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RESUMO: A sociedade da informação corresponde ao estágio atual do desenvolvimento 

social e à revolução tecnológica, pois institui novo modelo organizacional e apresenta nova 

realidade no tratamento de dados da pessoa, especialmente no tocante aos dados sensíveis –

origem social e étnica, informação genética, orientação sexual e convicções políticas, 

religiosas e filosóficas.A intimidade da pessoa é a zona espiritual e reservada de cada ser 

humano, pois revela tanto a região de paz e isolamento quanto os pensamentos, sentimentos, 

atitudes ou eventos. Permite-lhe abrir-se à transcendência e desenvolver a sua personalidade, 

no sentido de ter a sua essência presente, bem como a substância que o compõe. O direito à 

intimidade e à liberdade de informação é garantia constitucional decorrente do princípio da 

dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III). O presente trabalho tem por escopoexaminar 

a relação dinâmica entre o direito à intimidade e o tratamento de dados da pessoasegundo os 

critérios hermenêuticos da ponderação. Esta reflexão retrata, de um lado, o relevo individual, 

pois o cidadão tem resguardada a sua intimidade como direito fundamental e, de outro, a 

análise da interpretação sistêmica e da reconstrução do direito privado. É uma pesquisa 

acadêmica e descritiva que utiliza o método indutivo com objetivo descritivo e interpretação 

sistemática. O sistema jurídico brasileiro é aberto, dinâmico e flexível, pois a interpretação e 

integração das normas jurídicas possuem conteúdo finalístico e valorativo. E, além disso, 

convive com a concepção de que os direitos são da pessoa, entidade que traduz o fundamento 

ético-ontológico do direito e valor-fonte. Já o ordenamento jurídico é dotado de integridade, 

pois as normas de direito privado devem respeitar os princípios estruturais do sistema 

democrático, a forma republicana de governo e os princípios da igualdade, solidariedade, 

liberdade e livre desenvolvimento da personalidade. Para Judith Martins-Costa a reconstrução 

do direito privado repousa nas relações travadas no ‘mundo comum’ e no espaço do resguardo 

da intimidade compreendendo os contornos históricos da arquitetura oitocentista e a 

metodologia (tópica jurídica e noção de sistema aberto). O direito à intimidade traduz o 

reconhecimento em favor da pessoade impedir tanto a divulgação por terceiros quanto a 

ingerência de terceiros nos aspectos pertencentes à sua vida e sofre limitações por atuação 

legislativa ou intervenção judicial.Assim, conclui-se que a efetividade do direito à intimidade 

é assegurada sob o fundamento da dignidade da pessoa humana, liberdade, autodeterminação 

informacionale perspectiva kantiana do homem como valor em si mesmo. E, a liberdade de 

informação importa a dimensão da sociedade livre, justa, solidária e democrática. A tensão 

entre estes direitos requer o esforço de ponderação dos interesses e bens envolvidos para que 

o intérprete não substitua o sistema jurídico por princípios constitucionais, pois ele deve levar 

em conta o conteúdo que o direito privado reserva a cada uma de suas instituições. 
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