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Simpósio: 35 - A DEFENSORIA PÚBLICA E AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE 
JUSTIÇA: PERSPECTIVAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO 
CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 
 
RESUMO: O presente estudo ocupa-se da tutela do direito à reserva da intimidade da vida 
privada no âmbito do Regulamento nº. 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
diretamente aplicável em todos os Estados-Membros a partir de 25 de maio de 2018. Cuida, 
resumidamente, da proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados. A evolução informática, novas tecnologias, 
globalização, economia capitalista e mercado interno da União Europeia, apresentaram novos 
desafios à proteção dos direitos humanos, de forma especial à tutela dos direitos da 
personalidade. Isto ocorre especialmente por se verificar o significativo aumento da utilização 
dos fluxos transfronteiriços de dados pessoais, considerando o intercâmbio de dados entre 
entidades públicas, empresas e pessoas singulares. Pensando nesta nova realidade é que a 
Comissão Europeia e o Parlamento Europeu apresentaram no Regulamento nº. 2016/679 
alguns dispositivos na tentativa de minimizar os danos sofridos pelo titular no âmbito da sua 
reserva de intimidade da vida privada. Neste sentido, a proteção da pessoa e o direito à 
proteção de dados tem uma direta relação com a proteção da privacidade e com o direito à 
reserva sobre a intimidade da vida privada. Verifica-se que a autodeterminação informativa é 
elevada à categoria de direito fundamental relacionando-se com outro direito em âmbito 
constitucional da dignidade da pessoa humana, assegurando-se aqueles aspectos da vida 
pessoal e íntima da pessoa. Buscou-se assim nas fontes tradicionais do direito civil o 
fundamento dogmático para a proteção destes valores ante a nova realidade tecnológica, as 
novas previsões normativas e as formas de ressarcimento dos danos causados à reserva da 
intimidade da vida privada, baseado nas diversas bibliografias que tratam há décadas do 
assunto com a moderna forma que o disciplina. Neste contexto questiona-se sobre a natureza 
da privacidade no âmbito do tratamento de dados e de que forma é realizada a sua tutela 
jurídica. Ainda, qual a efetividade da proteção oferecida pelo Regulamento citado ao direito à 
reserva sobre a intimidade da vida privada. Bem como as formas de proteção oferecidas e as 
penalidades no incumprimento daquelas. É certo que o desenvolvimento tecnológico 
apresentou novos desafios para a proteção de dados pessoais, vez que os custos para manter as 
informações na rede são economicamente mais viáveis do que os de torná-los anônimos ou 
excluí-los por completo, assim as entidades responsáveis pelo tratamento dos dados têm a 
tendência em mantê-los. Somente com o tempo é que se poderá verificar a existência e se 
mensurar a efetiva diminuição dos danos causados por entes externos à privacidade de outrem 
através dos meios tecnológicos. Desta forma, as Instituições do Sistema de Justiça, 
especialmente a Defensoria Pública, no âmbito individual e coletivo, deve desempenhar um 



papel fundamental na busca da efetividade dos instrumentos ali dispostos para a total proteção 
do direito à reserva sobre a intimidade da vida privada, atualmente ainda insuficientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Regulamento (UE); Privacidade; Proteção; Dados Pessoais. 


