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RESUMO: A evolução tecnológica tem impactado sobremaneira a sociedade 
global e o Direito, apresentando assim diversos desafios, como a proteção de 
dados pessoais. Os Estados democráticos se caracterizam pelo direito à 
liberdade de expressão, previsto em instrumentos internacionais (como na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos) e em legislações nacionais, sendo 
que um dos desafios é o equilíbrio deste direito fundamental com outros direitos 
de mesma categoria, por exemplo, o direito à privacidade. Neste contexto, 
analisaremos a liberdade de expressão e informação sob a ótica da proteção de 
dados pessoais, especialmente com relação ao Regulamento Geral de Proteção 
de Dados – RGPD da União Europeia e a Lei Geral de Proteção de Dados – 
LGPD do Brasil. Destacamos que mesmo antes da entrada em vigência do 
RGPD algumas organizações representativas da área de comunicação social 
demonstravam preocupação junto às instituições europeias e nacionais no que 
se refere à restrições do direito à liberdade de expressão. Entretanto, no Brasil 
(cuja lei ainda não está em plena vigência) até o momento não foi demonstrada 
preocupação nos mesmos termos. Ademais, o RGPD delega às legislações 
nacionais dos Estados Membros a conciliação das normas internas que regem 
a liberdade de expressão e informação com o direito à proteção de dados 
pessoais previsto em tal Regulamento. Com relação à Portugal, por exemplo, 
ainda não foi aprovada a legislação nacional de execução de tal Regulamento, 
contudo, encontra-se em andamento a Proposta de Lei 120/XIII, que dispõe de 
um artigo específico sobre a liberdade de expressão e informação. No Brasil, a 
LGPD possui como um dos seus fundamentos a liberdade de expressão e de 
informação. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho é refletir sobre o direito 
fundamental à liberdade de expressão e informação com relação à proteção de 
dados pessoais, no que tange às legislações que tratam desta matéria no âmbito 
da União Europeia (com breve apontamento com relação à Portugal) e do Brasil. 
Para a elaboração deste trabalho a metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica quanto ao procedimento e exploratória quanto ao objetivo, como 
destaque para a legislação, projetos de lei, artigos científicos e doutrina. 
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