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RESUMO: A pesquisa pretende enfrentar as possibilidades de entrelaçamento 
de ordens jurídicas distintas, em prol da preservação de direitos universalmente 
protegidos, através do esforço concentrado no compartilhamento e 
armazenamento legítimo de dados e informações, o que a globalização desafia 
e incentiva. Em um contexto em que a soberania tem sua eficácia sujeita à 
cooperação internacional, perdem utilidade os ortodoxos instrumentos de 
coerção, jurídica ou política, dada a velocidade com que relações transnacionais 
se estabelecem, em ritmo incompatível com modelos tradicionais de regulação 
e fiscalização. Proteger dados estratégicos e sistemas torna-se relevante ao 
Estado, em um mundo cada vez mais interconectado e inseguro, diante do grau 
de informações armazenadas ou acessíveis, de forma lícita ou não. Preservar os 
direitos fundamentais do cidadão que acorre a esse ambiente transnacional de 
troca de informações, muitas vezes sem medir as consequências que sua 
exposição acarreta aos direitos inerentes à personalidade, é também dever do 
Estado, em compasso com os novos contornos conferidos a direitos 
universalmente protegidos. Assim, temas consolidados como o consentimento 
enquanto elemento essencial aos negócios jurídicos, a propriedade como 
indicativo da própria liberdade, a proteção da intimidade e a própria extensão 
dos direitos da personalidade sofrem transformações e exigem novo enfoque. 
Esforços locais na regulação do tratamento de dados, envolvendo 
autodeterminação informativa, adequação e finalidade em relação a propósitos 
legítimos e a eles estritamente limitados, incluindo prevenção , fiscalização e 
reparação nas mesmas bases, sintonizam-se com outros ordenamentos, criando 
a necessidade de entrelaçamento de métodos e ações em prol desses objetivos. 
Parte-se da análise de como as relações desenvolvidas pelas redes sociais, 
assumindo natureza transnacional, exigem o repensar do direito em suas bases 
tradicionais e reclamam estruturação coordenada entre os Estados envolvidos, 
à falta de uma justiça supranacional. A hipótese é que, diante de um cenário que 
mais se abre à conformação que à reparação, esforços diversos, como a 
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização 
das Nações Unidas- Agenda 2030- em especial o fomento do acesso e a 
liberdade de informação, podem contribuir para a preservação dos direitos da 
personalidade, em contraposição à supremacia do interesse público sobre o 
privado. Esforços conjugados para a interação jurisdicional trarão efetividade aos 
ordenamentos que cuidarem de regular o tratamento de dados armazenados, 
tendo por ponto de contato a preservação de direitos fundamentais, com especial 
ênfase aos direitos da personalidade, intimidade e confidencialidade e, como tal, 
aos direitos humanos. O objetivo primordial não será a análise pormenorizada 
de instrumentos legislativos , ou mesmo confrontá-los ou compará-los, mas 
propor possíveis soluções conjuntas aos objetivos comuns . O método utilizado 
na fase de investigação será o indutivo, no tratamento dos dados será o 
cartesiano, e no relato dos resultados obtidos a base lógica será, também, 



indutiva. As técnicas empregadas serão a do referente, da categoria, do conceito 
operacional e da pesquisa bibliográfica. 
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