da estruturação da 

personalidade de cada pessoa. Com o descortinar do último repto, faz-se imperioso 
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declinar o traçado das considerações que adiante serão encadeadas, bem como trazer à 

luz algumas ressalvas. 

O primeiro momento deste capítulo final será destinado a melhor trabalhar e 

aprofundar efetivamente os conceitos de liberdade que foram referidos amiúde ao longo 

do texto. Como se explicou, a proteção de dados pessoais congrega o enlace entre duas 

perspectivas distintas fáticas de liberdade, tanto do titular dos dados e informações 

como a de terceiros. 

Assim, entende-se que, como se está a falar da privacidade encarada como 

autodeterminação informativa, cada sujeito, ao controlar o fluxo de informações e dados 

pessoais, projeta e exerce um ato que muito se aproxima à definição de liberdade 

positiva considerada em contraste à teia de relações que cada pessoa tece em sua 

inafastável intersubjetividade.  

Nesse quadrante de ideias, alguns marcos teóricos servirão de baliza para a 

reflexão supra, tanto afeitos ao campo jurídico (como Carlos Eduardo Pianovski em sua 

análise sobre concepção plúrima de liberdade enlaçada aos institutos do direito civil) 

como aqueles dedicados especificamente ao estudo tema (citando-se, assim, Isaiah 

Berlin, Amartya Sen, Oscar e Mary Handlin, dentre outros).   

Logo, buscar-se-á escudar um posicionamento teórico que contemple, na medida 

possível, todas as considerações vertidas até o momento, projetando efetivamente a 

ideia de que a privacidade hoje vista como autodeterminação informativa exprime, antes 

de tudo, a projeção da liberdade positiva como elemento ínsito à estruturação da 

personalidade por cada pessoa. Se, como bem apontou Maria Celina Bodin de Moraes, 

hoje “nós somos informações”
274

, a construção da personalidade passa necessariamente 

pelo controle de dados pessoais ativamente exercido por cada sujeito. 

Apresentado o traçado da liberdade positiva na concepção de autodeterminação 

informativa, passar-se-á a ponderar de modo mais profundo sobre algumas perspectivas 

citadas nas linhas precedentes. No capítulo anterior, foram mencionados os riscos 

possivelmente desinentes da insegurança jurídica na leitura do dano (pressuposto central 

da responsabilidade civil hodierna) no campo da tutela de dados pessoais, seja pela 

timidez do trato jurisprudencial consolidado até o momento, mas também (e, quiçá, 
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principalmente) pelo receio comumente perceptível na doutrina pátria em trabalhar com 

categorias jurídicas sem respostas previamente consolidadas. 

A fim de se tentar superar tal óbice, buscar-se-á contemplar a proteção de dados 

pessoais no campo da constituição prospectiva do direito civil, tal como propugnada por 

Luiz Edson Fachin. Com isso, revela-se o intento de reconhecer positivamente o quadro 

amplo de possibilidades e nele promover um raciocínio jurídico comprometido que leva 

em conta a fragilidade da segurança formal de conceitos estanques em um momento no 

qual a realidade mostra-se tão oscilante.
275

 

Cumpridas tais etapas, passar-se-á à tarefa de delinear, nos limites deste 

trabalho, a dimensão funcional a ser visualizada tanto para a disciplina jurídica da 

privacidade (em sua nova concepção) como para a responsabilidade civil (amplamente 

incidente em tal cenário). No entanto, uma vez mais cumpre destacar uma importante 

ressalva, justamente para que reste bem aclarado o que se buscará por definir acerca de 

uma dimensão funcional para cada um dos institutos. 

Como se sabe, tratar da função de qualquer instituto jurídico constitui um 

desafio que, pela sua complexidade, mostra-se exposto a uma série de armadilhas 

reducionistas que visam apontar qual seria a sua finalidade central e unívoca. E, 

principalmente em se tratando da responsabilidade civil posta no bojo da privacidade 

como autodeterminação informativa, isso não se faz possível. 

A rigor, hoje, pelos fatores já examinados, a responsabilidade civil pode denotar 

funções e não uma função
276

 – sem prejuízo dos significantes e significados que 

abrolham de tais vocábulos. Apenas em síntese, reparação e prevenção atualmente são 

termos comumente associados à responsabilidade civil e, se operados sem a devida 

cautela, corre-se o risco de fazer tal instituto destoar da tessitura que acomoda (ainda 

que sem traços de tranquilidade) a proteção de dados pessoais. 
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Em determinados momentos deste estudo, o termo “função” acabou por ser 

conectado à ideia de um “contributo”, de uma determinada “prestação”
277

 que pode ser 

efetivada pelas sobreditas categorias jurídicas em face de “algo maior”, aqui admitido 

como a construção da personalidade humana. 

Em regra, as teorias funcionais identificam a “função" a partir de uma analogia 

de um organismo vivo com a sociedade. Nesta singra, considera-se como “função”, 

então, uma prestação efetivada por um determinado “órgão”, integrante daquela 

totalidade viva, para a garantia da preservação e funcionamento daquele mesmo 

organismo, tal qual definiu Bobbio.
278

 

Assim, mesmo que secularmente utilizada, tal perspectiva funcional, nesse 

quadrante específico, abre margem para uma contemplação genérica e intangível sobre 

ponto no qual este contributo representado pela função vai ser direcionado, uma vez que 

se acarreta uma “abstração” da totalidade na qual o contributo irá se inserir.  

Naquilo que se refere ao conteúdo epistemológico do direito, cabe, então, 

problematizar essa questão, mesmo porque o vetor essencial do sistema jurídico 

brasileiro hodierno (a dignidade humana) busca compreender e apreender a pessoa em 

concretude, e não apenas como um indivíduo atomizado, não se encaixando ao caixilho 

da sociedade apreendida como mera totalidade em abstração. 

É justamente nessa ordem de ideias que este texto direciona a definição da 

função (ou dimensão funcional) da privacidade e da responsabilidade civil para 

compreensão do ser humano na concretude de sua existência, considerando igualmente 

a faticidade das relações intersubjetivas por ele travada.
279
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Assim, quando aqui se fala em dimensão funcional quer-se, na verdade, 

ponderar sobre possíveis contributos que a disciplina jurídica da privacidade e a 

responsabilidade civil podem prestar, em atenção à sua estrutura, à uma ideia efetiva de 

livre construção da personalidade e sua respectiva tutela, levando em conta os dados 

normativos que informam tais perspectivas e a realidade fática que, por igual, lhe é 

subjacente. 

Cumprida a ressalva, destaca-se que os tópicos seguintes dialogarão com o 

conteúdo que os precede, permitindo, ao fim e ao cabo, uma análise conclusiva mais 

ampla e atenta à complexidade do tema enfrentado, que será descortinada adiante. 

 

3.1 O DELINEAMENTO DA LIBERDADE POSITIVA E SEU ENLACE COM A 

LIBERDADE SUBSTANCIAL NA DISCIPLINA JURÍDICA DA PRIVACIDADE 

COMO AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA 

 

Ao longo deste texto, muito se refletiu sobre a apreensão jurídica da 

personalidade e seus significados. No primeiro capítulo foi declinado o intento de 

entrever, em certa medida, a “evolução” do tema no cenário jurídico, atentando, 

inclusive, para o diálogo entre as construções teóricas erigidas no direito brasileiro e no 

direito comparado. 

De tal diálogo emergiu a concepção da personalidade como valor (devidamente 

esteado normativamente na dignidade da pessoa humana) presente na tessitura de 

preceitos do ordenamento jurídico. Bem por isso é que, em paragens tupiniquins, se 

pode falar na cláusula geral de proteção da personalidade, indo além de um rol taxativo 

de hipóteses de tutela. 

Da compreensão da personalidade como valor evidenciou-se, também, a 

particular forma que hoje as relações intersubjetivas denotam na sociedade. O prisma de 

análise, nesse sentido, foi elegido principalmente pelas ponderações de Gilles 

Lipovetsky acerca da hipermodernidade e do traço de perfis pessoais e de consumo que 

a “cultura-mundo” instaurada atualmente denota. Abre-se espaço, então, para uma 

existência virtual da pessoa, onde as informações e dados pessoais balizam a feição 

externa que marcará cada sujeito nas relações interpessoais que serão travadas. 
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Daí abrolha uma nova compreensão, a seu turno, sobre a disciplina jurídica da 

privacidade, entendida como autodeterminação informativa na medida em que, a cada 

pessoa, se poderia cogitar um controle efetivo sobre o fluxo e acesso de informações e 

dados dos quais o sujeito é titular.  

Sendo a privacidade uma projeção manifestada da personalidade considerada 

como valor, abre-se espaço para se ponderar sobre as suas formas de tutela. 

Mesmo correndo o risco de tornar o texto repetitivo, insta lembrar que a tutela da 

autodeterminação informativa exprime duas possibilidades afeitas a um mesmo fim: 

ponderar, de uma banda, o contributo passível de identificação a ser prestado pela 

disciplina jurídica da privacidade em sua nova roupagem e, de outra, o contributo 

passível de identificação a ser prestado pela responsabilidade civil como instituto 

inevitavelmente incidente em tal cenário. Acerca da primeira possibilidade é que será 

dado o primeiro passo nesta seção. 

Tal qual se expôs anteriormente, falar efetivamente em “controle de dados 

pessoais” demanda encarar a possibilidade da pessoa escolher, de acordo com suas 

próprias compreensões, quais informações poderão ser objeto de acesso externo por 

terceiros, independente do fim a que se destinem.  

Essa escolha, a rigor, traduz-se em um ato de liberdade que, em uma 

compreensão do direito informado pela realidade, o conteúdo jurídico não pode olvidar. 

Emerge daí o primeiro traço de liberdade antes referido (exercido pelo titular dos dados 

pessoais), que possivelmente colidirá com a liberdade de terceiros que, em nome de 

seus interesses, buscarão acessar o conjunto de informações guarnecidos pela vontade 

de seu titular. 

Importa sobremaneira, nesse cenário, ponderar sobre o encadeamento dessa 

liberdade que necessariamente informa a privacidade entendida como autodeterminação 

informativa. 

Inobstante tal perspectiva, quiçá o enunciado supra possa traduzir uma aparente 

simplicidade que, na realidade, não se mostra viável. É que tratar de “liberdade” não 

importa na assunção de um conceito unívoco e estável. Na verdade, há muito mais 

espaço para se tratar de “liberdades” do que uma “liberdade” edificada em conceituação 

definitiva, uma vez que tal noção é embasada por uma análise epistemológica que, a seu 

turno, vem informada pelo conteúdo fático que lhe é subjacente. Nas palavras de Carlos 

Eduardo Pianovski: 
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O caráter plural que emerge da análise do(s) significado(s) da liberdade 

permite chegar a uma conclusão preliminar: inexiste possibilidade coerente 

de se falar sobre a liberdade sem a identificação de qual (ou de quais) 

significado(s) a ela se está a atribuir. Mais que isso: indispensável para 

qualquer investigação que pretenda avançar seriamente na compreensão do 

perfil da liberdade em determinada seara é que se contextualize espaço-

temporalmente o lugar que essa liberdade será analisada e adquirirá sentido. 

Assim, não se trata de saber o que seria a liberdade “em si”, mas, sim, em 

que consiste a liberdade em determinado contexto e sob a ótica de um 

determinado saber - e, por isso, se trata de uma investigação de caráter 

epistemológico, mais que sociológico, sem, todavia, ignorar que a dimensão 

epistemológica não pode vir desgarrada do estado do saber à luz do qual o 

objeto será construído e analisado.
280

  
 

Logo, necessário é firmar, antes de tudo, qual significado se intenta dar, neste 

texto, ao vocábulo “liberdade”, levando em conta escolhas epistemológicas, 

metodológicas e, ainda, sociológicas. 

Contemplar o controle de dados pessoais no bojo da privacidade entendida como 

autodeterminação informativa implica em reconhecer um espaço salutar no qual cada 

pessoa poderá normativizar sua conduta, balizada na escolha das informações e dados 

que pretende guarnecer. Essa perspectiva leva em conta a satisfação da dignidade da 

pessoa concretamente considerada na teia das relações interpessoais, em lugar de alocar 

tal escolha em um prisma meramente de abstração. 

Assim, mais do que um mero espaço onde o indivíduo estará livre de coerção, 

trata-se de reconhecer que esse mesmo locus comporta um fim de autoafirmação 

(rectius, autodeterminação) acerca das informações que poderão ser objeto de 

contemplação por terceiros, constituindo passo inarredável para a formatação de sua 

personalidade em um cenário social tão vincado pela interferência da tecnologia. 

Essas são, portanto, as escolhas epistemológicas e sociológicas que animam a 

investigação da liberdade neste texto que, nesse quadrante de ideias, muito se aproxima, 

como já informado, à noção de liberdade positiva. Metodologicamente, no entanto, 

cumpre firmar uma observação. 

Falar em liberdade positiva neste espaço demanda muito mais do que a 

apresentação de seu conceito. Além disso, é necessário visualizá-la em um espaço de 

questionamento que leva em conta (i) o delineamento aparentemente contraposto 

presentificado pela definição de liberdade negativa e (ii) eventuais críticas que podem 

ser erigidas à sua concepção no plano jurídico, mormente no enlace de sua projeção à 
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ideia de autonomia privada. Somente com a satisfação metodológica dessas premissas é 

que se poderá, enfim, declinar o traçado da liberdade positiva no campo da 

autodeterminação informativa. 

Quanto ao primeiro aspecto, cumpre delinear que a liberdade positiva, em termos 

bastante resumidos e objetivos, implica na autoafirmação da pessoa de acordo com as 

suas próprias compreensões, tornando-se ela efetivamente “senhora de si mesma”. 

Marco teórico de ampla relevância sobre o tema é visto em Isaiah Berlin, que em ensaio 

clássico buscou assim definir a liberdade positiva: 

 

O sentido “positivo” da palavra “liberdade” tem origem no desejo do 

indivíduo de ser seu próprio amo e senhor. Quero que a minha vida e 

minhas decisões dependam de mim mesmo e não de forças externas de 

qualquer tipo. Quero ser instrumento de mim mesmo e não dos atos de 

vontade de outros homens. Quero ser sujeito e não objeto, ser movido por 

razões, por propósitos conscientes que sejam meus, não por causas que em 

afetem, por assim dizer, a partir de fora. Quero ser alguém e não ninguém, 

alguém capaz de fazer - decidindo, sem que decidam por mim, 

autoconduzido e não sofrendo influências de natureza externa ou de outros 

homens como se eu fosse uma coisa, um animal, um escravo incapaz de 

interpretar um papel humano, isto é, de conceber metas e diretrizes 

inteiramente minhas, e de concretizá-las.
281 

 

Vê-se com clareza que, no alinhamento teórico supra, a liberdade positiva 

significaria, em última medida, o agir do homem de acordo com suas próprias escolhas, 

em atenção à sua soberania no que tange à definição dos rumos de sua vida, motivado 

pela razão. “Sinto-me livre na medida em que creio na verdade disso e sinto-me 

escravizado na medida em que me forçam a reconhecer que tal verdade não existe”
282

: 

eis o desenho, para Berlin, da projeção da adjetivação positiva ao conceito de liberdade. 

Todavia, o precitado autor reconhece que o “autodomínio” desinente da liberdade 

positiva faticamente pode encontrar algumas barreiras para sua concretização.
283

 Assim, 

defende que o homem deveria abrir mão daquilo que não está ao seu alcance, 

promovendo aquilo que chamou de “retirada para a cidadela interior” - estaria aí a 

efetivação, em certa medida, de sua compreensão de liberdade positiva.
284
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Nesse quadrante de ideias, a liberdade pode ser apreendida como poder que 

propicia a autoafirmação/autodeterminação de cada sujeito. Essa perspectiva vem 

arrimada nas ponderações de Oscar Handlin e Mary Handlin que, no contraste das 

proposições hobbesianas de liberdade, afirmam que a “medida da falta de liberdade é a 

falta de poder”, sendo livre, pois, a pessoa que “tem capacidade de agir e fazer outros 

agirem”.
285

 

E, se a liberdade positiva se esteia na acepção da autodeterminação do indivíduo, 

sua antagonista, definida na liberdade negativa, irá privilegiar um espaço de não 

coerção no qual a pessoa pode fazer aquilo que não lhe é vedado. 

Segundo Carlos Eduardo Pianovski, tal concepção de liberdade exsurge nas 

proposições teóricas de forte corrente do pensamento liberal jurídico e político do 

século XX, visto, por exemplo, na leitura de Friedrich Von Hayek, que defende, em 

crítica ao igualitarismo, a liberdade negativa como conceito de liberdade por 

excelência.
286

  

Essa definição de liberdade atinge diretamente aquilo que Hayek definirá como 

justo, que está além do “[...] equilíbrio de interesses particulares em jogo num caso 

concreto, ou mesmo dos interesses de classes determináveis de pessoas [...]”. Assim, o 

justo, derivado da liberdade, não depende da vontade do homem em fazer aquilo que 

persegue, mas sim da razão, sendo justo aquilo que se mostra coerente dentro de um 

sistema de regras.
287

 

                                                                                                                                                                   
libertar-me de desejos que sei não poder realizar. Quero ser o dono do meu reino, mas minhas fronteiras 

são extensas e inseguras, por isso eu as contraio para reduzir ou eliminar a área vulnerável. Começo por 
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Verticalizando tais proposições à temática ora proposta, afeita à privacidade 

como autodeterminação informativa, importa ressaltar duas perspectivas: (i) a noção de 

liberdade negativa, como acima posta, não cumpre com o desiderato constitucional de 

proteção da personalidade e (ii) a definição de liberdade positiva, aplicável ao cenário 

da proteção de dados pessoais, pode ser compreendida em giro mais amplo que a 

definição proposta por Isaiah Berlin. Ambas as questões serão devidamente enfrentadas. 

Em primeiro lugar, é forçoso reconhecer que a liberdade posta apenas em seu 

sentido negativo pode acabar por cercear a relevância jurídica da escolha concretizada 

por cada pessoa, olvidando da importância de suas consequências. Em outros termos: 

“tratar-se-ia de reconhecer que as pessoas são livres para querer e agir, mas esse querer 

e esse agir não importam necessária proteção jurídica em suas consequências.”
288

 

É reconhecer, nessa medida, que o conceito estático de liberdade negativa 

mostra-se insuficiente para os propósitos jurídicos, uma vez que garante ao sujeito o 

agir livre sem tutelar efetivamente os desdobramentos de tal ato. 

Na lógica da autodeterminação informativa, portanto, a dimensão negativa de 

liberdade acaba por ser ineficaz. De nada adianta que se garanta à pessoa a escolha dos 

dados e informações que quer guarnecer se, posteriormente, nenhum tipo de tutela será 

deflagrada. 

É justamente no influxo dessas ponderações que se visualiza com clareza a 

liberdade positiva com a autodeterminação possível de cada sujeito. Trata-se, assim, da 

faculdade da pessoa em escolher os dados que lhes são pertinentes e, como 

consequência, demandar que o direito os agasalhe com a devida proteção. 

Nesse contexto, torna-se possível retirar a leitura da liberdade positiva como 

simples efetivação da “pessoa como senhora de seu destino” para alçá-la a uma noção 

de liberdade positiva vivida, que reconhece o seu locus em espaços de 

intersubjetividade privada.
289

 

Tal proposição encontra-se presente da tese erigida por Carlos Eduardo 

Pianovski, que identifica, na dimensão funcional da família na contemporaneidade, a 

expressão mais forte de liberdade positiva.  

                                                        
288

 O alerta vem devidamente consubstanciado nas palavras de Carlos Eduardo Pianovski: “Na 

contemporaneidade, o conceito puramente negativo [de liberdade] é manifestamente insuficiente. A 

liberdade vista apenas em termos negativos, sobretudo se pensada em suas repercussões no Direito, pode 

significar uma limitação da relevância jurídica das escolhas ao momento de sua realização, sendo 

indiferentes, porém, as suas consequências.” Ibidem, p. 29-30. 
289

 PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo. Institutos Fundamentais do Direitos Civil e Liberdade(s). 

Repensando a dimensão funcional do contrato, da propriedade e da família. Rio de Janeiro: GZ Editora, 

2011. p. 25. 



125 
 

É que, assumida a entidade familiar como espaço de autoconstituição das pessoas 

em perspectiva de coexistência, não se pode assumir apenas a legitimidade dos modelos 

familiares não proibidos em lei (liberdade negativa), mas assumir conteúdo jurídico 

devidamente eficacial às entidades familiares que encontram na realidade a sua forma e 

não na previsão legal, estendendo-se para além de qualquer rol exaustivo.
290

  

Ao sentir deste texto, tal perspectiva pode ser bem aproveitada à 

autodeterminação informativa. A privacidade redesenhada exprime, como visto, a 

possibilidade do sujeito determinar, em plano virtual, quais informações sobre si serão 

passíveis de conhecimento externo, engendrando a escolha que, como consectário, 

demandará a projeção de determinada eficácia jurídica em sentido de tutela. 

Ora, salientou-se amiúde que a privacidade é uma manifestação da personalidade 

que, a seu turno, engendra-se como valor arrimado normativamente no conteúdo 

principiológico da dignidade da pessoa humana. É justamente esse o traçado que 

permite a coloração dos fatos pelo jurídico, em via de reciprocidade, demandando a 

incidência de determinado princípio ante a satisfação de seu suporte fático aberto.
291

  

Assim, a liberdade positiva que deflui da autodeterminação informativa só ganha 

relevância e sentido se lida e apreendida nas relações intersubjetivas travadas pelo 

titular dos dados pessoais em sociedade - vai-se além, assim, da mera acepção da 

liberdade positiva como “autorizadora” do sujeito ser “amo” de si próprio.  

Tal perspectiva da liberdade positiva, devidamente vivida em lugar de atuação 

em espaço de não coerção, equaliza-se à repersonalização do direito civil ensejada pelas 

inferências das disposições constitucionais; logo, falar da proteção da pessoa 

concretamente considerada importa em respeitar também as escolhas por ela 

realizadas.
292
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Além das sobreditas ponderações, importa enfrentar e buscar satisfazer o 

segundo questionamento que antes foi referenciado. Em linhas gerais, afirmar a 

liberdade positiva no campo da autodeterminação informativa, com as ressalvas já 

mencionadas, não culminaria em resgatar a abstração da autonomia privada em prol da 

definição da pessoa individualmente atomizada? 

Ao andamento proposto, é possível sustentar que não. É que a autonomia privada 

não passa ao largo das diretrizes constitucionais, sendo permeada e tutelada desde que 

se preste à efetivação de um valor constitucional, como bem aponta Heloísa Helena 

Barboza.
293

 

Em linhas gerais, destaca a autora que, aprioristicamente, a autonomia pode ser 

concebida como uma expressão da liberdade (derivado da ideia de Kant, na qual o 

sujeito moral faz escolhas livremente
294

).  

O conceito, como se vê, é de todo amplo, e demanda uma limitação. Assim, a 

autora colaciona a concepção de liberdade refletida por Perlingieri, tomada como um 

valor que permeado de ideologia e conceitos culturais que se fundam na própria 

Constituição.
295

  

Logo, essa liberdade, traduzida em situações existenciais, demanda uma nova 

leitura, na qual a autonomia privada passa a ser uma de suas formas de expressão, 

constituindo instrumento importante para a solidificação da dignidade humana na 

medida em que se reconhece o direito de cada pessoa autorregular-se nos limites legais 

derivados da Constituição, de modo que a autonomia privada, lida nessa ótica, somente 

será destinatária de tutela se prestar-se a realizar um valor constitucional, isso ante a 

alteração qualitativa que a constitucionalização do direito civil operou em seu 

conceito.
296

 

E se a autonomia privada reveste-se no desiderato de realizar valores 

constitucionais, merece destaque uma nova reflexão sobre os interesses merecedores de 
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tutela no âmbito da autonomia negocial. É que, por conta do que já se resumiu acima, os 

atos de vontade que singram pela autonomia privada, fazendo nascer, modificar ou 

extinguir relações jurídicas não se resumem mais a tratos de cunho patrimonial, como a 

ótica clássica poderia fazer presumir.  

Tal reflexão se faz importante justamente porque o tempo presente contempla 

cada vez mais ocasiões nas quais os mais diversos interesses transitam no âmbito na 

autonomia privada, que certamente não pode ignorar a concepção da privacidade como 

autodeterminação informativa. 

Assumir, portanto, que a autonomia privada vai além das tratativas patrimoniais 

é reconhecer que ela demanda de uma tutela especial, solidificada também em situações 

especiais, isso porque a dignidade humana, tido como elemento fundador da ordem 

jurídica, não contempla a exclusão de direitos ou garantias, constituindo uma cláusula 

geral aberta.  

Esse é, segundo a autora, o giro explicado por Tepedino, de modo que a 

autonomia privada, em sentido subjetivo, não contempla mais um indivíduo atomizado, 

mas sim a pessoa considerada na concretude de sua existência. Adiante, em sentido 

objetivo, visa mais interesses existenciais do que aqueles meramente patrimoniais e, 

quanto ao seu limite formal, este reside na Constituição, cuja cláusula geral de 

dignidade humana não permite automaticamente a exclusão de direitos ou garantias.
297

 

Logo, a liberdade positiva que se encontra estampada na privacidade concebida 

como autodeterminação informativa não engrendra a atomização da pessoa, nem mesmo 

beneplacita o retorno de um individualismo abstrato.  

Está em cena, isso sim, a concepção de liberdade posta na realidade da vivência 

humana, calcada na intersubjetividade, que contempla não apenas a livre escolha do 

sujeito acerca dos dados que busca proteger, mas também as consequências jurídicas 

que decorrem de tal conduta. 

O cenário é, como não poderia ser diferente, amplamente complexo. É que a 

afirmação da liberdade positiva desinente da autodeterminação informativa poderia, no 

campo da proteção de dados pessoais, estatuir obstáculos à incidência da 

responsabilidade civil, estremecendo as bases da segurança jurídica ao indicar, como 
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hipótese, a prevalência apriorística da liberdade do titular dos dados em face dos 

demais. 

Todavia, o enfrentamento de tal questão demanda, primeiramente, ponderar o 

que efetivamente se compreende (ou se pode compreender) atualmente, na ordem 

constitucional brasileira, por segurança jurídica, bem como, por conseguinte, se 

finalmente não é chegado o momento de se assumir que as demandas complexas postas 

em face do direito civil devem ser arrostadas em atenção à problemática que lhe é 

subjacente, por meio de um processo interpretativo devidamente comprometido. 

Tais perspectivas abrem espaço, pois, para se pensar sobre a autodeterminação 

informativa no bojo da constituição prospectiva do direito civil. 

 

3.2 SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NA 

CONSTITUIÇÃO PROSPECTIVA DO DIREITO CIVIL  

 

Tal qual foi assinalado ao longo deste texto, o sistema jurídico brasileiro atual 

segue as diretrizes e preceitos normativos que defluem da Constituição Federal, 

elementos que informam toda a construção jurídica alicerçada após a primavera de 

1988. 

Logo, o direito civil passa a seguir uma metodologia distinta daquela vista no 

direito apreendido pelo liberalismo clássico, fruto da modernidade e que o enfaixava, 

principalmente, em uma projeção patrimonialista.  

Nesse andamento, está-se a falar do direito civil-constitucional como método
298

 

arrimado em uma tríplice fundamentação que extrema a efetivação de um exercício 

interpretativo dotado de fins aplicativos, engendrando a possibilidade de o intérprete 

encontrar uma solução em face da análise de uma determinada problemática concreta 
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atentando, principalmente, ao vetor que ilumina a tábua de valores balizada na 

Constituição Federal, compreendendo a unidade e complexidade do ordenamento.
299

 

Nesse quadrante de ideias, toma-se a ordem jurídica como um sistema aberto, no 

qual a juridicização da realidade dá-se não por dispositivos isolados, mas sim por meio 

de um processo hermenêutico integrativo que considera o ordenamento como um todo, 

assinalando, na textura porosa das possibilidades, o desenho pertinente ao caixilho dos 

limites que defluem da legislação, da doutrina e também da jurisprudência. Assume-se, 

então, a necessidade de uma construção contínua no enlace entre direito e realidade. 

Tais perspectivas, relevantes ao campo do direito civil, potencializam-se no 

debruçar sobre a tutela da privacidade e proteção de dados pessoais ante a incidência da 

responsabilidade civil flexibilizada pela dinamicidade do real e, em certa medida, pelo 

método civil-constitucional que perpassa este texto como um todo.  

Impende, considerando tal cenário, pensar na compreensão do direito civil (bem 

como da privacidade e da responsabilidade civil, em atenção aos propósitos ora 

escudados e já mencionados) levando em conta a identificação de certos limites que 

podem decorrer das diversas respostas possíveis oriundas do sistema jurídico, ante uma 

determinada problemática concreta, que contempla, a seu turno, as pessoas e suas 

relações em sociedade.  

É justamente nesse influxo de ideias que Luiz Edson Fachin propõe a sobredita 

compreensão em espacialidades distintas e correlacionadas que conformam as três 

constituições do direito civil, entendidas em constituição formal, substancial e 

prospectiva, postas na seguinte medida: 

 

No que diz respeito à tríplice atuação constitutiva, formal é o significante que 

veicula a expressão de regras positivadas, especialmente (mas não 

exclusivamente) na Constituição apreendida como Direito Constitucional 

Positivo, como também na legislação infraconstitucional, incluindo as regras 

em sentido próprio do Código Civil, submetida à correção hermenêutica da 

Constituição; não raro, é produto de olhar que se recolhe do pretérito ou se 

esgota no presente; em si não tem, pois, transcendência em direção ao 

vindouro. Substancial é a manifestação da força normativa da principiologia 

constitucional, distante do conceito de princípios gerais do Direito em sentido 
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tradicional, e inserida no conceito de norma. Prospectiva é a dimensão 

propositiva e transformadora desse modo de constitucionalizar, como um 

atuar de construção de significados e que pode, dentro do sistema jurídico, 

ocorrer como realização hermenêutica ou, em alguns cenários de lacunas, 

como integração diante da situação que se apresente sem texto (constitucional 

ou infraconstitucional) em sentido formal, pois aqui se trata (i) da força 

construtiva dos fatos e (ii) da constituição haurida da realidade humana e 

social.
300

  

 

As dimensões propostas por Fachin permitem a leitura do direito civil em 

sintonia com a movimentação da realidade e da ordem jurídica nas temporalidades que 

as acolchetam, contemplando e considerando o sentido do regramento jurídico 

positivado (constituição formal); a manifestação normativa dos princípios, sejam eles 

explícitos ou implícitos no texto constitucional (constituição substancial); e o 

reconhecimento de uma agir hermenêutico que impinge uma reconstrução permanente 

dos “significados que se aplicam aos significantes que integram a teoria e prática do 

Direito Civil”
301

 (constituição prospectiva).  

E, mais ainda, ao ver deste texto, tais proposições amoldam-se não só à 

metodologia do direito civil-constitucional como também às premissas técnicas da 

teoria do fato jurídico, filtro observativo antes mencionado. 

É que as constituições formal e substancial, ao considerar a regra positivada e 

força normativa dos princípios, correspondem, em certa medida, ao reconhecimento da 

hipótese normativa presente tanto na regra como no princípio jurídico, ambos incidentes 

– muito além da mera lógica da subsunção – quando satisfeita a ocorrência do suporte 

fático concreto.
302

  

Portanto, a proposição teórica das constituições do direito civil enriquece a 

leitura das problematizações desinentes da possível insegurança jurídica na definição da 

tutela da autodeterminação informativa que exprime a liberdade positiva de cada sujeito 

no controle do fluxo de informações e dados pessoais, como será exposto adiante. 

No eixo da constituição prospectiva acima enunciada, o conhecimento jurídico 

passa por alicerçamento que, no enfrentamento dos problemas ao beneplácito da 

concepção do ordenamento como sistema informado pelas diretrizes constitucionais, 

considera o processo interpretativo como fundamento e “modo de ser” do próprio 

direito civil, delineando a trilha para a solução mais acertada aos casos concretos 

                                                        
300

 FACHIN, Luiz Edson. Direito Civil. Sentidos, transformações e fim. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. 

p. 8-9.  
301

 Ibidem, p. 86. 
302

 Remete-se o leitor às considerações já formuladas no capítulo anterior. 



131 
 

analisados. Logo, respeita-se os fundamentos essenciais das categorias que serão 

analisadas pelo intérprete, as quais foram estatuídas no pretérito, para então reconstruir 

o seu significado no presente e projetá-lo, de modo aberto, no futuro.
303

 

Tal raciocínio descortina dois apontamentos que devem necessariamente ser 

apreciados antes do seguimento das ideias aqui pretendidas: de um lado, o 

encadeamento das constituições do direito civil, acima referida, (i) evidencia a 

relevância da interpretação no espaço de compreensão do conteúdo jurídico e, de outro, 

(ii) alerta para a igual relevância da prestação jurisdicional e sua forma em tal cenário. 

Quanto ao processo interpretativo, faz-se mister compreendê-lo como um 

fenômeno cultural em lugar de apreendê-lo apenas como um exercício 

epistemologicamente jurídico.  

É que o próprio sistema jurídico mostra-se dialeticamente aberto à força dos 

fatos, ao mesmo passo que se submete aos preceitos constitucionais. Trata-se, portanto, 

de um processo interpretativo crítico que oxigena, entre sístoles e diástoles, a vinculação 

entre o direito e a realidade atentando, dentre outras perspectivas, ao conteúdo 

normativo da dignidade humana.
304

 Evidente que este texto não toma interpretação 

como sinônimo estático de hermenêutica, fenômeno interpretativo muito mais amplo 

que pode levar em conta, inclusive, as pré-compreensões do intérprete, indo muito além 

da operação lógica da leitura de significantes e significados.
305
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É de se reconhecer, nesse passo, que a hermenêutica como fenômeno cultural 

alberga uma interligação de saberes distintos, oriundos, por vezes, de campos opostos. 

Põe-se em relevância, portanto, a “mestiçagem do saber”, o entrelace de tons e cores 

epistemológicos que decorrem do mergulho “daquilo que já se sabe” naquilo “que se 

quer saber”. É do jungir destas cores e do encadeamento de questionamentos que dela 

deflui que se faz possível, então, reconstruir o direito civil em terreno complexo.
306

 

De outra banda, como se alertou, o lugar central ocupado pela hermenêutica 

(compreendida nos termos ora postos) também eleva a importância da prestação 

jurisdicional no tempo presente, levando-se em conta as particularidades da ordem 

jurídica brasileira. 

Nesse quadrante de ideias, Luiz Edson Fachin aponta que a Constituição Federal 

de 1988 trouxe mudanças, no cenário brasileiro, que ultrapassaram a esfera jurídica, 

propiciando o exercício interdependente do Poder Judiciário. Há, em seu sentir, uma 
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tensão entre os “primados das formas” e os “primados dos valores”, fazendo com que o 

“[...] o juiz que valora no tempo da complexidade reconstrói, dentro da unidade do 

ordenamento jurídico, sentidos do direito e se sustenta sob o fundamento prospectivo do 

Direito Civil.”
307

  

Evidente, assim, que a prestação jurisdicional, ante a complexidade dos fatos 

que colorem o jurídico, deve contemplar a construção hermenêutica acima referida, 

lançando luz ao diálogo, posto que, “[...] diante da balança entre justiça e segurança 

jurídica, almeja-se, assim, um juiz atento à vedação de retrocesso, aos mandados de 

otimização, aos imperativos de tutela.”
308

 

Quiçá a reflexão supra bem exprima o que aqui se intenta delinear: no campo da 

tutela jurídica da autodeterminação informativa, há, inevitavelmente, uma preocupação 

que emerge do contraste entre a realização da solução justa, de acordo as perspectivas 

constitucionais inauguradas a partir de 1988, e a satisfação da segurança jurídica a ser 

observada no cumprimento da prestação jurisdicional. 

Primeiramente, impende reconhecer que segurança jurídica não implica 

necessariamente em reiteração estável e perene de decisões desinentes de entraves 

jurídicos balizados por pretensões e contextos fáticos similares. Traduz, isso sim, “[...] 

um mínimo indispensável de previsibilidade, em patamares compatíveis com o 

dinamismo e o cosmopolitismo [...]”
309

 que vincam a realidade do presente. 

Esse “mínimo indispensável de previsibilidade” – seja no campo da 

autodeterminação informativa ou outros seguimentos jurídicos – é arrimado na 

observância da legalidade constitucional e dos dados normativos sobre os quais a 

realidade será vertida.  

Há, portanto, que se admitir a necessidade cada vez mais crescente de se pensar 

o direito (e o direito civil) em face dos problemas que a ele arrostam; somente assim é 

que se poderá efetivar o enlace entre as proposições jurídicas e a realidade fática que as 

informam. Afinal, “sob o oxigênio da Constituição, essa plenitude imprime à segurança 
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jurídica o destino do que Ihering afirmou: „não é a vida que é o conceito, antes os 

conceitos existem por causa da vida‟.”
310

 

É dizer que o direito civil (assim como qualquer outra desinência jurídica) é 

também prática que, a seu turno, apenas se torna válida com a devida verticaçização 

teórica fundante, que colhe da atenção à base normativa aplicável a efetividade passível 

ao real.
311

  

A segurança jurídica também é tarefa em construção, mormente em tempos de 

tímida concretização jurisprudencial sobre temas que demandam cada vez mais 

constante atenção – e a autodeterminação informativa e seus desdobramentos (dentre 

eles, a proteção de dados pessoais) é claro exemplo disso. 

Nesse contexto, entende-se que os riscos de soluções dissonantes em casos que 

envolvam a tutela de dados pessoais poderão ser minorados consideravelmente. É que, 

como já explicado, a aplicação da técnica de ponderação beneplacita o mínimo de 

previsibilidade que constitui a segurança jurídica atenta à legalidade constitucional, uma 

vez que leva em conta tanto os interesses dos envolvidos (lesante x lesado) como a(s) 

base(s) normativa(s) que correspondem ao quadro analisado. As considerações de 

Anderson Schreiber, nesse quadrante de ideias, mostram-se amplamente pertinentes:  

 

Tal análise comparativa entre interesse lesado e o interesse lesivo exige 

recurso ao método da ponderação, cujas potencialidades ainda permanecem 

pouco exploradas fora do âmbito constitucional. A identificação de condições 

de prevalência em cada caso particular, a partir do exame do ordenamento 

jurídico, permite, a um só tempo, um reconhecimento de ressarcibilidade 

limitado ao caso concreto e um controle normativo da fundamentação das 

decisões que acolhem ou rejeitam demandas de indenização. Mas que um 

critério único, portanto, a seleção dos interesses merecedores de tutela parece 

destinada a ser objeto de um método, fundado no raciocínio ponderativo, que 

se mostre apto a identificar, em cada conflito ou tipo de conflito, o conjunto 

de condições juridicamente relevantes para a tutela de certo interesse.
312

 

 

Como se alertou no tópico precedente, reconhecer que a autodeterminação 

informativa traduz a efetivação de uma liberdade positiva do titular dos dados pessoais, 

liberdade essa esteada normativamente na dignidade da pessoa humana, não implica em 

assumir de modo apriorístico que o interesse daquele que busca o controle de seus 

dados irá preponderar, sempre, em face do interesse dos demais. 
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A rigor, o que se faz é abrir espaço para o reconhecimento dessa face da 

disciplina jurídica da privacidade em diálogo com a responsabilidade civil, uma vez que 

a violação de dados pessoais deflagrará, em regra, a pretensão 

indenizatória/compensatória daquele que a alega.  

Em tal diálogo o dano e sua recomposição não são uma certeza, mas sim uma 

possibilidade que será analisada, na constituição prospectiva do direito civil, por meio 

da técnica de ponderação sobredita, consolidada pela prestação jurisdicional por meio 

de uma técnica hermenêutica que bem fundamente a decisão que a envelopa, 

cumprindo, assim, os desígnios da segurança jurídica no tempo presente. 

Feitas essas considerações, é tempo de permitir a este texto alcançar seus últimos 

degraus, ponderando-se de modo mais aprofundado sobre os traços da dimensão 

funcional que emerge do diálogo entre a disciplina jurídica da privacidade e a 

responsabilidade civil no âmbito da livre construção da personalidade. 

 

3.3 O PAPEL DA DISCIPLINA JURÍDICA DA PRIVACIDADE NA PROTEÇÃO 

DA LIVRE CONSTRUÇÃO DA PERSONALIDADE 

 

As problematizações vertidas ao longo das seções precedentes seguiram o intento 

de aprofundar as reflexões sobre os limites e possibilidades que defluem da tutela de 

dados pessoais.  

Para tanto, necessário foi verticalizar o conteúdo que se projeta da privacidade 

entendida como autodeterminação informativa, visto na liberdade positiva que cada 

pessoa pode colocar em efetividade ao manter o controle sobre suas informações e 

dados pessoais. Trata-se, então, da possibilidade de agregar normatividade à conduta 

desempenhada pela pessoa, bem como aos seus desdobramentos. 

Em olhar estritamente questionador, poder-se-ia pensar que a assunção da 

liberdade positiva como forma de expressão da autodeterminação informativa 

acrescentaria, de modo pernicioso, instabilidade ao já volúvel quadro da segurança 

jurídica na tutela da privacidade.  

Tal perspectiva, no entanto, foi arrefecida pela correta leitura que deve ser 

realizada sobre segurança jurídica no tempo presente, bem como pelo processo 

hermenêutico que congrega a dimensão jurídica da autodeterminação informativa na 

constituição prospectiva do direito civil, elementos que animam uma prestação 



136 
 

jurisdicional que, em atenção ao comando constitucional, respeita o mínimo de 

previsibilidade normativa que se espera de uma decisão judicial. 

E disso se pode assumir que tanto a disciplina jurídica da privacidade como a 

responsabilidade civil desempenham papel relevante em prol da livre construção da 

personalidade e sua tutela, identificado, essencialmente, no incremento da liberdade no 

processo de estruturação da esfera pessoal de cada sujeito. Essa é a dimensão 

funcional assumida para ambas as categorias jurídicas em apreço ao ver deste texto. 

No entanto, mais do que apenas identificar qual a dimensão funcional, importa 

também em delinear o modo pelo qual tal dimensão funcional poderá ser satisfeita tanto 

pela privacidade (entendida como autodeterminação informativa) como pela 

responsabilidade civil.  

É que ambas, ao servir ao propósito de incrementar a liberdade na construção da 

esfera pessoal, seguem caminhos distintos, como se sendas diferentes as conduzissem, 

ao fim e ao cabo, ao mesmo destino. 

Bem por isso é que, na singra de tais ponderações, não se pode perder de vista o 

azimute que direciona a superação desse oceano de possibilidades para que, enfim, se 

possa atracar em um porto epistemológico seguro. Assim, sobre os caminhos a serem 

satisfeitos pela disciplina jurídica da privacidade será destinada esta seção; a seguinte, 

como se pode depreender, destinar-se-á à trilhas da responsabilidade civil. 

Tal qual se apontou na abertura deste capítulo, a noção de dimensão funcional 

que este texto toma busca reconhecer a prestação possível de ser realizada por institutos 

jurídicos em prol do ser humano considerado concretamente no campo de sua existência 

intersubjetiva. Trata-se de compreender, então, o contributo que poderá ser realizado em 

benefício da otimização da existência humana em via digna. 

Se é possível cogitar que a disciplina jurídica da privacidade e a responsabilidade 

civil prestam-se ao incremento da liberdade da construção da personalidade a ser 

envidada por cada pessoa isso apenas se dá porque, em um primeiro momento, a 

privacidade redesenhada como autodeterminação informativa implica necessariamente a 

observância de uma conduta devidamente dotada de força jurídica e livremente 

consubstanciada. 

Essa concretização livre da conduta posta em buscar o controle de dados pessoais 

dá-se em duas medidas: de um lado, em via precedente, pela observância de uma 

liberdade substancial identificada na possibilidade de cada pessoa realizar aquilo que 
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reputa valoroso
313

 e, de outro, em via sucessiva, na normativização consequencial de 

tais escolhas possibilidade pela liberdade positiva, que permitirá a projeção de conteúdo 

eficacial de tutela a partir da base normativa que arrima a proteção da personalidade 

como valor. 

Há, inevitavelmente, o enlace dessas duas concepções de liberdade na 

estruturação da dimensão funcional da privacidade, uma vez que contribuem 

significativamente para validar, no plano jurídico, as escolhas concretizadas na 

realidade.  

E da tensão de tais perspectivas é que se pode assumir, então, que a disciplina 

jurídica da privacidade serve ao incremento da liberdade na construção da 

personalidade humana ao normatizar as escolhas promovidas pelo sujeito no intento de 

controlar o fluxo das informações e dados que lhe dizem respeito. Insere-se a disciplina 

jurídica da privacidade, portanto, na esteira da autonomia privada constitucionalizada, 

tutelando-se a personalidade de maneira efetiva.  

Isso se afirma pela possibilidade de, por exemplo, em uma determinada relação 

negocial (seja ela ou não suscetível às disposições da legislação consumerista), o titular 

dos dados limitar a disposição de suas informações pessoais ou dados sensíveis à outra 

parte contratante, afirmando, assim, a sua autodeterminação para a conclusão daquele 

negócio jurídico, que será tutelada em caso de violação. 

Evidente que a extensão da limitação dos dados e informações pode (e deve) ser 

debatida entre os contratantes, até mesmo para que os interesses da outra parte sejam 

devidamente contemplados e, assim, respeite-se a equivalência material
314

 que informa 

as relações negociais hoje entabuladas. 

É cediço que a vontade das partes pode configurar, de modo não exclusivo, fonte 

de regulamentação de um determinado contrato (exprimindo-se aí a autonomia privada 

que, retirada do caixilho de sua concepção clássica e abstrata, será devidamente tutelada 
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 O conceito de liberdade substancial já foi enfrentado neste texto, remetendo-se o leitor às 

considerações postas na seção 2.4. 
314

 Como explica Paulo Lôbo: “O princípio da equivalência material busca realizar e preservar o 

equilíbrio real de direitos e deveres no contrato, antes, durante e após sua execução, para harmonização de 

seus interesses. Esse princípio preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, seja para manter a 

proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações, seja para corrigir os desequilíbrios supervenientes, 

pouco importando que as mudanças das circunstâncias possam ser previsíveis. O que interessa não é mais 

a exigência cega de cumprimento do contrato, da forma como foi assinado ou celebrado, mas se sua 

execução não acarreta vantagem excessiva para uma das partes e desvantagem excessiva para outra, 

aferível objetivamente, segundo regras da experiência ordinária e da razoabilidade.” LÔBO, Paulo. 

Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 70. 
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se colocada ao beneplácito da realização de algum valor constitucional
315

), juntamente 

com as valorações a serem realizadas caso seja necessário promover algum tipo de 

prestação jurisdicional ao reexame da relação contratual.
316

 

Aí reside um dos fenômenos que, ao ver deste texto, bem expressa a 

singularidade da privacidade redesenhada inserida em outros campos do direito civil. É 

que o contrato, em perspectiva ampla, pode também ser enxergado como uma 

ferramenta posta ao livre desenvolvimento da personalidade.
317

 

E, se assim o é, as relações contratuais podem engendrar palco para a satisfação 

de “aspirações existenciais, que se expressam em termos de liberdade positiva, e que 

somente se mostram viáveis mediante a existência de liberdade como efetividade.”
318

 

Logo, é possível assumir que a privacidade assim desenhada, ao balizar 

incremento à liberdade na construção da personalidade humana, também potencializa a 

concretização de tal valor constitucional no âmbito das relações negociais, das quais, 

ainda hoje, o contrato é o maior símbolo. 

Todavia, na leitura correta da correlação acima referida, não se trata mais de 

entender o contrato alheio de contato com a realidade que o cerca, como se fosse ele 

mecanismo exclusivo da autonomia privada, posto que ele “[...] não existe 

isoladamente, mas sim, dentro de um contexto, no interior de um conjunto 

                                                        
315

 A noção de autonomia privada constitucionalizada já foi objeto de análise do texto, rementendo-se o 

leitor à seção 3.1. 
316

 Tais proposições colhem-se da página clássica de Enzo Roppo que, ao analisar as formas de 

regulamentação contratual, assim pontuou: “O princípio da autonomia privada [...] implica que a vontade 

das partes deve considerar-se como a principal das fontes de determinação da regulação contratual. [...] 

Não significa, porém - convém esclarecê-lo - que para individualizar o conteúdo do e os efeitos do 

contrato se deva recorrer a complicados introspecções na psique dos contratantes, para averiguar as suas 

mais recônditas intenções [...]. Entre dogma da vontade e tutela da autonomia privada não há, de facto, 

coincidência necessária: nem sempre é verdade que para garantir o respeito substancial da autonominam 

da liberdade e, portanto, dos interesses dos contratantes, seja preciso prestar absoluto e incondicionado 

obséquio às suas tomadas de posição psíquicas.” ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 2009. 

p. 142-143. 
317

 Sobre o tema ver, por todos: NALIN, Paulo. Ética e boa-fé no adimplemento contratual. In: FACHIN, 

Luiz Edson [Coord.] Repensando os Fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo. Rio 

de Janeiro: Renovar, 1996. 
318

 PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo.Institutos Fundamentais do Direitos Civil e Liberdade(s). 

Repensando a dimensão funcional do contrato, da propriedade e da família. Rio de Janeiro: GZ Editora, 

2011. p. 274. E prossegue o mesmo autor, refletindo a dimensão funcional do contrato: “Nessa medida, 

deve-se compreender a disciplina do contrato como detendo a função de (a) permitir a autodeterminação 

individual por meio de sua celebração; (b) propiciar, por meio de seus efeitos, a ampliação de capacidades 

individuais para a realização daquilo que cada um valoriza (ou seja, a ampliação da liberdade como 

efetividade).” (Ibidem, p. 275.) Cumpre destacar que o autor, ao utilizar o termo “liberdade como 

efetividade” está a referir-se, na verdade, à liberdade substancial, sendo contemplada em conjunto, pois, 

com a liberdade positiva. 
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normativo”
319

 que corresponde, necessariamente, como aponta Luiz Edson Fachin, ao 

“contexto social no qual está inserido, passando a exercer uma função social em prol da 

justiça contratual.”
320

 

Verticalizando tais considerações efetivamente para as relações de consumo, que 

exsurgem em natural desequilíbrio ante a preponderância do fornecedor, a disciplina 

jurídica da privacidade poderia contribuir significativamente para a limitação da 

construção de perfis pessoais não autorizados, uma vez que, ante a escolha das 

informações passíveis de conhecimento externo, o volume do chamado “marketing 

direto” (método pelo qual fornecedores buscam alcançar potenciais consumidores por 

meio de propagandas ostensivas) diminui consideravelmente.  

Assim, no exercício de suas escolhas, restará o consumidor devidamente tutelado 

em sua privacidade perante o mercado - hipótese que pode, inclusive, servir para a 

alteração da forma de atuação dos fornecedores no mercado de consumo.
321

  

Tais perspectivas servem ao desiderato de bem exemplificar o caminho a ser 

percorrido pela privacidade até o pórtico do fortalecimento efetivo da livre construção 

da personalidade, que se espalha pela teia de relações intersubjetivas constituídas por 

cada pessoa, sejam elas negocias - como acima se exemplificou - ou não.  

Tem-se por certo, nessa medida, que o enlace entre liberdade substancial e 

liberdade positiva como expressão da autodeterminação informativa guardam especial 

significado para a espacialidade privada de cada sujeito. 

                                                        
319

 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Cláusulas Abusivas nos Contratos. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1995. p. 73. E segue o mesmo autor: “Ele [o contrato] é um dos institutos de que se decompõe 

um ordenamento jurídico e, portanto, acompanha sempre o seu modo de inserção na sociedade de que é 

expressão. Essa evolução do ordenamento e, mais especificamente, do contrato, segue o caminho das 

alterações ocorridas no âmbito da sociedade de que o Direito nada mais é do que uma expressão cultural.” 
320

 FACHIN, Luiz Edson. Direito Civil. Sentidos, transformações e fim. Rio de Janeiro: Renovar, 2015. 

p. 106. 
321

 Nas palavras de Fernanda Nunes Barbosa: “[...] verifica-se, na atualidade, que os aspectos positivos da 

informação têm cedido largo espaço a uma informação que nada tem de protetiva dos interesses do 

consumidor e que acaba por atingir outra esfera de interesses merecedores de tutela, cuja proteção 

também encontra respaldo no art. 5º da CF/88, a saber, o direito da pessoa à privacidade. Privacidade essa 

que, na lição de Stefano Rodotà, deixa de se estruturar no eixo pessoa-informação-segredo e passa a se 

reestruturar no eixo pessoa-informação-controle. [...] Mais do que embasar normas que permitam o 

bloqueio de técnicas agressivas de marketing em benefício da privacidade do consumidor, acabem por 

inverter a sua lógica, isto é, impondo como regra de conduta aos fornecedores a demonstração do 

consentimento prévio do consumidor para tais abordagens publicitárias. Assim, a utilização do uso do 

telemarketing e e-mail marketing seria restringida, podendo, o consumidor interessado, autorizar o seu 

desbloqueio e com isso permitir ser alvo da publicidade desejada.” BARBOSA, Fernanda Nunes. 

Informação e consumo: a proteção da privacidade do consumidor no mercado contemporâneo da oferta. 

In: MARTINS, Guilherme Magalhães [Coord.] Direito Privado e Internet. São Paulo: Atlas, 2014. p. 

236 e 255. 
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Isso se dá porque, como bem afirma Carlos Eduardo Pianovski, a Constituição 

Federal destinou especial valor normativo, em seu art. 216, II, aos modos de “criar, 

fazer e viver” eleitos por cada pessoa ou grupos de pessoas. Identifica-se, então, outro 

assento jurídico que conforta o papel da disciplina jurídica da privacidade visando o 

incremento da liberdade: 

 

No que diz respeito ao Direito Civil, essa relevância se manifesta de modo 

contundente tanto na seara dos contratos, como antes explicitado, como no 

âmbito da propriedade (ou mais genericamente, de formas de 

pertencimento) e, sobretudo na família.  

Quando se reconhece, por exemplo, com status constitucional, a relevância 

dos modos de “criar, fazer e viver”, está-se a afirmar que também as formas 

de pertencimento exercidas por “grupos formadores da sociedade 

brasileira”, e que integram a constituição de suas identidades coletivas - e 

da identidade, sobretudo, de cada uma das pessoas que forma esse coletivo - 

devem ser apreendidas e chanceladas pelo Direito, na normatividade que 

decorre dessa liberdade coexistencial vivida, na autodeterminação que se 

verifica nesses modos de viver.
322 

   

Assim, tem-se por certo que direito o deve captar os modos de vivência 

expressados pelas pessoas em suas relações coexistenciais. É por essa via que os dois 

campos (direito e realidade) comunicam-se efetivamente. 

Eis aí as balizas que arrimam o modo pelo qual a disciplina jurídica da 

privacidade desempenhará seu papel ao contributo do livre desenvolvimento da 

personalidade, promovendo o enlace entre liberdade substancial e liberdade positiva 

para ensejar a escolha de cada pessoa acerca dos dados que buscará limitar o acesso e, 

por igual, dotar de conteúdo eficacial jurídico as consequências de tal escolha. 

 

3.4 O PAPEL DA RESPONSABILIDADE CIVIL NA POSSÍVEL PREVENÇÃO E 

RECOMPOSIÇÃO DA VIOLAÇÃO AOS DADOS PESSOAIS. 

 

Cumpre destacar, como último esforço, as vias que delineiam o papel da 

responsabilidade civil ao contributo destinado potencializar a liberdade no 

desenvolvimento da personalidade humana, levando em conta os limites e as 

possibilidades da ordem jurídica pátria. 

Se o papel da disciplina jurídica da privacidade, como visto, reside em 

consubstanciar efetivamente a concepção de autodeterminação informativa por meio do 
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 PIANOVSKI RUZYK, Carlos Eduardo. Institutos Fundamentais do Direito Civil e Liberdade(s). 

Repensando a dimensão funcional do contrato, da propriedade e da família. Rio de Janeiro: GZ Editora, 

2011. p. 37. 
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reconhecimento da liberdade substancial e liberdade positiva no controle de dados 

pessoais, a responsabilidade civil lança sua mirada para outras paragens, buscando 

justamente consolidar a eficácia jurídica projetada pela conduta de cada pessoa em 

limitar o acesso às suas informações mais sensíveis. 

Nesse quadrante de ideias, dois são os prismas que permitem a análise da 

responsabilidade civil e seu contributo no campo da proteção de dados pessoais: (i) a 

possível identificação de um repto que privilegie a prevenção de condutas que possam 

violar, sem a devida legitimidade, as liberdades que animam a autodeterminação 

informativa; e (ii) as formas de recomposição passíveis de observância em momento 

posterior à ocorrência da violação efetiva.
323

  

Em primeiro lugar, tem-se que a via de operação da responsabilidade civil pode 

ser verificada incialmente em seu papel naturalmente repressivo, posto a balizar, se 

possível for, a reestruturação do status quo ante em face do dano causado. Eis em tela o 

modelo nuclear da responsabilidade civil, amparado na lógica conceitual da codificação 

atenta ao tipo abstrato de relação jurídica que se estava a tutelar
324

, fórmula que, a rigor, 

não se mostra apta a promover o devido diálogo com a realidade. 

Tal formatação, ante o desenvolvimento dinâmico do espaço social, demandou 

oxigenação, uma vez que exsurgia, de modo crescente, a necessidade de se apresentar 

soluções à problemáticas que não poderiam ser adequadamente enfrentados por esse 

modelo nuclear de responsabilidade civil.
325
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 Salienta-se ao leitor que, neste momento, as considerações formuladas no Capítulo 2 sobre a formação 

do dano no campo da tutela de dados pessoais dialogarão com as proposições desta seção. 
324

 Rodrigo Xavier Leonardo parte da máxima neminem laedere para precisar, a partir do mesmo núcleo, 

a diferenciação dogmática e histórica entre os polos mais típicos da responsabilidade civil: “Partindo-se 

da ideia de relação obrigacional como um todo – processualizada e polarizada pela finalidade do 

adimplemento –, destaca-se a indagação sobre as eventuais consequências jurídicas provenientes a 

frustração desse norte teleológico. Vale dizer, quais seriam as respostas dadas pelo Direito nos casos de 

frustração do processo obrigacional? Para responder essa questão, o direito privado tradicionalmente 

adotou a diferenciação entre a responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual. 

Essa distinção, por sua vez, costuma ser explicada pelos manuais de Direito Civil brasileiro a partir da 

diversidade das fontes a partir das quais poder-se-ia depreender o dever de indenizar.” LEONARDO, 

Rodrigo Xavier. Responsabilidade civil contratual e extracontratual. In: NERY JR. Nelson; NERY, Rosa 

Maria de Andrade. Doutrinas Essenciais. Responsabilidade Civil. Vol. I. Teoria Geral. São Paulo: Ed. 

RT, 2010. p. 392. 
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 Diversas questões comprovam tal perspectiva. Desde o deslocamento da ênfase anteriormente dada ao 

causador do dano para aquele efetivamente o suporta até a sua crescente objetivação, fato é que a 

configuração do dever de reparar projetado na Responsabilidade Civil foi objeto de uma intensa 

modificação, fruto também do reconhecimento da inserção direta de princípios e pressupostos da 

Constituição Federal em todas as searas do Direito Civil. Emerge daí, pois, uma série de discussões, como 

bem aponta Gustavo Tepedino: “Diante do novo panorama legislativo, doutrinário e jurisprudencial, 

polarizou-se o discurso jurídico entre aqueles que identificam na ampliação do dever de reparar uma 

vitória em si mesma, atribuindo ao Estado e aos empresários praticamente todos os ônus decorrentes da 

atividade produtiva; e, de outra parte, os que denunciam uma indústria de danos, propiciadora de 
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De um lado, as categorias jurídicas da responsabilidade civil moderna não 

ofereciam suporte às novas demandas; de outro, doutrina e tribunais viam-se impelidos 

a solver situações para as quais não havia um modelo de responsabilidade. Tal conflito 

revela a insuficiência do modelo clássico às questões que escapam a sua moldura, crítica 

presente, como já informado, no pensamento de  Luiz Edson Fachin.
326

 

Nesse passo, é importante notar que a função comumente atribuída à 

responsabilidade civil altera seu foco perceptivo. Indo além do modelo nuclear acima 

referido, a oxigenação promovida pela Constituição Federal de 1988 demanda a 

reparação da vítima mesmo que para isso amplie o espectro de responsabilização entre 

vários agentes que potencialmente se relacionem com o dano sofrido, deslocando-se, 

ainda que apenas em situações pontuais, a responsabilidade para a solidariedade
327

, tal 

qual comumente acontece, por exemplo, na tutela civil do consumidor. 

Outra perspectiva que se estrutura como produto dessa verdadeira “virada de 

Copérnico” na responsabilidade civil reside na observância de um escopo preventivo 

que vai além da proposição de diluição do dano na sociedade. 

É comum na doutrina o apontamento de que a responsabilidade civil estaria 

balizada em uma espécie de tripartição funcional, vista no desiderato reparatório (em 

compensar a vítima pela lesão sofrida e restabelecer, na medida do possível, a situação 

em que se encontrava antes da produção do dano), punitivo (na afirmação do Estado 

como ente que impõe a pena civil ao ofensor de bens jurídicos alheios) e precaucional 

(desestimulando a reiteração de condutas similares).
328

 

                                                                                                                                                                   
verdadeiro enriquecimento sem causa.” TEPEDINO, Gustavo. O futuro da Responsabilidade Civil 

[Editorial]. In: Revista Trimestral de Direito Civil. Vol. 24. Rio de Janeiro: Padma, 2005. p. iii.  
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 “Esse problema parece mera controvérsia conceitual. Não o é. E não o é porque não se trata tão 

somente de alcançar resultado prático com solução que encontre justificação. Versa, isso sim, sobre as 

dificuldades inegáveis que, na almejada harmonia lógica, decorrem de conceituações a priori. Em tais 

casos, os conceitos são afastados porque o Direito reclama soluções. Nada mais improvável que ofertar 

soluções, que colmatar vazios. Uma missão realmente indeclinável para manter a estrutura do sistema 

conceitual.” FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2012, p. 50. Ressalte-se que no excerto transcrito, entretanto, o autor não se refere à responsabilidade 

civil, mas ao conceito de nascituro, que não é pessoa, mas é titular de direitos, ou seja, o Código confere 

poder a quem poder não poderia ter. De qualquer modo, a observação é absolutamente aplicável ao tema 

em análise.  
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 GIUSTINA, Vasco Della. Responsabilidade civil, causalidade alternativa e a jurisprudência. In: 

MARTINS-COSTA, Judith; FRADERA, Vera Jacob de (coord.). Estudos de direito privado e 

processual civil. Em homenagem a Clóvis do Couto e Silva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 
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 Nelson Rosenvald bem aclara tal perspectiva: “Percebemos que conforme o tempo e o lugar, a 

responsabilidade civil absorve quatro funções fundamentais (sendo as duas primeiras pacíficas na civil 

law): (a) a função de reagir ao ilícito danoso, com a finalidade de reparar o sujeito atingido pela lesão; (b) 
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suportar a ofensa; (c) a função de reafirmar o poder sancionatório (ou punitivo) do Estado; (d) a função de 
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Nessa linha, afirma-se que a finalidade preventiva da responsabilidade civil 

estaria sob o pálio de sua função precaucional ou, ainda, “diluída” nas três funções 

acima referidas, sendo ela, a prevenção, um princípio que perpassaria, por força 

normativa constitucional, toda a estrutura da responsabilidade civil brasileira 

contemporânea. Assim, “[...] na função reparatória a indenização é acrescida a uma 

„prevenção de danos‟; na função punitiva, a pena civil é acrescida de a uma „prevenção 

de ilícitos‟; enquanto na função precaucional, a sanção é acrescida a uma „prevenção de 

riscos‟.”
329

 

Sem prejuízo do posicionamento acima referido, há também na doutrina 

percepção que compreende a prevenção justamente no sentido de se coibir a produção 

do dano em si, em lugar de enfeixá-la no bojo da tríplice função clássica da 

responsabilidade civil, tal qual aponta Giselda Hironaka.
330

 

A prevenção, para a autora, não mais se relaciona com o objetivo abstrato de 

obstaculizar a realização do dano por meio do desestímulo oposto ao ofensor ante a 

configuração do dever de indenizar pelo dever de reparação. O significante prevenção 

ganha o significado de tutela jurídica efetivamente voltada a não realização de danos 

decorrentes de perigos imagináveis, através de ações concretas e objetivas, e não mais 

como a ficção de um desestimulo psicológico. 

Esse posicionamento ganha especial relevância ao perceber-se efetivamente que, 

atualmente, uma gama ampla de danos impacta a personalidade humana, cuja tutela 

posterior ao dano pode, em certas circunstâncias, restar desprovida de qualquer 

utilidade.
331

  

                                                                                                                                                                   
desestímulo para qualquer pessoa que pretenda desenvolver atividade capaz de causar efeitos prejudiciais 

a terceiros. É inegável que a alteração do período histórico e do ambiente social impactará na 

proeminência de uma função em detrimento da outra.” ROSENVALD, Nelson. As Funções da 

Responsabilidade Civil. A reparação e a pena civil. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 16. 
329

 Ibidem, p. 17. 
330

 “Como um retrato que não se suporta mais em sua própria moldura – estreita demais para o enfoque -, 

avolumam-se as novas necessidades, emergem as atuais tendências e contemporanealiza-se a mentalidade 

reparatória. Privilegia-se a prevenção dos danos, em razão da supremacia dos denominados interesses 

difusos e coletivos. As experiências concretas do cenário atual fizeram surgir uma nova modalidade de 

responsabilidade civil que destaca certas situações tuteláveis entre as inúmeras situações de perigo 

imagináveis, circunstância essa que busca, antes de tudo, evitar a produção do dano em face de certo 

grupo, agrupamento ou categoria de pessoas, razão pela qual se as convenciona chamar de situações 

supra-individuais ou metaindividuais tuteláveis.” HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. 

Tendências atuais da responsabilidade civil: marcos teóricos para o direito do século XXI. In: DINIZ, 

Maria Helena; LISBOA, Roberto Senise (org). O direito civil no século XXI. São Paulo: Saraiva, 2013. 

p. 220. 
331

 Nas palavras de Thaís Goveia Pascoaloto Venturi: “Compreender-se a incidência do sistema de 

responsabilidade civil por um viés preventivo parece ainda mais necessário e oportuno na medida em que 

se constata que grande parte dos direitos mais caros aos seres humanos [...] se caracteriza pela nota da 

extrapatrimonialidade, não comportando solução repressiva satisfatória.” VENTURI, Thaís Goveia 
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E assim sendo, compreender a responsabilidade civil exclusivamente como mera 

ferramenta de reparação seria condizente apenas com uma visão já ultrapassada que 

conceberia a tutela unicamente quando a lesão já tivesse ocorrido, olvidando, em certa 

medida, a motivação da ordem jurídica em coibir os ilícitos em todas as medidas, 

mesmo antes da ocorrência do dano.
332

 

Trata-se, portanto, da possibilidade de entrever que a responsabilidade civil pode 

ser deflagrada além do binômio clássico “dano-reparação”
333

, entendendo-se que a 

ordem jurídica, a rigor, busca coibir a prática de condutas contrárias ao direito e aos 

preceitos constitucionais.   

A seu turno, obstaculizar a realização de condutas ilícitas pode corresponder, 

pois, também ao fim maior de se impedir a ocorrência de danos e lesões, sendo a 

reparação/compensação o mote secundário da responsabilidade civil, passível de ser 

compreendida para o fim de prevenir a ocorrência de qualquer conduta ilícita e ilegítima 

e possa violar a personalidade humana.
334

  

E, ao atingir tal reflexão, importa sobremaneira ponderar sobre formas 

específicas para que o repto preventivo da responsabilidade tenha espaço no campo da 

proteção de dados pessoais.  

Para cumprir tal intento, far-se-á menção aos postulados teóricos erigidos por 

Thaís Goveia Pascoaloto Venturi
335

 em sua tese de doutoramente, que propõe a 

efetivação de mecanismos de tutela inibitória material, desinentes da responsabilidade 

civil, estruturados em três ordens distintas.
336

  

                                                                                                                                                                   
Pascoaloto. Responsabilidade Civil Preventiva. A proteção contra a violação dos direitos e a tutela 

inibitória material. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 30. 
332

 BÜRGER, Marcelo. CORRÊA, Rafael. Responsabilidade preventiva: elogio e crítica à inserção da 

prevenção na espacialidade da responsabilidade civil. In: Revista Fórum de Direito Civil. Belo 

Horizonte, Ano 4, n. 10. Set/Dez. 2015. 
333

 Por todos, veja-se o que aponta Fernando Noronha: “Só teremos responsabilidade civil quando existir 

um dano resultante de uma lesão antijurídica e só teremos esta quando existir um ato ou fato antijurídico.” 

NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 498. 
334

 Nesse plano, expõem-se que: “De fato, a noção tradicional de ilicitude foi construída no direito civil 

clássico a partir da perspectiva patrimonial, concebendo-se o ato ilícito puramente pela sua consequência, 

isto é, o dever de indenizar oriundo do dano ao patrimônio. É importante observar que, na medida em que 

necessariamente o ilícito ao fato danoso, ignora-se que a conduta ilícita, por si só, independentemente de 

produzir danos, representa violação ao Direito que igual e autonomamente merece tutela, sobretudo nos 

sensíveis campos dos direitos extrapatrimoniais e fundamentais. Trata-se de compreender que inibir a 

conduta ilícita não é o mesmo que inibir o evento danoso.” VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. 

Responsabilidade Civil Preventiva. A proteção contra a violação dos direitos e a tutela inibitória 

material. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 210. 
335

 Estudo esse já referido nas linhas acima. 
336

 A menção dos demais mecanismos mencionados na sobredita, ao sentir deste texto, não se aplicam de 

modo profícuo à tutela da personalidade e da privacidade redesenhada. Menciona-se aqui, no entanto, por 

apego à clareza, que Thaís Venturi aponta, ao lado da autotutela, os mecanismos de ressarcimento de 
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Dessas ordens, extrai-se como relevante para os desígnios deste texto o primeiro 

mecanismo que, segundo a autora, é verificado na chamada “autotutela”, balizada nos 

arts. 12
337

, 249, parágrafo único
338

 e 251, parágrafo único
339

, todos do CC/2002, ambos 

componentes de uma tutela inibitória material erigida fora dos limites das proposições 

processuais, que pode constituir ferramenta útil de prevenção à defesa de direitos da 

personalidade, por exemplo.  

E, dito isso, afirma-se que em certa medida a autotutela pode, sim, ser útil à 

garantia da livre construção da personalidade, também protegida pela responsabilidade 

civil. 

Consoante se afirmou anteriormente, a privacidade concebida como 

autodeterminação informativa demanda que a conduta de cada sujeito, no controle de 

dados pessoais, seja dotada de normatividade.  

É justamente neste contexto que emergem as figuras da liberdade substancial e 

liberdade positiva como foco de projeção da eficácia jurídica pertinente a tal conduta. 

Essa eficácia, a seu turno, pode ser apreendida e potencializada pela responsabilidade 

civil. 

É que, como já se alertou, “a lesão à personalidade humana, por suas 

peculiaridades, não se coaduna com a recondução do prejudicado ao estado anterior” e, 

sendo assim, o art. 12 do CC/2002 inicialmente “reforça os mecanismos de proteção no 

momento patológico da violação.”
340

  

Aqui, a responsabilidade civil poderia contribuir para reforçar ainda mais a 

normatividade que preenche as liberdades balizadoras do controle de dados pessoais 

pelo seu titular. Importa repisar que a proteção de dados pessoais implica na limitação 

                                                                                                                                                                   
despesas preventivas e aplicação de multas civis como elementos de incremento da prevenção na 

responsabilidade civil. Para maior aprofundamento, ver: VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. 

Responsabilidade Civil Preventiva. A proteção contra a violação dos direitos e a tutela inibitória 

material. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 350-368. 
337

 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. 
338

 Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do 

devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso 

de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o 

fato, sendo depois ressarcido. 
339

 Art. 251. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o 

desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Parágrafo único. Em 

caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização 

judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. 
340

 TEPEDINO, Gustavo et al. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. 

Vol. I. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. P. 35.  
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efetiva de acesso por terceiros a seu conteúdo - uma vez violados, a privacidade do 

titular, que exprime uma das faces de sua personalidade, já restará atingida. 

Salienta-se - e é importante esclarecer - que aqui não se pretende defender a 

prevenção como vetor essencial da responsabilidade civil em todas as suas frentes. 

Muito embora o perfil reparatório não se mostre realmente efetivo na tutela da 

personalidade, em campos outros sua projeção em tal sentido é essencial. Bem por isso 

que, ao sentir deste texto, se propugna a ideia de incidência da prevenção em situações 

excepcionais, não a transformando, pois, em regra. 

Assim, além do aspecto da prevenção, é possível cogitar a atuação da 

responsabilidade civil em momento posterior à quebra da limitação imposta pelo titular 

dos dados pessoais. E aqui se faz um giro para verticalizar ainda mais todas as 

ponderações erigidas no capítulo anterior acerca da formação do dano em tal cenário. 

Para que a responsabilidade civil promova corretamente a recomposição da 

violação de dados pessoais, é necessário reconhecer, à luz do caso concreto e por meio 

da técnica de ponderação, que a realização do interesse lesivo (ou seja, daquele que 

ultrapassou os limites de proteção dos dados) impingiu alto grau de afetação ao 

interesse lesado (ou seja, do titular dos dados que, autodeterminando-se, buscou limitar 

o acesso de terceiros). É aí que assoma o interesse que será tutelado e, por conseguinte, 

há inicialmente a satisfação da ocorrência de um dano.
341

 

No caixilho dessas considerações, resgatando-se o que se mencionou 

anteriormente, a violação de dados pessoais pode não demandar, necessariamente, a 

configuração do dever de indenizar propriamente dito - e aí está o segundo prisma do 

contributo da responsabilidade civil: ponderar sobre a forma mais salutar de 

recomposição à violação de dados pessoais. 

Importa notar que a privacidade efetivamente violada implica na ocorrência de 

um dano moral, uma vez que atingida foi a personalidade e, por conseguinte, a própria 

dignidade humana. Nesse contexto (ainda que se reconheça, infelizmente, que essa não 

é prática vista na jurisprudência brasileira), a imposição do dever de pagamento de soma 

em dinheiro ao lesado não constitui uma verdadeira solução ou forma de satisfação da 

personalidade.
342

 

                                                        
341

 Novamente, remete-se o leitor às considerações erigidas na seção 2.4. 
342

 Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior: “Se for certo que a ordem constitucional moderna está 

preocupada em promover a pessoa em seu aspecto ético, valorizando-a pelos dados dos direitos da 

personalidade e não por suas posses, soa estranho que toda a preocupação doutrinária se encontre 
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Logo, urge pensar em formas de beneplacitar a “desmonetarização da reparação 

do dano moral” que, em atenção ao seu caráter compensatório, pode engendrar vias 

efetivas de satisfação ampla da pessoa que teve seu direito de personalidade atingido.
343

 

Não se trata de simplesmente abandonar a compensação pecuniária mas, quando menos, 

retirá-la do status principal para colocá-la ao lado prestações específicas.
344

 

 Apenas como exemplificação, sem o intento de exaurir as possibilidades que 

defluem do tema, pode-se pensar que a violação de dados pessoais, no bojo de uma 

relação de consumo, pode ter sua eficácia reparatória/compensatória deflagrada por 

meio da efetivação de contrapropaganda e retratação do fornecedor em face do 

consumidor, perspectiva balizada nos arts. 56 e 60 do CDC.
345

 

Nesse contexto, entra em cena o papel do julgador que, exercitando a 

hermenêutica ressignificante esteada na constituição prospectiva do direito civil, 

encontra no ordenamento jurídico uma solução concretamente justa e modelável às 

particularidades do caso concreto que lhe é subjacente. 

A rigor, esse é o mapeamento dos caminhos passíveis de curso pela 

responsabilidade civil a fim de que alcance o seu papel na proteção de dados pessoais.  

Reconhecer o espectro de prevenção ao enrobustecer os mecanismos de 

autotutela e ponderar concretamente sobre formas distintas de compensação constituem 

as balizas para o incremento da liberdade na construção da esfera de personalidade de 

                                                                                                                                                                   
concentrada na técnica que vê na reparação pecuniária o único meio de satisfazer a vítima do dano 

moral.” THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano Moral. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p. 93. 
343

 Como explica Anderson Schreiber: “AS formas não patrimoniais de compensação, longe de atenderem 

a uma preocupação exclusivamente econômica vinculada ao custo das reparações, satisfazem, na maior 

parte dos casos, de forma mais plena os anseios da vítima. Uma análise isenta da jurisprudência revela 

que, nos ordenamentos de civil law, o valor das indenizações monetárias por dano moral tem se mantido, 

em geral, baixo. E a insuficiência da quantia, não raro, é sentida pela vítima como nova afronta à sua 

dignidade, corroborada pela postura mercantilista muitas vezes adotada por ofensores habituais e seus 

representantes. Daí a conveniência de substituir-se o pagamento ou fazê-lo acompanhar-se de medidas de 

retratação e de publicidade da reparação, que efetivamente compensem o desvalor moral.” SCHREIBER, 

Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. Da erosão dos filtros da reparação à diluição 

dos danos. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 197-198.  
344

 A questão é bem colocada da seguinte forma: “Não sendo possível „apagar‟ um dano moral, mas 

somente minimizar suas consequências na órbita existencial da vítima, os remédio desmonetarizados de 

reparação de danos extrapatrimoniais contribuirão para a satisfação do ofendido, sem que com isso 

substituam a tradicional condenação em dinheiro, mas a ela acrescendo, de forma a atender o princípio da 

reparação integral.” ROSENVALD, Nelson et al. Novo Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: 

Atlas, 2015. p. 313. 
345

  Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às 

seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas 

específicas: [...]  XII - imposição de contrapropaganda. 

Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de 

publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator. 

§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, freqüência e dimensão e, 

preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da 

publicidade enganosa ou abusiva. 
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cada pessoa. Eis, pois, um desafio que, muito embora complexo, convoca à tarefa de 

construção no presente e para o futuro, sem perder, todavia, a relevância daquilo que já 

se estatuiu no pretérito.
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CONCLUSÕES. 
 

Concluir, em certa medida, demanda retomar aquilo que epistemologicamente foi 

colocado ao início da reflexão erigida e, no bojo das considerações introdutórias, 

lapidou-se uma importante questão problemática para o devido enfrentamento.  

Tal questão visava perquirir sobre a possibilidade de consolidação de uma forma 

específica de compreensão, arrimada no panorama constitucional, que levasse em conta 

a identificação do contributo a ser prestado pela disciplina jurídica da privacidade 

(redesenhada nos termos já dispostos nas linhas que a esta precedem) e pela 

responsabilidade civil (em atenção ao seu pressuposto central, o dano) ao incremento da 

liberdade de cada pessoa na construção de sua personalidade e, mais ainda, se tal 

liberdade denotaria uma composição negativa ou efetivamente positiva. 

O questionamento, por certo, exprime uma complexidade inarredável, que não 

pode ser afastada por meio do emprego simplificações despreocupadas ou 

reducionismos acríticos. Se assim o fosse, estar-se-ia a correr o risco de incorrer em 

equívocos que há muito são enunciados e, como moscas que batem sempre na mesma 

vidraça
346

, as ponderações formuladas não retirariam nenhuma resposta útil do caixilho 

de possibilidades de tal problematização. 

Como visto, a questão se divide em duas frentes e, para a sua primeira face, 

impende reconhecer, ao lume das considerações antes vertidas, uma resposta positiva: 

de fato, privacidade e responsabilidade civil podem, sim, servir à potencialização do 

livre desenvolvimento da personalidade humana. 

A privacidade, na pluralidade de sua formatação, também constitui-se como 

expressão do ser humano em ambiência e vivência virtual, isso ante as modificações 

promovidas pelo incremento tecnológico no espaço social. Informações e dados passam 

a dar o tom de cor, luz e sombra a feição de cada pessoa, singularizando-a em uma série 

de situações em que sua interferência física não é possível.  

                                                        
346

 Faz-se aqui a menção respeitosa à obra “A Elegância do Ouriço”, de Muriel Barbery, que examina 

com aguda sensibilidade as relações intersubjetivas de personagens que habitam o mesmo prédio e, sem 

saber, dividem os mesmos anseios, angústias e frustrações. Em passagem emblemática, dispôs o seguinte: 

“Aparentemente, de vez em quando os adultos têm tempo de sentar e contemplar o desastre da vida deles. 

Então se lamentam sem compreender e, como moscas que sempre batem na mesma vidraça, se agitam, 

sofrem, definham, se deprimem e se interrogam sobre as engrenagens que os levou ali aonde não queriam 

ir.” BARBERY, Muriel. A Elegância do Ouriço. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 16. 

Guardadas as devidas proporções, buscou-se nesse texto escapar das engrenagens que poderiam levar as 

reflexões aqui impressas para passagens que não intentavam visitar. 
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Logo, informações e dados pessoais passam a ser elementos centrais da 

identidade do sujeito na atual sociedade
347

, vincada, como se disse, pelas características 

da hipermodernidade. 

Entra em cena, então, a concepção da privacidade como autodeterminação 

informativa, perspectiva que se conecta ao direito de cada pessoa controlar e manter o 

fluxo de informações e dados que titulariza. 

Sem prejuízo dessa forma particular de compreender a privacidade, as 

ponderações objetivadas neste texto permitiram mensurar que a autodeterminação 

informativa constitui uma expressão da personalidade da pessoa que, ao seu turno, 

estrutura-se como um valor tutelável pelo ordenamento jurídico ante seu assento 

normativo constitucional, visto no princípio da dignidade humana.  

Bem por isso que é extremamente relevante pensar na privacidade (mormente em 

face de tal concepção) no seio de uma teoria geral dos direitos da personalidade, seja 

para bem compreender o giro conceitual operado em sua definição, mas também para 

perceber a dinamicidade que subjaz a projeção jurídica da autodeterminação informativa 

na ordem constitucional brasileira.  

Em termos mais simples, enfrentar a autodeterminação informativa demanda a 

sua compreensão sistematizada em contraste com o universo dos direitos da 

personalidade inserido na ordem jurídica. Essa foi a tarefa que animou o primeiro 

capítulo deste estudo, baliza inicial das definições acima sumariadas. 

Inobstante isso, a autodeterminação informativa traz consigo complexidades de 

diversas ordens. Mais do que ressignificar a privacidade para além do local onde se 

guardam sentimentos e perspectivas íntimas do olhar alheio em prol da garantia de uma 

“não-intromissão” perniciosa
348

, também congrega desafios para a efetivação de sua 

tutela, mesmo no campo dos mecanismos mais usuais de proteção. 
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 DONEDA, Danilo. O direito fundamental à proteção de dados pessoais. In: MARTINS, Guilherme 

Magalhães [Coord.] Direito Privado e Internet. São Paulo: Atlas, 2014. p. 61. 
348

 A privacidade, nessa acepção mais primeva, está presente em diversas formas da manifestação 

humana. Balzac, ao promover a leitura da sociedade francesa, bem identificou que a exposição de 

sentimentos e perspectivas íntimas fortalece a possibilidade que terceiros os utilizarem contra seu titular. 

Em suas palavras, ao retratar os conselhos dados pela senhora de Beauséant ao ambicioso Rastignac: “[...] 

se tiver um sentimento verdadeiro, esconda-o como um tesouro; jamais deixe alguém desconfiar dele, 

pois estará perdido. Deixaria de ser o carrasco para tornar-se a vítima.” BALZAC, Honoré de. O Pai 

Goriot. 2ª Ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. p. 96. Em termos metafóricos, essa é a mesma 

preocupação que anima a proteção de dados pessoais. 
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É que a jurisprudência pátria, até o momento da lapidação deste texto, cuidou da 

temática dos dados pessoais por meio da responsabilidade civil, identificando na 

ocorrência do dano moral a possibilidade compensação da lesão à personalidade. 

Trata-se, pois, de uma leitura um tanto limitada, que não contempla devidamente 

a centralidade ocupada pelo dano no cenário atual e, mais ainda, a sua projeção no 

campo da autodeterminação informativa. No desafio de melhor entrever tal fenômeno 

jurídico, a teoria do fato jurídico foi trazida à tona como ferramenta auxiliar de análise, 

traçando os contornos iniciais que a violação de dados pessoais pode denotar no tempo 

presente. 

Todas essas perspectivas fizeram reconhecer a dinamicidade que o dano acaba 

por exprimir, demandando, para sua observância, o emprego de uma técnica de 

ponderação que atente para as particularidades de cada caso concreto, aplicando 

corretamente os dados normativos que lhes são correspondentes. Não há, portanto, a 

oferta de respostas apriorísticas ou emprego de postulados estanques, mas sim a análise 

do fenômeno jurídico de acordo com a problemática real que lhe é subjacente. 

Isso se faz importante justamente porque o emprego da sobredita técnica de 

ponderação permite verificar, em outro giro, a colisão de liberdades no trato protetivo 

dos dados pessoais, contemplando os interesses do titular e daquele que busca o acesso 

a tais informações. 

Nessa medida, assume-se que o direito civil, como um todo, atravessa o pórtico 

do século XXI com a certeza de que precisa de fato construir e reconstruir o sentido de 

suas categorias jurídicas para que seja possível dar conta dos desafios que emergem da 

realidade
349

 - perspectivas que foram devidamente abordadas no segundo momento 

deste estudo. 

No influxo dessas considerações, emerge a oportunidade de verticalizar a lente 

de análise ao conteúdo da autodeterminação informativa e, assim, melhor visualizar a 

dimensão funcional que se depreende da privacidade e da responsabilidade civil em tal 

cenário. Chega-se, assim, ao verso do problema enfrentado neste estudo e se assume, 

então, que a liberdade que preenche a disciplina jurídica da privacidade denota 

caracterização positiva e substancial, afastando-se a concepção da autodeterminação 

informativa como locus de não coerção pública ou privada. 
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Viu-se, nesse sentido, que o vocábulo liberdade não conta com significado 

unívoco, mas contempla uma série de possibilidades dependentes do cenário no qual se 

está e qual contexto se está a examinar.  

Logo, autodeterminar-se, neste contexto de privacidade, implica em normatizar a 

conduta exercida por aquele que busca o controle de seus dados pessoais (perspectiva 

que engendra a liberdade positiva), controle que, a seu turno, somente é possível por 

meio da escolha do titular acerca dos dados que serão postos sob o pálio da proteção, 

perfazendo, assim, a satisfação daquilo que a pessoa reputa como valoroso (perspectiva 

que engendra a liberdade substancial). 

Daí emerge, concomitantemente, o reforço para a assertiva que propugna o 

contributo para que se destinam, em tal cenário, a disciplina jurídica da privacidade e a 

responsabilidade civil. Tão importante quanto essa perspectiva, todavia, é a 

identificação pelas vias que serão percorridas por ambas das categorias jurídicas no 

itinerário que persegue tal fim. 

Quanto à privacidade, o enlace da liberdade substancial e liberdade positiva 

oferta a consolidação de uma apreensão constitucionalizada da autonomia privada, 

fazendo irradiar eficácia jurídica das condutas inerentes à proteção de dados pessoais 

em relações intersubjetivas de cunho estritamente pessoal ou mesmo negocial. 

Em outro giro, a responsabilidade civil envida o seu contributo para a livre 

construção da personalidade na medida em que (i) reconhece o espectro preventivo em 

seu campo, potencializando as ferramentas de autotutela para que, em diálogo com as 

concepções de liberdade, possibilite à pessoa ferramentas efetivas de proteção de dados 

pessoais, bem como, (ii) quando da ocorrência efetiva do dano, busca formas distintas 

para a satisfação efetiva e mais ampla possível daquele que teve sua personalidade 

atingida por meio da supressão de sua autodeterminação informativa, indo além da 

fórmula comum de compensação pecuniária. 

Evidente que os contributos acima delineados não se efetivam com facilidade. E 

isso não se dá apenas pela complexidade do tema em si, mas também pelo fato de que 

tais possibilidades ainda se encontram em franco processo de construção. 

Essa construção se dá, como se pode depreender, não em um campo de certezas, 

mas sim na porosidade de soluções passíveis de identificação no espaço epistemológico 

do direito civil. Assim, uma hermenêutica comprometida com as bases normativas e as 

aspirações do tempo presente deve ser colocada em prática para satisfazer a segurança 

jurídica que se espera, nos limites já expostos, da ordem jurídica. 
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O direito civil, nessa medida, pode ser lido em temporalidade e espacialidades 

distintas, que contemplam, como informado, uma constituição prospectiva que 

beneplacita justamente a sobredita construção. 

Enfim, tratar da autodeterminação informativa e seus desdobramentos implica 

em não recuar ante a problemática que arrosta cotidianamente a construção do 

pensamento jurídico. Constitui, em lugar disso, oportunidade para que se ampliem os 

debates profícuos sobre o tema e, assim, possa-se alcançar a correspondência que se 

espera existir entre o real e o jurídico. 

Este texto veio à luz embalado por uma reflexão de José Saramago sobre o 

pessimismo que preenche hodiernamente a privacidade. No tempo de rematar as 

presentes linhas, em manutenção do sentido posto, outras palavras de Saramago 

mostram-se pontuais ao descrever a necessidade sentida pelo homem em expor-se e 

evidenciar a angústia de sua finitude.  

Como afirmou ele em certa oportunidade, “todos temos necessidade de dizer 

quem somos e o que é que estamos a fazer e a necessidade de deixar algo feito, porque 

esta vida não é eterna e deixar coisas feitas pode ser uma forma de eternidade.” Hoje, 

além de outras possibilidades, somos nós os dados e informações que nos vincam na 

realidade fática e virtual, identificando-nos como pessoas em nossa existência. Afirmar 

isso é exercício de liberdade que o direito não pode negar eficácia e, para que não o 

negue, essencial é que a (re)construção dos sentidos da privacidade e da 

responsabilidade civil sejam efetivados prospectivamente.  

Eis um convite, portanto, para que essa tarefa seja gradativamente realizada e, 

assim, seja o suor de tal esforço a marca da contribuição que se pode deixar no presente 

em prol de um porvir diferente do que hoje se vê e sente. É tempo, enfim, de 

(re)construir. 
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