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Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em avaliar se o ser-

viço de conferência de dados que envolvam biometria, prestado 

pela Justiça Eleitoral a particulares, mediante contraprestação, 

previsto na Lei nº 13.444/2017, representa uma restrição válida 

do âmbito de proteção do direito fundamental à proteção de da-

dos pessoais. A partir do método dedutivo de abordagem e va-

lendo-se de pesquisa bibliográfica e documental, é examinada a 

fundamentalidade do direito à proteção de dados no ordena-

mento jurídico brasileiro, especialmente o seu conteúdo e limi-

tes, para, em seguida, analisar se o referido serviço tem o poten-

cial de violar em alguma medida o referido direito fundamental. 

Foi possível constatar que o referido serviço representa uma res-

trição válida do âmbito de proteção desse direito fundamental, 

desde que sua efetivação esteja estritamente vinculada à 
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finalidade legal que autorizou a coleta, o armazenamento, o pro-

cessamento e a transmissão dos dados integrantes da base de da-

dos da identificação civil nacional. Somente para fins de identi-

ficação do cidadão (checagem), sem que haja alguma cessão ou 

difusão de dados, será válida a prestação do serviço pela Justiça 

Eleitoral. 

 

Palavras-Chave: Direito fundamental à proteção de dados pes-

soais. Serviço de conferência de dados. Limites dos direitos fun-

damentais. 

 

THE REMUNERATED BIOMETRIC SERVICE OF DATA 

CONFERENCING AND THE FUNDAMENTAL RIGHT TO 

PROTECTION OF PERSONAL DATA: THE APPLICATION 

OF LAW NO. 13,444 / 2017 BY THE SUPERIOR ELEC-

TORAL COURT 

 

Abstract: The purpose of this paper is to evaluate whether the 

service of data conferencing involving biometrics, provided by 

the electoral courts to private persons, for remuneration, estab-

lished by Law nº 13.444/2017, represents a valid restriction of 

the scope of protection of the fundamental right to personal data 

protection. Based on the deductive method of approach and 

based on bibliographical and documentary research, the funda-

mental right to data protection in the brazilian legal system is 

examined, especially its content and limits, and then analyzed 

whether this conferencing service has the potential to violate to 

some extent that fundamental right. It was possible to verify that 

this service represents a valid restriction of the scope of protec-

tion of this fundamental right, provided that its implementation 

is strictly linked to the legal purpose that authorized the collec-

tion, storage, processing and transmission of data included in the 

national civil identification database. Only for purposes of citi-

zen identification (checking), without any data assignment or 
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dissemination, the provision of the service by the Electoral Jus-

tice will be valid. 

 

Keywords: Fundamental right to personal data protection; Data 

conferencing service; Limits of fundamental rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

 temática relacionada à proteção de dados ganha 

força no momento em que a tecnologia passa a 

permitir o processamento e a análise de uma 

grande quantidade de dados (big data), resultando 

na obtenção de informações pessoais que, de outra 

forma, dificilmente seriam alcançáveis caso fossem tratadas in-

dividualmente e por métodos tradicionais. Com o aumento da 

capacidade de armazenamento e de comunicação de informa-

ções, ocorre também a ampliação das formas de apropriação e 

de utilização de tais dados (DONEDA, 2011, p. 92). 

A partir do uso de algoritmos desenhados especialmente 

para essa finalidade e com o avanço da inteligência artificial, é 

possível traçar o perfil de um indivíduo com base nas informa-

ções deixadas – muitas vezes, de forma inconsciente – ao 
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interagir com aplicativos ou sites na internet.1 A tecnologia per-

mite identificar gênero, preferências políticas, situação econô-

mica e até mesmo o estado de saúde do titular dos dados, de 

forma tão precisa quanto um exame médico (GOODMAN; 

FLAMAN, 2016). Por tal razão, o Tribunal Constitucional Fe-

deral alemão (TCFA) reconheceu, há quase 35 anos, por ocasião 

do caso Volkszählung (BVerfGE 65, 1, de 15/12/1983), que “um 

dado em si insignificante pode adquirir um novo valor: desse 

modo, não existem mais dados ‘insignificantes’ no contexto do 

processamento eletrônico de dados” (SCHWABE, 2005, p. 

239). 

A vida na Sociedade da Informação2 requer, portanto, 

uma reinterpretação dos arranjos jurídicos para adaptá-los a essa 

realidade, que tem cada vez mais invadido espaços anterior-

mente preservados. Com efeito, assinala Stefano Rodotà, a res-

peito dessa relação entre o direito e a ciência, a dimensão jurí-

dica não fora suprimida pelo avanço tecnológico, mas, devido a 

sua capacidade expansiva, foram identificados, 

 
1  Uma simples informação relacionada à origem do indivíduo (ex.: domicílio elei-
toral) pode repercutir em sua esfera jurídica. Não há como antever todas as possibili-
dades que as sofisticadas ferramentas de processamento de dados poderão alcançar a 
partir da combinação de dados do big data com aqueles constantes, por exemplo, em 
base de dados estatais. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já chegou a 
ajuizar uma ação civil pública contra uma empresa pela suposta prática de geo-blo-

cking (bloqueio de oferta ao consumidor com base em sua origem geográfica) e de 
geo-pricing (cobrança de preços diferenciados do consumidor com base em sua ori-
gem geográfica) na venda de passagens aéreas e hospedagem (PAMPLONA, 2018). 
2  É possível afirmar que com a evolução tecnológica nasce a “Sociedade da Infor-
mação, cujas principais características são a ausência de fronteiras e as distintas for-
mas de comunicação relacionando-se constantemente com a produção e disseminação 
de conteúdo digital” (MARQUES; CRESPO, 2015, p. 123). Webster, contudo, ob-
serva que a ideia de Sociedade da Informação não é recente. Com Schiller, Habermas 

e Giddens, defende a concepção de que a informatização (informatisation) da vida 
corresponde a um processo contínuo, ao longo de vários séculos, acelerado pela evo-
lução industrial capitalista e pela consolidação do Estado-nação no século XIX, al-
cançando seu ápice no último século XX com a globalização e a propagação das or-
ganizações transnacionais. Para esses autores, o desenvolvimento da informação deve 
ser representado em termos de antecedentes históricos e contínuos (WEBSTER, 2006, 
p. 263). 
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progressivamente, novos princípios e valores (2004, p. 108). 

 Para além das situações em que o indivíduo cede volun-

tariamente seus dados a fim de poder usufruir determinado ser-

viço, há os casos em que essas informações não são espontane-

amente fornecidas, mas exigidas por lei, armazenadas em bancos 

de dados, processadas e, eventualmente, difundidas para tercei-

ros pelo poder público. Diversos problemas podem decorrer do 

manuseio inadequado de dados pessoais pelo poder público. Um 

exemplo é a venda de banco de dados com informações pessoais 

e sigilosas armazenadas por órgãos públicos como Receita Fe-

deral, Denatran e INSS, ocorrida há alguns anos (RODRIGUES, 

2018, 2010; CORAZZA, 2010; OLTRAMARI, 2000). Outro 

caso verificado posteriormente envolveu o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), que celebrou um acordo de cooperação técnica 

com a empresa Serasa – que gerencia banco de dados sobre a 

situação de crédito de consumidores –, para repassar as informa-

ções cadastrais de 141 milhões de eleitores, em troca do forne-

cimento de certificação digital aos servidores do Tribunal.3 Há 

poucos anos, descobriu-se que um sítio na internet (www.no-

mesbrasil.com) disponibilizava abertamente o acesso a dados 

pessoais como nome completo, endereço, data de nascimento e 

nome dos pais de inúmeros cidadãos, a partir do número do CPF 

(RIBEIRO, 2018). 

O receio por vazamentos de dados ou pela transmissão 

indevida de informações a terceiros também se evidencia diante 

da disseminação de programas fiscais voltados ao aumento da 

arrecadação tributária, por meio dos quais diversos Estados da 

federação armazenam dados de consumo detalhados de seus 

 
3  Embora o TSE justificasse, à época, não haver ilegalidade no fornecimento de tais 
dados, ao argumento de que apenas parte das informações do cadastro eleitoral seria 
cedida (nome do eleitor, número e situação da inscrição eleitoral, além da informação 
sobre eventuais óbitos), enquanto outra parte seria apenas validada (nome da mãe ou 
data de nascimento), ao final o convênio foi anulado e se determinou a revisão de 
todos os acordos da Corte para o compartilhamento de dados. (BRAMATTI, 2013; 
RECONDO; GALLUCCI, 2013). 
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contribuintes, sem muita transparência quanto à proteção das in-

formações, seja em termos de segurança do próprio sistema, seja 

em relação ao seu uso ou à eventual transmissão para terceiros e 

descarte (MACHADO; BIONI, 2016, p. 361-362). 

Neste contexto, o governo federal lançou o Documento 

Nacional de Identificação (DNI), que reúne em um único docu-

mento digital, com validade nacional, diferentes registros civis, 

dispensando a apresentação de papéis como o comprovante do 

Cadastro de Pessoa Física (CPF), a certidão de nascimento, a 

certidão de casamento e o título de eleitor, interligando as bases 

do governo federal e do Poder Judiciário, bem como utilizando 

a biometria do TSE (BRASIL, 2018). A referida iniciativa é 

fruto da Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017, que dispôs sobre 

a identificação civil nacional (ICN) e atribuiu ao TSE a tarefa de 

armazenar e gerir a base de dados da ICN, assegurando a inte-

gridade, a disponibilidade, a autenticidade e a confidencialidade 

de seu conteúdo (art. 2º, § 1º).  

Uma novidade trazida pela referida norma consiste na 

previsão do serviço de conferência de dados por biometria a par-

ticulares, a ser prestado pelo TSE mediante remuneração (art. 4º, 

§ 2º). Esta possibilidade suscita preocupação quanto ao acesso 

de dados pessoais por terceiros, mormente diante do problemá-

tico histórico do poder público na preservação do sigilo de tais 

dados. 

A discussão proposta neste trabalho busca avaliar se o 

serviço de conferência de dados, prestado pela Justiça Eleitoral 

a particulares, mediante contraprestação, previsto no art. 4º, § 2º, 

da Lei nº 13.444/2017, representa uma restrição válida do âm-

bito de proteção do direito fundamental à proteção de dados.  

A abordagem constitucional se justifica porque a Lei Ge-

ral de Proteção de Dados (LGPD, Lei nº 13.709, de 14 de agosto 

de 2018), em princípio, não vedou de forma expressa tal relação. 

Ao contrário, previu exceção à vedação do compartilhamento, 

pelo Poder Público, de dados pessoais constantes de bases de 
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dados a que tenham acesso entidades privadas, nos casos em que 

haja previsão legal ou em que a transferência for respaldada em 

contratos, convênios ou instrumentos congêneres (art. 26, § 1º, 

IV, Lei nº 13.709/2018). 

Para responder ao questionamento proposto, é utilizado 

o método dedutivo de abordagem. Num primeiro momento, é 

examinada a fundamentalidade do direito à proteção de dados no 

ordenamento jurídico brasileiro e, em seguida, o seu âmbito de 

proteção, seus limites e os limites aos limites desse direito, va-

lendo-se de pesquisa bibliográfica e documental. Uma vez esta-

belecidas as balizas para a análise objetiva do problema pro-

posto, avalia-se se a Lei nº 13.444/2017 viola o direito funda-

mental à proteção de dados, ao permitir a prestação onerosa do 

serviço de conferência de dados que envolvam a biometria. Ao 

enfrentar tal questão, espera-se contribuir com a busca por parâ-

metros de atuação para o poder público, aplicáveis aos casos em 

que este age como responsável pela coleta, armazenamento, pro-

cessamento e difusão de dados pessoais. 

 

1 O DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS NO BRASIL 

 

A proteção de dados ora é associada ao direito à intimi-

dade, como na abordagem americana relacionada à privacy, ora 

como um direito fundamental autônomo, no sistema da União 

Europeia (RUARO; MOLINARO, 2017, p. 13). Sarlet, reconhe-

cendo a relação do direito à proteção de dados com o direito à 

privacidade (intimidade informática) e com o livre desenvolvi-

mento da personalidade, esclarece, com acerto, não se tratar de 

uma proteção destinada apenas ao conhecimento e uso por ter-

ceiros, abarcando, também, o direito à livre disposição sobre os 

dados pessoais, sendo esta a razão do reconhecimento de um di-

reito à autodeterminação informativa no direito alemão e espa-

nhol (2017, p. 472-473). 
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A Constituição da República brasileira (CR) não res-

guarda, de forma expressa, a proteção de dados ou a autodeter-

minação sobre a informação como um direito fundamental, 

como se pode observar em outros ordenamentos jurídicos.4 Em 
 

4  Na Constituição de Portugal, o artigo 35º dispõe sobre a utilização da informática, 
dispondo de forma bastante ampla acerca da proteção dos dados pessoais. Está inse-
rido no rol dos direitos, liberdades e garantias pessoais do Capítulo I do Título II da 
Parte I da Constituição, que estabelece os direitos e deveres fundamentais (Artigo 35º 
Utilização da informática. 1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados 
informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir a sua rectificação e actualiza-
ção, e o direito de conhecer a finalidade a que se destinam, nos termos da lei. 2. A lei 
define o conceito de dados pessoais, bem como as condições aplicáveis ao seu trata-
mento automatizado, conexão, transmissão e utilização, e garante a sua protecção, 

designadamente através de entidade administrativa independente. 3. A informática 
não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou 
políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, 
salvo mediante consentimento expresso do titular, autorização prevista por lei com 
garantias de não discriminação ou para processamento de dados estatísticos não indi-
vidualmente identificáveis. 4. É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo 
em casos excepcionais previstos na lei. 5. É proibida a atribuição de um número na-
cional único aos cidadãos). Na Constituição da Espanha, o artigo 18, 4, também traz 

disposição expressa sobre o uso da informática, ao lado da proteção à honra, à intimi-
dade, à inviolabilidade do domicílio, ao sigilo das comunicações, no rol dos direitos 
e liberdades do Capítulo Segundo do Título I, que versa sobre os direitos e deveres 
fundamentais, mas não de forma tão abrangente como observado em Portugal, reme-
tendo sua regulamentação à norma infraconstitucional (La ley limitará el uso de la 
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciuda-
danos y el pleno ejercicio de sus derechos). Na Argentina, o artigo 43 da Constituição 
prevê o acesso e a correção de dados pessoais de forma semelhante ao nosso habeas 

data. Há duas diferenças importantes que conferem uma proteção ainda maior: o di-
reito de conhecer a finalidade do uso dos dados pessoais e a clara referência de que 
seu uso não poderá gerar qualquer discriminação (Toda persona podrá interponer esta 
acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que 
consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer 
informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectifica-
ción, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de 
las fuentes de información periodística.). Na União Europeia, a Convenção para a 

proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de caráter 
pessoal, de 28 de janeiro de 1981 (Convenção de Estrasburgo), associa esse direito à 
proteção dos direitos e das liberdades fundamentais, especialmente o direito ao res-
peito à vida privada diante do fluxo crescente de dados pessoais suscetíveis de trata-
mento automatizado. A Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia já prevê 
expressamente, em seu artigo 8º, o direito fundamental à proteção de dados pessoais 
(Artigo 8º Protecção de dados pessoais. 1. Todas as pessoas têm direito à protecção 
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sua literalidade, são protegidas a dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, inc. III, CR), a liberdade (art. 5º, caput, e inc. II, CR), a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 

imagem (art. 5º, inc. X, CR), e a inviolabilidade do sigilo das 

comunicações telegráficas, de dados e das comunicações tele-

fônicas (art. 5º, inc. XII, CR). Além disso, prevê o habeas data 

como meio hábil para a obtenção de acesso às informações pes-

soais constantes de registros ou bancos de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público e a sua retificação (art. 5º, 

inc. LXXII, CR). 

Doneda destaca que a forma como a Constituição disci-

plinou o tema, apartando a proteção da privacidade (intimidade 

e vida privada) da proteção à inviolabilidade do sigilo das comu-

nicações, permitiu a parcela da doutrina e até ao Supremo Tri-

bunal Federal concluir que as informações pessoais seriam pro-

tegidas apenas em relação à sua comunicação e que os dados em 

si não estariam a merecer proteção específica. Tal interpretação 

poderia permitir excessos, porquanto a violação à privacidade 

poderia nem sempre ocorrer de forma direta, mas pelo uso ex-

cessivo de informações pessoais armazenadas em bancos de da-

dos (2011, p. 103-106). 

No contexto das relações internacionais, o Brasil reco-

nheceu publicamente a proteção de dados como um direito fun-

damental. Por ocasião da XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes 

de Estado y de Gobierno, emitiu-se a Declaração de Santa Cruz 

de La Sierra, documento firmado em 15 de novembro de 2003, 

no qual diversos países declararam que “estamos também cons-

cientes de que a proteção de dados pessoais é um direito funda-

mental das pessoas” (DONEDA, 2011, p. 103, item 45). Tal 

 
dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito. 2. Esses dados devem ser ob-
jecto de um tratamento leal, para fins específicos e com o consentimento da pessoa 
interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm 
o direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva 
rectificação. 3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte de 
uma autoridade independente). 
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declaração, contudo, não supre as lacunas do ordenamento jurí-

dico nacional a respeito do tema. 

Em certo sentido, a Constituição brasileira assemelha-se 

à Constituição alemã, ao não dispor expressamente sobre um di-

reito fundamental à proteção de dados numa perspectiva mais 

moderna, uma vez que o processamento eletrônico é conside-

rado um fator relevante e merecedor de especial proteção. Daí a 

importância da experiência alemã no trato da matéria.5 

O Tribunal Constitucional Federal alemão (TCFA) en-

frentou o tema da proteção de dados há bastante tempo, ocasião 

em que demonstrou sua preocupação com “os perigos do pro-

cessamento eletrônico de dados” (SCHWABE, 2005, p. 240). 

No caso Volkszählung (BVerfGE 65, 1, de 15/12/1983), foi ana-

lisada a constitucionalidade da Lei do Censo de 1983, de 25 de 

março de 1982, a partir da qual se pretendia realizar um recen-

seamento geral da população pela coleta de diversos dados pes-

soais para fins estatísticos (SCHWABE, 2005, p. 233-245). Esta 

decisão é considerada um marco na disciplina da proteção de 

dados, e suas diretrizes influenciaram a legislação, a doutrina e 

a jurisprudência de diversos países (MENKE, 2015, p. 208). 

Para a análise aqui desenvolvida, o julgado é especialmente re-

levante porque tratou da questão da proteção na perspectiva do 

poder público, enquanto responsável pela coleta, armazena-

mento, processamento e transmissão de dados pessoais.6 

 
5  A Alemanha editou a primeira lei no mundo sobre a proteção de dados, no Estado 
de Hessen. Em seguida, aprovou a lei federal de proteção de dados (Bundesdatens-
chutzgesetz). O ápice dessa proteção ocorreu em 1983, com o julgamento do caso 
Volkszählungsurteil, que estabeleceu o direito fundamental à autodeterminação infor-
mativa (informationelle Selbstbestimmung). Posteriormente, em 2008, houve um des-
dobramento, reconhecendo-se um novo direito fundamental, denominado de direito 

fundamental à garantia da confidencialidade e da integridade dos sistemas técnico-
informacionais (Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität in-
formationstechnischer Systeme) (MENKE, 2015, p. 205-206). 
6  Neste trabalho, o foco recairá apenas sobre o caso Volkszählungsurteil, por trazer 
as balizas fundamentais sobre o direito fundamental à autodeterminação informativa. 
A existência do novo direito fundamental à garantia da confidencialidade e da integri-
dade dos sistemas técnico-informacionais é controvertida na doutrina alemã, sendo 
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Na ocasião, o Tribunal reconheceu a existência de um 

“direito à autodeterminação sobre a informação” (informatione-

lle Selbstbestimmung), decorrente do direito geral da personali-

dade, previsto nos artigos 2º, I (dignidade da pessoa humana) e 

1º, I (livre desenvolvimento da personalidade) da Lei Funda-

mental,7 consubstanciado numa “proteção do indivíduo contra 

levantamento, armazenagem, uso e transmissão irrestritos de 

seus dados pessoais” (SCHWABE, 2005, p. 234). Tal direito as-

seguraria um poder de autodeterminação ao indivíduo para de-

cidir por si próprio quanto à exibição e ao uso de seus dados 

pessoais ou “quando e dentro de que limites fatos pessoais serão 

revelados” (SCHWABE, 2005, p. 237).  

A necessidade de se conferir uma especial proteção à au-

todeterminação do indivíduo resultou de um contexto em que o 

processamento eletrônico de dados e a possibilidade quase ili-

mitada de armazenamento já permitiam consultá-los e combiná-

los sem limitações temporais significativas.8 Neste cenário, se o 

 
defendido por muitos autores que se trata do conhecido direito à autodeterminação 
informativa, concebido no caso Volkszählungsurteil, com uma nova roupagem 
(MENKE, 2015, p. 225-227). De qualquer sorte, os desdobramentos havidos posteri-
ormente, em 2008, decorreram da análise pelo TCFA da constitucionalidade de buscas 
ou investigações secretas e remotas de computadores de suspeitos pela prática de ilí-
citos, abrangendo o monitoramento de suas atividades na internet, num contexto de 
preservação da personalidade do cidadão no embate do Estado contra o terrorismo 

(MENKE, 2015, p. 215-218), abarcando, portanto, questões que vão além do escopo 
deste trabalho. 
7  “Artigo 1 [Dignidade da pessoa humana – Direitos humanos – Vinculação jurídica 
dos direitos fundamentais] (1) A dignidade da pessoa humana é intangível. Respeitá-
la e protegê-la é obrigação de todo o poder público [...]. Artigo 2 [Direitos de liber-
dade] (1) Todos têm o direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade, desde 
que não violem os direitos de outros e não atentem contra a ordem constitucional ou 
a lei moral.” (ALEMANHA, 2011, p. 18). 
8  Menke relata que o contexto histórico da decisão no caso Volkszählungsurteil, 
marcado por diversos protestos contra o censo que seria realizado em 1983, pode ter 
sido influenciado pelo temor dos alemães com as previsões feitas por George Orwell 
no livro 1984, em que chama atenção para os riscos de um Estado espião. Na época, 
a opinião pública debatia sobre os problemas decorrentes da centralização das infor-
mações na figura do Estado, num ambiente marcado pela espionagem estatal promo-
vida pela antiga Alemanha Oriental em face do indivíduo. O foco era, segundo o autor, 
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indivíduo não tem condições de saber com segurança quais in-

formações suas são conhecidas em certas áreas do meio social, 

ele poderá ser inibido substancialmente no exercício de sua li-

berdade de planejamento ou de decisão, por temer as consequên-

cias negativas do armazenamento quase ilimitado de seus dados 

pessoais, afinal, praticamente tudo o que fizer ficará devida-

mente registrado (SCHWABE, 2005, p. 237). 

Tem-se, a partir do julgado do Tribunal Constitucional 

alemão, que “a autodeterminação é uma condição funcional ele-

mentar para uma comunidade democrática e livre, fundada na 

capacidade de ação e participação de seus cidadãos”, disso re-

sultando que o livre desenvolvimento da personalidade impõe, 

num cenário de modernas técnicas de processamento de dados, 

“a proteção do indivíduo contra levantamento, armazenagem, 

uso e transmissão irrestritos de seus dados pessoais” 

(SCHWABE, 2005, p. 238). Este seria, portanto, o fundamento 

do direito fundamental à proteção de dados, decorrente da pro-

teção que a Lei Fundamental alemã conferiu à personalidade e à 

própria dignidade humana. Em outros termos, o ilimitado manu-

seio de dados pessoais teria o condão de podar o livre desenvol-

vimento da personalidade individual. 

À luz da Constituição brasileira, igualmente, não se pode 

negar a existência de um direito fundamental à proteção de da-

dos, nele compreendido o direito à autodeterminação sobre a in-

formação. A proteção contra a divulgação de dados pessoais em 

si seria uma decorrência natural da própria inviolabilidade da in-

timidade, da vida privada e até da imagem, previstos em seu ar-

tigo 5º, inciso X, além do fato de se ter a dignidade humana 

como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, in-

ciso III, CR). A depender do contexto, os dados pessoais tam-

bém encontram proteção na cláusula geral de inviolabilidade das 

comunicações de dados, do artigo 5º, inciso XII, da CR.  

Embora não haja, expressamente, na Constituição 

 
a proteção do indivíduo contra os avanços do Estado (2015, p. 206-209). 
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brasileira, a previsão do livre desenvolvimento da personali-

dade, tal como literalmente consigna o artigo 2º da Lei Funda-

mental alemã, dois aspectos devem ser reconhecidos. O pri-

meiro, de que se trata de um dos direitos de liberdade da Lei 

Fundamental, protegido ao lado do direito à vida, à integridade 

física e à própria liberdade, direitos esses igualmente protegidos 

no texto constitucional brasileiro (art. 5º, caput e inciso I, CR). 

O segundo corresponde ao fato de que a noção de dignidade hu-

mana – valor consagrado em nossa Constituição – está associada 

à liberdade para o indivíduo desenvolver livremente sua perso-

nalidade em conformidade com seu projeto de vida, liberdade 

esta que restaria substancialmente cerceada no momento em que 

seus dados pessoais passassem a ser armazenados e utilizados 

para finalidades completamente alheias a seu conhecimento. 

Não conhecer o que se sabe sobre si, nem como tais informações 

são usadas, teria o condão de limitar o desenvolvimento da per-

sonalidade porque tornaria o indivíduo receoso quanto às conse-

quências futuras que poderiam advir do manejo de tais dados. 

O reconhecimento da proteção de dados como um direito 

autônomo e fundamental deriva do reconhecimento dos riscos 

do processamento de dados para a proteção da personalidade, 

considerada a partir das garantias constitucionais de igualdade 

substancial, liberdade e dignidade da pessoa humana, além da 

proteção da intimidade e da vida privada, e enquanto direito de 

personalidade (DONEDA, 2011, p. 103). A despeito da ausência 

de previsão expressa do direito à autodeterminação informativa, 

é possível extrair do sistema constitucional brasileiro ou da in-

terpretação harmonizadora de normas constitucionais princípios 

não expressos no texto, devendo-se, assim, conferir tutela jurí-

dica ao referido direito (RUARO; MOLINARO, 2017, p. 28-

35).9 

 
9  Para Limberger, ainda que não seja possível assegurá-lo como um direito autô-
nomo, deve-se considerá-lo como uma consequência do direito à intimidade e da cláu-
sula geral de respeito à vida privada, artigo 21 do Código Civil (2017, p. 150). 



_1304________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

É razoável concluir, portanto, que nosso ordenamento ju-

rídico estatui o direito fundamental à proteção de dados pessoais, 

seja por estar compreendido no âmbito de proteção do direito à 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo da co-

municação de dados, além da própria proteção inerente ao di-

reito à liberdade e à dignidade da pessoa humana, seja como um 

direito fundamental autônomo, decorrente do regime e dos prin-

cípios fundamentais adotados pela Constituição, considerando-

se aqui a abertura material do catálogo dos direitos fundamentais 

previstos no texto constitucional (art. 5º, § 2º, CR). 

 

2 O ÂMBITO DE PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMEN-

TAL À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

O âmbito de proteção dos direitos fundamentais é uma 

construção dogmático-constitucional de matriz germânica que 

permite a compreensão de seu campo de incidência, de seu su-

porte fático ou, ainda, de seu conteúdo e alcance (SARLET, 

2015, p. 403-405).10 É fundamental para uma interpretação res-

ponsável dos direitos fundamentais delimitar, da forma mais 

clara possível, em que consiste a proteção correspondente a de-

terminado direito fundamental. Daí a importância de se buscar a 

experiência de outros países que já têm um desenvolvimento 

maior nesta seara, no plano normativo e jurisprudencial, por não 

se ter no texto constitucional brasileiro uma previsão expressa 

dos contornos, ainda que elementares, desse direito. 

No âmbito da União Europeia, o Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho (General Data 

Protection Regulation – GDPR), que entrou em vigor em 25 de 

 
10  Dimoulis e Martins esclarecem que a área de regulamentação de um direito fun-
damental corresponde ao tema tratado pelo constituinte, enquanto a área de proteção 
é o recorte realizado pelo constituinte dos comportamentos e situações tematizados 
que pretende proteger. Em alguns casos há equivalência entre as duas áreas; noutros, 
a área de proteção será o resultado de uma subtração da área de regulamentação dos 
casos e situações não protegidos pela Constituição (2014, p. 132-137). 
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maio de 2018, estabelece a proteção dos dados pessoais e de sua 

livre circulação, passando a ser um importante parâmetro de aná-

lise (UNIÃO EUROPEIA, 2016, p. L119/1-L119/88).11 Ade-

mais, a jurisprudência da Alemanha, a exemplo do caso 

Volkszählung, estabeleceu importantes diretrizes para a compre-

ensão do direito à proteção de dados em países que se ressentem 

de regra constitucional expressa a disciplinar o tema.  

Antes de avançar no sentido da identificação das posi-

ções jurídicas acobertadas pelo referido direito fundamental, é 

necessário delimitar o bem jurídico protegido ou o objeto tute-

lado. A seguir, aborda-se o alcance da expressão dados pessoais 

e da espécie dados sensíveis. 

 

2.1 O BEM JURÍDICO PROTEGIDO: A DELIMITAÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS E DE DADOS SENSÍVEIS 

 

Para os efeitos da referida proteção, Doneda afirma, com 

razão, que devem ser considerados aqueles dados pessoais que 

tenham um vínculo objetivo com uma pessoa, aptos a revelar 

algum aspecto seu, sejam informações relacionadas a caracterís-

ticas suas, como nome ou domicílio, sejam dados decorrentes de 

ações da pessoa, como consumo, opiniões e outras manifesta-

ções, e que têm o potencial de identificar a pessoa ou demonstrar 

características suas (2011, p. 93). 

No âmbito da União Europeia, o Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho estabelece, em 

seu artigo 4º, a definição de dados pessoais como sendo a 

 
11  O referido regulamento revogou a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre 
a Proteção de Dados ‒ Data Protection Directive – DPD). A sua importância, entre 

vários aspectos, consiste no fato de que a regulamentação da UE deixou de ser mera 
recomendação para se tornar norma aplicável pelos Estados-membros. Além disso a 
DPD não apresentava sanções, enquanto a GDPR prevê a aplicação de multas de 20 
milhões de euros até 4% do faturamento da empresa, o que for maior. Outra mudança 
relevante corresponde à sua aplicação global, mesmo para as empresas que não te-
nham sede na EU, mas que processem dados de pessoas residentes na EU (GOOD-
MAN; FLAMAN, 2016). 
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“informação relativa a uma pessoa singular identificada ou iden-

tificável (‘titular dos dados’)”.12 Em seu artigo 9º, estabelece o 

tratamento a categorias especiais de dados pessoais, também de-

nominados de dados sensíveis (GOODMAN; FLAMAN, 2016). 

Este dispositivo proíbe 
[...] o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial 

ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou fi-
losóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de da-

dos genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa 

de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos 

à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa (UNIÃO EU-

ROPEIA, 2016, p. L119/38). 

Há, portanto, na categoria dos dados pessoais uma sub-

categoria especial denominada de dados sensíveis, correspon-

dente àqueles dados mais próximos da privacidade do indivíduo, 

como a origem racial ou étnica, a posição política, religiosa ou 

filosófica, a filiação sindical, a orientação sexual, a vida fami-

liar, os dados genéticos e biométricos para fins de identificação 

inequívoca, além dos dados relacionados à saúde. Para Sarlet, 

dados mais distantes desse núcleo, como o nome, o endereço, a 

filiação e o CPF, não seriam dados sensíveis, embora sejam, por 

certo, dados pessoais (2017, p. 475). 

O problema de uma rígida separação e, por conseguinte, 

da adoção de um regime jurídico diferenciado a partir da quali-

ficação de determinado dado como sendo meramente pessoal ou, 

mais do que isso, sensível, é justamente a dificuldade em se di-

mensionar a priori se aquele dado pessoal não sensível, após o 

seu processamento, poderá gerar informações sensíveis. Daí a 

importância do alerta de Goodman e Flaman ao ponderarem que 

a delimitação do que sejam dados sensíveis permite duas 

 
12  “[...]; é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, 
direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por 
exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores 
por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisioló-
gica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular” (UNIÃO 
EUROPEIA, 2016, p. L119/33). 
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interpretações: uma minimalista, restrita apenas aos casos em 

que um algoritmo faz uso dos dados que são expressamente sen-

síveis, e outra maximalista, abrangendo não apenas aquelas va-

riáveis expressamente citadas, mas também aquelas que a ela se-

jam correlacionadas (2016). 

A questão, pontuam os autores, é que as bases de dados 

estão cada vez maiores e as correlações tornam-se cada vez mais 

amplas e complexas, dificultando a sua identificação. Exempli-

ficam que a relação entre a geografia e a renda pode ser óbvia, 

mas há outras menos óbvias, como entre o IP e a raça. Além 

disso, defendem que seria possível o uso de informações de ter-

ceiros (third parties), como o histórico de compras, para uma 

predição quanto ao estado de saúde de um interessado num se-

guro de vida, comparável a um verdadeiro exame médico (GO-

ODMAN; FLAMAN, 2016). 

Por essa razão, o Tribunal Constitucional Federal alemão 

confere relevância ao contexto para a definição quanto à quali-

dade dos dados como sensíveis (SCHWABE, 2005, p. 239). Não 

basta a constatação de que os fatos sejam íntimos ou não, mas, 

também, a finalidade para a qual são solicitados, pois um dado 

aparentemente insignificante poderá merecer especial proteção 

a depender de como será armazenado e processado eletronica-

mente, já que o resultado desse processo poderá gerar um dado 

sensível (SCHWABE, 2005, p. 239). 

Uma proposta para o enfrentamento da questão seria não 

qualificar determinado dado pessoal como sensível ou não a par-

tir de seu estado inicial, previamente ao processamento, mas 

considerando a finalidade de sua utilização e a possibilidade de 

que ele venha a gerar informações sensíveis relacionadas espe-

cificamente a um indivíduo determinado. Em outros termos, 

considerar que todo dado pessoal poderá potencialmente tornar-

se um dado sensível, sendo determinante para o nível de prote-

ção a ser adotado saber a finalidade do uso desses dados. 

Assim, a compreensão de dados pessoais, para fins de 
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proteção, deve ser abrangente e relacionar tanto aqueles que ob-

viamente permitem a identificação do indivíduo, de característi-

cas ou ações suas, como aqueles que permitam essa constatação 

indiretamente, mediante processamento de dados. O avanço da 

tecnologia torna necessário ampliar a definição de dados pesso-

ais e, consequentemente, a sua proteção. 

No Brasil, a LGPD conceitua dado pessoal como a “in-

formação relacionada a pessoa natural identificada ou identifi-

cável” (art. 5º, inciso I), e dado pessoal sensível como o “dado 

pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opi-

nião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter re-

ligioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida 

sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 

pessoa natural” (art. 5º, inciso II). 

 

2.2 O CONTEÚDO DO DIREITO FUNDAMENTAL À PRO-

TEÇÃO DE DADOS: AS POSIÇÕES JURÍDICAS SITUA-

DAS EM SEU ÂMBITO DE PROTEÇÃO 

 

Prosseguindo no exame do âmbito de proteção, Sarlet es-

pecifica as posições jurídicas que, em sua perspectiva, integram 

o direito fundamental à proteção dos dados: 
(a) o direito ao acesso e ao conhecimento dos dados pessoais 

existentes em registros (bancos de dados) públicos ou prova-

dos; (b) o direito ao não conhecimento, tratamento e utilização 

e difusão de determinados dados pessoais pelo Estado ou por 

terceiros, aqui incluído um direito de sigilo quanto aos dados 

pessoais; (c) o direito ao conhecimento da identidade dos res-

ponsáveis pela coleta, armazenamento, tratamento e utilização 
dos dados; (d) o direito ao conhecimento da finalidade da co-

leta e da eventual utilização dos dados; (e) o direito à retifica-

ção e, a depender do caso, à exclusão de dados pessoais arma-

zenados em bancos de dados (SARLET; MARINONI; MITI-

DIERO, 2017, p. 473-474). 

É possível, dessa forma, identificar alguns contornos do 

direito à proteção de dados, consubstanciado, em linhas gerais, 
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nas ideias de acesso, sigilo, identificação dos responsáveis, fina-

lidade da coleta e do uso, retificação e exclusão. Tal perspectiva 

coincide, em grande parte, com uma série de princípios reconhe-

cidos pela doutrina como constitutivos do núcleo comum da pro-

teção de dados, denominados de Fair Information Principles 

(RUARO; MOLINARO, 2017, p. 31; DONEDA, 2011, p. 100; 

MENDES, 2014, p. 68). Eles podem ser considerados “a espinha 

dorsal das diversas leis, tratados, convenções ou acordos entre 

privados em matéria de proteção de dados pessoais, formando o 

núcleo das questões com as quais o ordenamento deve se deparar 

[...]” (DONEDA, 2011, p. 101).  

Esses princípios refletem a tendência de se conferir à au-

tonomia da proteção de dados pessoais o caráter de direito fun-

damental em diversos ordenamentos jurídicos, a exemplo das 

constituições da Espanha e de Portugal, da Convenção da União 

Europeia para a proteção das pessoas relativamente ao trata-

mento automatizado de dados de caráter pessoal, de 28 de ja-

neiro de 1981 (Convenção de Estrasburgo), da Diretiva 95/46 da 

União Europeia,13 e da própria Carta de Direitos Fundamentais 

da União Europeia, de 7 de dezembro de 2000, que, em seu ar-

tigo 8º, dispõe expressamente sobre a proteção de dados pesso-

ais.14  

De caráter procedimental, os referidos princípios passa-

ram a ser aplicados, segundo Doneda, a partir da sistematização 

propiciada pela Convenção de Estrasburgo e após o trabalho de-

senvolvido pela Organisation for Economic Cooperation and 

 
13  Essa Diretiva será revogada pelo GDPR com efeitos a partir de 25 de maio de 
2018, passando a regulamentar a matéria no âmbito da União Europeia (art. 94º, 1). 
14  “Artigo 8. Protecção de dados pessoais. 1. Todas as pessoas têm direito à protec-
ção dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito. 2. Esses dados devem ser 
objecto de um tratamento leal, para fins específicos e com o consentimento da pessoa 
interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm 
o direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva 
rectificação. 3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte de 
uma autoridade independente” (UNIÃO EUROPEIA, 2000, p. C 364/10). 
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Development (OECD),15 possuindo o seguinte conteúdo: 
a) Princípio da publicidade (ou da transparência), pelo qual a 

existência de um banco de dados com dados pessoais deve ser 
de conhecimento público, seja por meio da exigência de auto-

rização prévia para funcionar, da notificação a uma autoridade 

sobre sua existência, ou do envio de relatórios periódicos; 

b) Princípio da exatidão: os dados armazenados devem ser fiéis 

à realidade, o que compreende a necessidade de que sua coleta 

e seu tratamento sejam feitos com cuidado e correção, e de que 

sejam realizadas atualizações periódicas conforme a necessi-

dade; 

c) Princípio da finalidade, pelo qual qualquer utilização dos da-

dos pessoais deve obedecer à finalidade comunicada ao inte-

ressado antes da coleta de seus dados. Este princípio possui 

grande relevância prática: com base nele fundamenta-se a res-
trição da transferência de dados pessoais a terceiros, além do 

que se pode, a partir dele, estruturar-se um critério para valorar 

a razoabilidade da utilização de determinados dados para certa 

finalidade (fora da qual haveria abusividade); 

d) Princípio do livre acesso, pelo qual o indivíduo tem acesso 

ao banco de dados no qual suas informações estão armazena-

das, podendo obter cópias desses registros, com a consequente 

possibilidade de controle desses dados; após este acesso e de 

acordo com o princípio da exatidão, as informações incorretas 

poderão ser corrigidas e aquelas obsoletas ou impertinentes po-

derão ser suprimidas, ou mesmo pode-se proceder a eventuais 
acréscimos; 

e) Princípio da segurança física e lógica, pelo qual os dados 

devem ser protegidos contra os riscos de seu extravio, destrui-

ção, modificação, transmissão ou acesso não autorizado (DO-

NEDA, 2011, p. 100-101). 

Em grande medida, vislumbra-se certa uniformidade 

quanto aos aspectos básicos do âmbito de proteção do referido 

direito fundamental. Dos princípios conformadores, talvez ape-

nas o da segurança física e lógica não tenha sido expressamente 

 
15  O Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal 
Data foi um trabalho desenvolvido no âmbito da OECD e que assumiu o caráter de 
Recomendação exarada por seu Conselho em 23 de setembro de 1980. Em 2013 essas 
diretrizes foram revistas (ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION 
AND DEVELOPMENT, 2013). 
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identificado por Sarlet no âmbito de proteção. Mas isso porque 

o autor identifica na dimensão negativa desse direito a existência 

de um dever de proteção estatal a ser concretizado mediante 

prestações normativas e fáticas, como a regulamentação infra-

constitucional das referidas posições jusfundamentais, além da 

criação e estruturação de uma agência (órgão) independente para 

a vigilância do sistema de proteção de dados, que teria grande 

importância para a efetivação desse direito (SARLET; MARI-

NONI; MITIDIERO, 2017, p. 473-474).  

Com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, o 

Brasil passou a ter uma normatização mais clara que, em linhas 

gerais, abarcou a experiência internacional e os apontamentos da 

doutrina. Exemplo disso é a previsão expressa dos princípios da 

finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos 

dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, 

responsabilização e prestação de contas (art. 6º), de observância 

obrigatória para as atividades de tratamento de dados pessoais, 

além dos diversos direitos atribuídos aos titulares dos dados e da 

instituição de um órgão específico para a efetivação desse direito 

fundamental (v. arts. 7º, 9º, 18, 20, 21, 55-A e outros). 

A título de arremate, pode-se definir, em linhas gerais, 

que o conteúdo do direito fundamental à proteção de dados pes-

soais abarca diversas posições jurídicas, como o direito a não ter 

os dados pessoais conhecidos, tratados, utilizados ou transmiti-

dos pelo Estado ou por terceiros (direito de sigilo); a necessidade 

do consentimento prévio e informado como condição para a co-

leta, armazenamento, processamento e difusão de dados pesso-

ais, salvo previsão legal que assim o permita e desde que pre-

sente um interesse público relevante; a publicidade quanto à 

existência de bancos de dados pessoais, públicos ou privados, e 

da identidade dos responsáveis por todas as etapas de manuseio 

dos dados; o acesso aos dados pessoais armazenados, a atualiza-

ção periódica desses dados para fins de exatidão e a possibili-

dade de retificação, justificação e até de exclusão desses dados, 
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após o esgotamento da finalidade; o conhecimento da finalidade 

da coleta e a utilização dos dados pessoais em estrita conformi-

dade com essa finalidade; e o direito ao armazenamento e ao uso 

seguro dos dados, contra vazamentos indevidos. 

Tal direito vincula e tem como destinatários o Estado e 

os particulares, pela possibilidade de a coleta e o processamento 

dos dados ocorrerem tanto pela atuação de agentes estatais como 

privados (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017, p. 474). 

 

3 OS LIMITES E OS LIMITES AOS LIMITES DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

Além do âmbito de proteção, anteriormente abordado, 

outras duas categorias estudadas na dogmática constitucional de 

matriz alemã, ao tratar da realização dos direitos fundamentais, 

são pertinentes para o presente estudo. Trata-se dos limites im-

postos ao âmbito de proteção, que são as limitações a que estão 

sujeitos os direitos fundamentais, e os limites aos limites dos di-

reitos fundamentais, ou seja, até onde se pode limitar os direitos 

fundamentais e seu âmbito de proteção (SARLET, 2015, p. 403-

405). 

No Brasil, embora se tenha uma certa convergência no 

uso das referidas categorias, Sarlet destaca que o nosso constitu-

inte optou por silenciar quanto a um regime jurídico expresso 

relativo aos limites e aos limites aos limites, diferentemente do 

que ocorre na Alemanha, em Portugal e na Espanha, salvo 

quanto à previsão de reservas de lei em relação a alguns direitos 

fundamentais e à proibição de abolição efetiva e tendencial dos 

conteúdos protegidos contra a reforma constitucional, prevista 

no art. 60, § 4º, da CR (SARLET, 2015, p. 403-405).  

A começar pelo primeiro aspecto, tem-se que “os limites 

aos direitos fundamentais apresentam possibilidades de cercea-

mento de condutas e situações que fazem parte da área de prote-

ção do direito fundamental” (DIMOULIS; MARTINS, 2014, p. 
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136). Os direitos fundamentais não são absolutos, admitindo res-

trições ao seu conteúdo.16 Com o direito fundamental à proteção 

de dados pessoais não é diferente. Sarlet aponta que a coleta, o 

armazenamento, o uso e a difusão de dados pessoais correspon-

dem a uma intervenção no âmbito de proteção desse direito, que 

deve ser justificada, admitindo eventual restrição, seja por lei, 

seja pela via judicial, para a proteção de outros direitos funda-

mentais ou interesses da coletividade, como, por exemplo, no 

caso da preservação da segurança pública (2017, p. 474-475). O 

Tribunal Constitucional Federal alemão, de igual forma, não re-

conhece a existência de um direito absoluto à autodeterminação 

sobre a informação, mas a possibilidade de esse direito vir a so-

frer restrições “somente em caso de interesse predominante da 

coletividade” (SCHWABE, 2005, p. 235, 238). 

Exemplo dessa restrição ocorreu no embate entre a pro-

teção dos dados pessoais e o acesso a informações de caráter pú-

blico em poder de órgãos públicos, disciplinado pela Lei nº 

12.527/2011 (LAI), que resguarda o sigilo das informações pes-

soais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem 

(art. 31, LAI). O STF considerou que o âmbito de proteção desse 

direito fundamental é menor em relação aos servidores públicos, 

permitindo a divulgação individualizada de seus vencimentos, 

pela prevalência do direito de acesso à informação e dos princí-

pios da publicidade e da transparência em relação à proteção da 

intimidade dessa categoria (SARLET; MARINONI; MITIDI-

ERO, 2017, p. 476). 

É possível afirmar, neste sentido, que o serviço remune-

rado de conferência de dados que envolvam a biometria prestado 

pela Justiça Eleitoral a particulares, nos termos do art. 4º, § 2º, 

da Lei nº 13.444/2017, corresponde a uma restrição17 do direito 

 
16  A respeito das restrições a direitos fundamentais e das teorias interna e externa, 
conferir: SARLET, 2015, p. 405 e segs.; NOVAIS, 2003, p. 289-360. 
17  No sentido abrangente adotado por Jorge Reis Novais, de “acção ou omissão es-
tatal que, eliminando, reduzindo, comprimindo ou dificultando as possibilidades de 
acesso ao bem jusfundamentalmente protegido e a sua fruição por parte dos titulares 
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fundamental à proteção de dados pessoais, na medida em que 

reduz o âmbito de proteção desse direito no aspecto do direito 

ao não conhecimento, tratamento, utilização e difusão de dados 

pessoais pelo Estado ou por terceiros, aqui incluído o direito ao 

sigilo dos dados pessoais.18 Com efeito, “para configurar a inter-

venção é necessário demonstrar tão somente que o impedimento 

parcial de exercício do direito à privacidade possa ser atribuído 

a uma atitude do poder público” (DIMOULIS; MARTINS, 

2014, p. 145, destaque do original). A gravidade dessa interven-

ção dependerá de quanto mais os dados pessoais do titular do 

direito serão expostos aos particulares, delimitação essa que não 

se pode mensurar a priori e dependerá de como a norma será 

regulamentada e executada na prática (art. 12 da Lei nº 

13.444/2017).  

Sem embargo, embora os direitos fundamentais possam 

ser limitados, essa possibilidade não é ilimitada, sob pena de os 

direitos fundamentais perderem seu significado prático (DI-

MOULIS; MARTINS, 2014, p. 167). Aqui se passa a tratar dos 

denominados limites aos limites dos direitos fundamentais. 

Sarlet entende como justificadas as limitações a direitos 

fundamentais que atendam aos requisitos de compatibilidade 

formal e material com a Constituição. Para o autor, o controle 

no plano formal corresponde à análise da competência, do pro-

cedimento e da autoridade responsável pela limitação. No plano 

material, avalia-se a proteção do núcleo (ou conteúdo) essencial 

dos direitos fundamentais, das exigências de proporcionalidade 

 
reais ou potenciais do direito fundamental ou enfraquecendo os deveres e obrigações, 
em sentido lato, que dele resultam para o Estado, afecta desvantajosamente o conteúdo 
de um direito fundamental” (NOVAIS, 2003, p. 247). 
18  “Basta que a ação ou a omissão do Estado impeça parcialmente a prática de um 
comportamento correspondente à área de proteção de um direito fundamental para 
que se configure uma intervenção. Intervenções no direito à privacidade (ou direito à 
liberdade do art. 5º, caput, da CF), mediante o armazenamento e a comunicação de 
dados pessoais entre autoridades do Estado, não ocorrem por meio de imposição pela 
força, pois os dados são levantados e processados muitas vezes sem o conhecimento 
dos atingidos” (DIMOULIS; MARTINS, 2014, p. 145). 
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e de razoabilidade, além da proibição de retrocesso. Os limites 

aos limites dos direitos fundamentais são, portanto, barreiras à 

limitação e garantia da sua eficácia (SARLET, 2015, p. 412-

413). 

Em relação ao direito fundamental à proteção de dados 

pessoais especificamente, o Tribunal Constitucional alemão en-

tendeu que as restrições devem estar amparadas numa base legal 

constitucional,19 atender ao mandamento da clareza normativa e 

ao princípio da proporcionalidade, além das precauções organi-

zacionais e processuais necessárias a se evitar uma violação do 

direito da personalidade (SCHWABE, 2005, p. 235, 238-239). 

O indivíduo deve aceitar as limitações de seu direito à autode-

terminação, quando em jogo um interesse geral predominante, 

mas tem direito a conhecer os pressupostos e a extensão dessa 

limitação (SCHWABE, 2005, p. 238-239). 

Neste sentido, o GDPR permite o tratamento de dados 

sensíveis diante de motivos de interesse público importante, pro-

porcional ao objetivo visado, com base no direito da União ou 

do Estado-membro, e que respeite a essência do direito à prote-

ção de dados, além de prever medidas adequadas e específicas 

de salvaguarda dos direitos fundamentais e dos interesses do ti-

tular dos dados (artigo 9º, 2, “g”, GDPR). 

Aspecto fundamental nesta temática corresponde à im-

prescindível atenção para os critérios da proporcionalidade e da 

salvaguarda do núcleo essencial do direito à proteção de dados, 

por ocasião no exame de sua eventual restrição (SARLET; MA-

RINONI; MITIDIERO, 2017, p. 475). Aqui ganha relevo o já 

mencionado princípio da finalidade, a partir do qual deve ser 

 
19  A Lei Fundamental alemã possui um artigo específico a respeito da restrição dos 
direitos fundamentais, exigindo, entre outros aspectos, a previsão de lei para tal fim. 
“Artigo 19 [Restrição dos direitos fundamentais – Via judicial] (1) Na medida em que, 
segundo esta Lei Fundamental, um direito fundamental possa ser restringido por lei 
ou em virtude de lei, essa lei tem de ser genérica e não limitada a um caso particular. 
Além disso, a lei terá de citar o direito fundamental em questão, indicando o artigo 
correspondente.” (ALEMANHA, 2011, p. 28). 
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avaliado se a utilização dos dados pessoais realmente corres-

ponde à finalidade que fora comunicada ao titular dos dados an-

tes da coleta ou ao fim legalmente estabelecido (DONEDA, 

2011, p. 100). 

Ainda no contexto da restrição do direito à proteção de 

dados pessoais, Sarlet (2017, p. 475) postula um tratamento di-

ferenciado aos dados considerados sensíveis (v.g.: orientação se-

xual, religiosa, política, familiar etc.) em relação àqueles mais 

distantes desse núcleo (v.g.: nome, endereço, filiação, CPF etc.). 

Sem embargo, conforme anteriormente destacado, defende-se 

que a proteção dos dados pessoais deve resguardar igualmente 

todos os dados – sensíveis ou não – que possam vir a fornecer 

informações pessoais sobre o indivíduo. Isto porque, no atual es-

tágio de desenvolvimento tecnológico, dados aparentemente ir-

relevantes poderão, ao ser combinados com outros dados, resul-

tar em informações sensíveis. Tal entendimento, contudo, não 

impede a constatação de que a proteção dos dados pessoais de-

verá ser diferenciada a depender da finalidade e da forma como 

será o seu tratamento – e não apenas de sua natureza sensível ou 

não no momento da coleta –, repercutindo, portanto, sobre as 

possíveis restrições a esse direito. 

O Tribunal Constitucional Federal alemão considera o 

contexto da utilização das informações para definir a sua rele-

vância em termos de direito da personalidade, estabelecendo li-

mites para a restrição desse direito. É muito importante, nesse 

aspecto, ter clareza quanto à finalidade para a qual os dados fo-

ram exigidos e as possibilidades de uso e de ligação com outros 

dados. Daí a diferenciação entre os dados pessoais levantados e 

manipulados de forma individual e não anônima, em relação 

àqueles destinados à finalidade estatística (SCHWABE, 2005, p. 

238-239). 

No caso de dados pessoais individualizados e não anôni-

mos, o TCFA entende não ser possível que o poder público os 

exija de forma irrestrita, “especialmente quando tais dados 
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devem ser utilizados para a função administrativa (p. ex., para 

tributação ou concessão de benefícios sociais)” (SCHWABE, 

2005, p. 239-240). Estabelece algumas medidas de proteção, 

como a definição precisa, por lei, da finalidade do uso dos dados 

por área, bem como que os dados exigidos sejam adequados e 

necessários para tal fim. 

O armazenamento para fins indeterminados ou indeter-

mináveis não é admitido pela Corte, para quem as autoridades, 

ao reunirem dados para exercer suas atividades, devem se res-

tringir ao mínimo indispensável para que o objetivo legalmente 

definido seja alcançado. Deve-se, portanto, estabelecer uma pro-

teção contra o afastamento dos objetivos iniciais do levanta-

mento de dados, vedando a sua transmissão e utilização, prote-

ção essa que não pode ser mitigada pela Amtshilfe (literalmente: 

ajuda oficial), que corresponde “à cooperação entre mais de um 

órgão da administração pública, no sentido de trocarem informa-

ções, muitas delas de natureza pessoal” (SCHWABE, 2005, p. 

240). 

O aspecto central que legitima a coleta de dados pessoais 

individualizados e não anônimos pelo poder público junto a par-

ticulares corresponde justamente à finalidade de sua utilização, 

que deve ser clara, específica, fundada em interesse público re-

levante, e que não pode ser desvirtuada de seu fim inicial, 

mesmo quando se trata de compartilhamento de informações en-

tre órgãos públicos, vedada a coleta, o armazenamento, a utili-

zação ou a transmissão para além dos objetivos estabelecidos. 

Em suma, tratando-se de dados colhidos de forma indi-

vidualizada e não autônoma, há um maior rigor quanto à vincu-

lação da atuação estatal à finalidade que permitiu exigir do par-

ticular a coleta dos dados. A coleta para fins estatísticos, justa-

mente em razão da proteção do anonimato, permite certa flexi-

bilização em relação à finalidade, até visando preservar a efici-

ência desse instrumento – estatística – para a elaboração de po-

líticas públicas. Eventual restrição ao direito à proteção de dados 



_1318________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

pessoais deve considerar, portanto, o propósito dessa coleta, ha-

vendo uma maior ou menor possibilidade de limitação desse di-

reito a depender do fim almejado pelo poder público. 

Em relação ao serviço de conferência de dados por bio-

metria, a base de dados utilizada é a da ICN, que não tem fins 

estatísticos e deve, por tal razão, submeter-se a um regime mais 

estrito no que se refere à observância da finalidade legalmente 

estabelecida.20 

 

4 ANÁLISE DO SERVIÇO DE CONFERÊNCIA DE DADOS 

À LUZ DO DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS 

 

A União e o TSE celebraram em 2016 um Acordo de Co-

operação cujo objetivo é a integração, consulta ou disponibiliza-

ção de dados, de forma seletiva, o compartilhamento de conhe-

cimentos e a qualificação constante das bases de dados, em 

busca da melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cida-

dãos e da utilização eficiente dos recursos públicos (TRIBU-

NAL SUPERIOR ELEITORAL, 2016).  

Com fundamento no referido Acordo, o Instituto Nacio-

nal do Seguro Social (INSS) passou a utilizar o serviço de con-

ferência de dados biométricos prestado pelo TSE, para fins de 

prova de vida de seus segurados durante a pandemia da Covid-

19, evitando a necessidade de deslocamento até uma agência 

 
20  É possível que os dados armazenados na base de dados da ICN sejam destinados, 
também, para fins estatísticos. Tal previsão existe, por exemplo, em relação aos dados 
do cadastro eleitoral, que não têm fins estatísticos, mas, eventualmente, poderão ser 
utilizados para tal finalidade, nos termos do art. 30 da Resolução nº 21.538, de 14 de 

outubro de 2003, do Tribunal Superior Eleitoral, que permite o fornecimento de dados 
para fins estatísticos, levantados com base no cadastro eleitoral, relativos ao eleitorado 
ou ao resultado do pleito, desde que assegurem a preservação da intimidade, da vida 
privada, da honra e da imagem do cidadão. O ponto a ser destacado é que a base de 
dados da ICN não tem como finalidade principal a produção de dados estatísticos, por 
isso a necessidade de preservar um regime mais estrito no que se refere à observância 
da finalidade. 
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para o referido processo (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO-

RAL, 2020). Essa utilização dos dados armazenados pelo TSE, 

em serviço prestado à entidade pública, está revestida de indubi-

tável interesse público, e busca conciliar a imprescindibilidade 

de se manter a base de dados da autarquia atualizada, a fim de 

evitar o dispêndio irregular de recursos públicos, com o dever 

estatal de velar pela proteção do direito fundamental à saúde, em 

especial daquela parcela da sociedade mais sujeita aos riscos de 

contaminação e de desenvolvimento grave da doença decorrente 

do novo coronavírus. 

Sem embargo, a partir da Lei nº 13.444/2017, há possi-

bilidade de o TSE prestar tal serviço em outros contextos, em 

favor de particulares. A referida norma passou a autorizar a pres-

tação, exclusivamente pelo TSE, do “serviço de conferência de 

dados que envolvam a biometria prestado a particulares” (art. 4º, 

caput e § 2º). Trata-se de serviço remunerado, cuja receita inte-

gra o Fundo de Identificação Civil Nacional (FICN), instituído 

com a finalidade de desenvolver e manter a ICN e as bases de 

dados por ela utilizadas (art. 6º, § 1º, inc. III). 

A base de dados da ICN contém dados pessoais e dados 

sensíveis, objeto da tutela do direito fundamental à proteção de 

dados. Além da questão da possibilidade de se obter informações 

sensíveis (v.g., origem racial, étnica, opiniões políticas, orienta-

ção sexual, dados relativos à saúde etc.) com base em dados pes-

soais não sensíveis, já mencionada anteriormente, há na base da 

ICN dados em si sensíveis, como é o caso dos dados biométri-

cos.21 No caso do serviço ora examinado, é possível afirmar de 

saída que este será realizado a partir da utilização de dados sen-

síveis – a biometria – submetidos, inegavelmente, ao âmbito de 

proteção do direito fundamental à proteção de dados. 

Também é possível assinalar, conforme já destacado, que 

 
21  Neste sentido, conferir os artigos 9º, 1, da GDPR (UNIÃO EUROPEIA, 2016, p. 
L119/38), e 5º, inciso II, da LGPD. 
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o referido serviço corresponde a uma restrição22 do direito fun-

damental à proteção de dados pessoais, porquanto reduz o âm-

bito de proteção desse direito no aspecto do direito ao não co-

nhecimento, tratamento, utilização e difusão de dados pessoais 

pelo Estado ou por terceiros, aqui incluído o direito ao sigilo dos 

dados pessoais.  

Embora a Lei nº 13.444/2017 vede expressamente a co-

mercialização total ou parcial da base de dados da ICN (art. 4º), 

aparentemente passou a permitir a sua comercialização indireta, 

a partir da prestação a particulares do serviço de conferência de 

dados que envolvam a biometria. A LGPD, por sua vez, no ar-

tigo 26, § 1º, inciso IV, abre margem para a transferência a enti-

dades privadas de dados pessoais constantes de bases de dados 

mantidas pelo Poder Público, desde que haja previsão legal 

(como é o caso da Lei nº 13.444/2017) ou se a transferência for 

respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres.  

 Em que consiste especificamente essa conferência de 

dados que envolvam biometria, prevista na Lei nº 13.444/2017, 

é algo a ser clara e urgentemente delimitado, ainda mais consi-

derando o histórico do TSE, que em certo momento foi favorável 

ao compartilhamento de dados pessoais com instituições de pro-

teção ao crédito (CHAPOLA, 2013). Preocupa a formação de 

um banco de dados tão amplo e os riscos de que essas informa-

ções sejam acessadas por terceiros, submetendo-se a processa-

mento e alimentando perfis ainda mais precisos, nem sempre em 

prol do titular dos dados (DONEDA, 2011, p. 92). A LGPD veda 

que dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos 

pelo titular sejam utilizados em seu prejuízo (art. 21). 

Para a análise da constitucionalidade da referida restrição 

em face do direito fundamental à proteção de dados, é preciso 

recorrer ao aspecto central de seu regime jurídico, a saber, o 

exame da finalidade legalmente prevista como justificativa para 

a coleta, armazenamento, processamento e transmissão desses 

 
22  Cf. nota de rodapé nº 26. 
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dados. Aqui não se trata de coleta para fins estatísticos, porém 

de dados individualizados e não anônimos, em que o regime ju-

rídico concernente aos limites aos limites desse direito funda-

mental impõe uma maior consideração e vinculação desse as-

pecto finalístico, mormente por serem diretamente relacionados 

ao indivíduo (não são dados anônimos) e exigidos por lei, não 

havendo espaço para a recusa pelo titular dos dados. 

A análise da Lei nº 13.444/2017 permite constatar que a 

justificativa legal – e, em princípio, legítima – para a criação da 

base de dados da ICN é “identificar o brasileiro em suas relações 

com a sociedade e com órgãos e entidades governamentais e pri-

vados” (art. 1º). Para tal fim, permite-se o acesso à base de dados 

biométricos da Justiça Eleitoral, do Sistema Nacional de Infor-

mações de Registro Civil (SIRC) e a outras informações, não 

disponíveis no SIRC, contidas em bases de dados da Justiça Elei-

toral, dos institutos de identificação dos Estados e do Distrito 

Federal ou do Instituto Nacional de Identificação, ou disponibi-

lizadas por outros órgãos, conforme definido pelo Comitê Ges-

tor da ICN (art. 2º, inc. I a III). A rigor, portanto, apenas os dados 

necessários à identificação do indivíduo devem ser armazenados 

na base do ICN. 

Outros dados pessoais, como antecedentes criminais, 

condições de saúde, residência, escolaridade, por exemplo, não 

são, em princípio, atrelados à finalidade que legitimou a coleta 

dessas informações e não podem ser armazenados ou comparti-

lhados pelos órgãos públicos a partir da base da ICN. Identificar 

corresponde a comprovar a identidade de alguém, saber se o su-

jeito é realmente quem afirma ser. É diferente, portanto, de esta-

belecer o perfil da pessoa (profiling).23 

 
23  ‘“Definição de perfis’, qualquer forma de tratamento automatizado de dados pes-
soais que consista em utilizar esses dados pessoais para avaliar certos aspetos pessoais 
de uma pessoa singular, nomeadamente para analisar ou prever aspetos relacionados 
com o seu desempenho profissional, a sua situação económica, saúde, preferências 
pessoais, interesses, fiabilidade, comportamento, localização ou deslocações;” 
(UNIÃO EUROPEIA, 2016, p. L119/33). 
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A Justiça Eleitoral colhe dados que vão além da mera 

identificação do sujeito. O processo eleitoral exige que o eleitor 

informe seu nome completo, se possui irmão gêmeo, sexo, es-

tado civil, grau de instrução, local de nascimento, data de nasci-

mento, ocupação principal, endereço completo, tempo de resi-

dência, telefone, nome dos pais, assinatura ou digital.24 Em rela-

ção aos candidatos, coleta ainda a declaração de bens, que é 

objeto de divulgação para o eleitorado.25 

Andou bem a Lei nº 13.444/2017 ao franquear o acesso 

à base de dados da ICN aos Poderes Executivo e Legislativo da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

 
24  Essas são as informações constantes do requerimento de alistamento eleitoral 
(RAE), correspondente ao Anexo I da Resolução nº 21.538, de 14 de outubro de 2003, 
do Tribunal Superior Eleitoral. Esta Resolução também regula o acesso às informa-
ções constantes do cadastro eleitoral em seus artigos 29 a 32. Embora preveja a pos-
sibilidade de acesso às informações do cadastro por instituições públicas e privadas e 
às pessoas físicas (art. 29), prevê que o tratamento das informações pessoais deve 
assegurar a preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do 

cidadão (art. 29, § 1º). O acesso às informações, em linhas gerais, é permitido quando 
se refira a pedidos relativos ao procedimento eleitoral; ao próprio eleitor, quanto aos 
seus dados; formulados por autoridade judicial ou ministerial e, se houver previsão 
legal, por outros órgãos agentes público ou entidades, vinculando o uso da informação 
às suas atividades; e por órgãos públicos signatários de convênio com o TSE (art. 29, 
§ 2º). Ainda assim, ressalvado o uso para os fins da própria Justiça Eleitoral e a pedido 
do titular dos dados, nas demais situações há vedação quanto à cessão de informações 
relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem dos eleitores, assim considerados 

os dados pertinentes à ocupação, estado civil, escolaridade, telefone, impressões digi-
tais, fotografia, assinatura digitalizada e endereço (art. 29, § 3º). A regulamentação 
não impede o fornecimento de dados para fins estatísticos, levantados com base no 
cadastro eleitoral, relativos ao eleitorado ou ao resultado do pleito, salvo se violarem 
as disposições acima mencionadas (art. 30). O Provimento nº 6, de 25 de setembro de 
2006, da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, disciplina o procedimento a ser ob-
servado para o acesso a dados do cadastro eleitoral, estabelecendo a competência para 
o recebimento, análise, consulta e atendimento ao pedido formulado em conformidade 

com a referida Resolução.  
25  O artigo 94, § 1º, inciso VI, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) estabelece que 
o requerimento de registro de candidatura deve ser instruído com a declaração de bens 
do candidato. No mesmo sentido, a Lei nº 9.504/1997 prevê em se artigo 11, § 1º, 
inciso IV. A Justiça Eleitoral divulga livremente diversos dados dos candidatos, dentre 
eles a declaração de bens apresentada com o pedido de registro da candidatura 
(http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/). 
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vedando entretanto o acesso às informações eleitorais (art. 3º). 

Em relação aos dados biométricos armazenados pela Justiça 

Eleitoral e que integram a base de dados da ICN (art. 1º, inc. I), 

apenas as polícias federal e civil, com exclusividade, poderão 

integrar os registros biométricos às suas bases de dados (art. 3º, 

§ 2º). Faz sentido que as polícias tenham acesso a essa informa-

ção (registro biométrico), pois imprescindível para possibilitar a 

correta identificação daqueles eventualmente implicados na prá-

tica de algum delito, hipótese que, inclusive, vai ao encontro do 

disposto no art. 5º, inciso LVIII, da Constituição.26 

O aspecto mais tormentoso da Lei nº 13.444/2017 con-

siste justamente na prestação onerosa do serviço de conferência 

de dados. Em princípio, não haveria problemas na realização 

deste serviço pelo poder público, desde que se restringisse a con-

firmar a identidade de alguém a partir do uso da biometria. É 

dizer, atestar – ou negar – a correspondência entre os dados bio-

métricos e a identidade alegada por um particular em relação aos 

dados armazenados na base de dados da ICN. A interpretação 

aqui deve ser restrita e não pode o seu uso desbordar dos fins 

estipulados em lei. Iria além desse escopo qualquer atividade de 

cunho investigativo ou de transmissão de dados, devendo limi-

tar-se, portanto, apenas à confirmação ou não da identidade 

questionada. 

Com efeito, o acesso a dados pessoais da ICN somente 

poderá ocorrer se legitimado por um interesse público (no caso, 

a identificação civil) ou se houver o consentimento expresso do 

titular dos dados. Não se afigura legítimo que o Estado ceda da-

dos sensíveis ou preste serviços baseados em tais informações a 

terceiros com a finalidade de atender a interesses meramente pri-

vados, ainda que por isso venha a ser remunerado. As informa-

ções que o Estado colhe coercitivamente de seus cidadãos só po-

dem ser utilizadas para as específicas finalidades públicas que 

 
26  “LVIII ‒ o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, 
salvo nas hipóteses previstas em lei.” 



_1324________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

justificam a coleta e o armazenamento de tais dados. Para além 

disso, o armazenamento e a disponibilidade dos dados depen-

dem do consentimento expresso do cidadão, devidamente infor-

mado a respeito da finalidade dos referidos dados.27 

A prestação do serviço da forma ora pretendida – inter-

pretação estrita – atenderia ao critério da proporcionalidade e 

suas três sub-regras. Seria uma restrição proporcional na medida 

em que adequada, por ser apta a fomentar o fim pretendido (o 

serviço efetivamente permitiria a identificação do cidadão); ne-

cessária, porque não seria possível alcançar tal objetivo (a iden-

tificação do cidadão) com a mesma intensidade ou precisão se 

não fosse pela prestação do serviço pelo próprio poder público, 

detentor de diversos dados necessários à identificação do cida-

dão, como os dados biométricos; e proporcional em sentido es-

trito, se e somente se o serviço for prestado nos estritos termos 

ora defendidos, é dizer, com a finalidade exclusiva de proporci-

onar a identificação do indivíduo, sem fornecimento algum de 

dados, cingindo-se à mera confirmação da informação (checa-

gem). Assim, o direito fundamental à proteção de dados não so-

freria uma restrição significativa e ela seria justificável diante de 

um interesse público relevante, consistente no aprimoramento 

do sistema de identificação do cidadão, fazendo uso das novas 

tecnologias da informação.28 

 

CONCLUSÃO 

 

A atuação do poder público como responsável pela co-

leta, armazenamento, processamento e transmissão de dados 

exige um cuidado especial no exame do direito fundamental à 

proteção de dados pessoais. Nesses casos, geralmente, o titular 

 
27  Recentemente, uma Corte regional alemã considerou ilegal o uso de dados pesso-
ais por uma plataforma de redes sociais, por não assegurar adequadamente o consen-
timento informado de seus usuários (BUSEMANN; SCHIMROSZIK, 2018). 
28  Não se pretende aqui aprofundar o exame da aplicação da regra da proporcionali-
dade. Para um exame mais detido, cf. SILVA, 2002. 
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não disponibiliza seus dados voluntariamente, mas por determi-

nação legal. Diante do amplo leque de possibilidades de usos 

que a tecnologia permite, a partir das modernas técnicas de pro-

cessamento, impõe-se a compreensão do conteúdo desse direito 

fundamental e suas possíveis limitações em nosso ordenamento 

jurídico. 

A definição de dados pessoais, para fins de proteção, 

deve ser abrangente e relacionar tanto aqueles que obviamente 

permitem a identificação do indivíduo, de características ou 

ações suas, como aqueles que permitam essa constatação indire-

tamente, mediante processamento de dados. O avanço da tecno-

logia torna necessário ampliar a definição de dados pessoais e, 

consequentemente, a sua proteção.  

O conteúdo do direito fundamental à proteção de dados 

pessoais é integrado por diversas posições jurídicas, como o di-

reito a não ter os dados pessoais conhecidos, tratados, utilizados 

ou transmitidos pelo Estado ou por terceiros (direito de sigilo); 

a necessidade do consentimento prévio e informado como con-

dição para a coleta, armazenamento, processamento e difusão de 

dados pessoais, salvo previsão legal que assim o permita e desde 

que presente um interesse público relevante; a publicidade 

quanto à existência de bancos de dados pessoais, públicos ou 

privados, e da identidade dos responsáveis por todas as etapas 

de manuseio dos dados; o acesso aos dados pessoais armazena-

dos, a atualização periódica desses dados para fins de exatidão e 

a possibilidade de retificação, justificação e até a exclusão des-

ses dados, após o esgotamento da finalidade; o conhecimento da 

finalidade da coleta e a utilização dos dados pessoais em estrita 

conformidade com essa finalidade; e o direito ao armazena-

mento e uso seguro dos dados, contra vazamentos indevidos. 

O serviço remunerado de conferência de dados que en-

volvam a biometria prestado pela Justiça Eleitoral a particulares, 

nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 13.444/2017, corresponde a 

uma restrição do direito fundamental à proteção de dados 
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pessoais, porquanto reduz o seu âmbito de proteção no aspecto 

do direito ao não conhecimento, tratamento, utilização e difusão 

de dados pessoais pelo Estado ou por terceiros, aqui incluído o 

direito ao sigilo dos dados pessoais. 

Especificamente em relação ao objetivo deste trabalho, 

foi possível constatar que o referido serviço de conferência de 

dados representa uma restrição válida do âmbito de proteção do 

direito fundamental à proteção de dados pessoais, desde que sua 

efetivação seja estritamente vinculada à finalidade legal que au-

torizou a coleta, o armazenamento, o processamento e a trans-

missão dos dados integrantes da base de dados da ICN. Somente 

para fins de identificação do cidadão (checagem), sem que haja 

alguma cessão ou difusão de dados, será válida a prestação do 

serviço pela Justiça Eleitoral.  
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