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Resumo: O presente artigo se propõe a examinar os limites de um direito geral de 
proteção de dados. Nessa linha, busca indagar se há e quais os parâmetros de um 
direito de proteção de dados voltado para a persecução penal. Nesse sentido, apresenta 
algumas considerações críticas sobre o levantamento de dados pessoais sob a ótica 
constitucional e a relevância da Emenda Constitucional n° 115. Após, é realizada uma 
análise acerca da esfera de proteção desse direito e a base principiológica envolvida. 
Ainda, são apontados pontos relevantes quanto ao Anteprojeto relativo à matéria e seus 
impactos. Assim, expõe a necessidade de uma regulação específica sobre a matéria, 
além de definir alguns dos parâmetros que não podem ser ignorados pelo legislador 
ou mesmo pelos operadores do Direito.
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Abstract: The article presented here aims to examine the limits of general data protection 
rights. Following this path, trying to inquire if there are and what are the parameters of 
a general data protection right aimed to penal persecution. In this respect, the following 
article intends to present some critical remarks about the personal data gathering 
under the constitutional lenses and the relevance of the Constitutional Amendment 
of nº 115. Afterwards, an analysis is done towards the protection sphere of this right 
and the principal basis involved. Moreover, relevant points are shown regarding the 
Anti-project and its impacts in data protection and the eventual penal persecution. 
Therefore, exposing the necessity of a specific regulation about the matter, aside from 
defining some parameters that cannot be ignored from the legislator or the same 
operators of the Law.
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1. INTRODUÇÃO

A Emenda Constitucional nº 115/2022 acrescenta o direito à proteção de dados 
pessoais ao rol de direitos fundamentais. O fato de estar amparado como um direito 
fundamental não o torna absoluto. Tampouco, por outro lado, pode ser violado. Isso 
significa que ele só pode ceder quando houver uma especial justificação jurídica1.

 O presente trabalho busca trazer indagações ligadas ao presente e futuro da 
persecução penal, sobretudo no que tange ao direito de proteção de dados, consistindo 
o problema da pesquisa em averiguar se há e, em caso positivo, quais são os limites 
jurídicos a esse procedimento.

A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica. No primeiro tópico, é 
traçado um panorama geral acerca do direito de proteção de dados na persecução 
penal sob o aspecto constitucional. Após, são abordadas questões acerca dos direitos 
fundamentais e princípios que regulam eventual intervenção por parte do Estado. Ao 
final, são feitos apontamentos acerca do Anteprojeto relativo à matéria, analisando-
se os seus impactos na persecução penal e os direitos de eventuais afetados pelo 
levantamento de dados, tomando-se posição no debate.

2. O LEVANTAMENTO DE DADOS PESSOAIS À LUZ DA 
CONSTITUIÇÃO E A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 115

A referida Emenda acrescenta o inciso LXXIX ao art. 5°, estabelecendo que “é 
assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos 
meios digitais”. No entanto, ainda carece da exigência do art. 4°, III, da LGPD, que 
dispõe acerca da necessidade de regulação especial ao tratamento de dados pessoais 
realizado para fins exclusivos de segurança pública, atividades de investigação e 
repressão de infrações penais, entre outros.

Cabe destacar que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com 
o Ministério Público Federal e a Associação dos Juízes Federais do Brasil, realizaram 
evento acerca da “LGPD Penal: proteção de dados e seus impactos na investigação 
criminal”2. Nessa ocasião, o anteprojeto relativo ao tema foi objeto de arguição, 
sob o pretexto de que protegeria demais os dados pessoais. Nessa lógica, há quem 
entenda que é necessário maior equilíbrio entre a proteção jurídica de dados pessoais 
e a efetividade da persecução penal3, equilíbrio esse problemático, sobretudo quando 
apenas se postula o acesso aos dados para a acusação, enquanto a defesa sequer teria 
o poder de requisição de documentos4. 

1  GLEIZER, Orlandino; MONTENEGRO, Lucas; VIANA, Eduardo. O direito de proteção de dados no processo 
penal e na segurança pública. Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2021.
2  Webinário LGPD Penal: proteção de dados e seus impactos na investigação criminal e persecução penal. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4Hte0C6mvq4. Acesso em: 01 mar. 2022.
3  BRASIL. Ministério Público Federal. Câmara Criminal do MPF atuou para aprimorar a investigação e persecução 
dos crimes relacionados ao trabalho escravo e ao tráfico humano. Procuradoria-Geral da República, Brasília, DF, 
18 jan. 2022. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/camara-criminal-do-mpf-atuou-para-aprimorar-
a-investigacao-e-persecucao-dos-crimes-relacionados-ao-trabalho-escravo-e-ao-trafico-humano-1/. Acesso em: 01 
mar. 2022.
4  MACHADO, José Alberto de Paula. Enunciado 153, poder de requisição e o que mais esperar da Defensoria para 
2022. ConJur, São Paulo, 21 dez. 2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-dez-21/tribuna-defensoria-
enunciado-153-poder-requisicao-esperar-defensoria-2022/. Acesso em: 01 mar. 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hte0C6mvq4
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/camara-criminal-do-mpf-atuou-para-aprimorar-a-investigacao-e-persecucao-dos-crimes-relacionados-ao-trabalho-escravo-e-ao-trafico-humano-1/
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/camara-criminal-do-mpf-atuou-para-aprimorar-a-investigacao-e-persecucao-dos-crimes-relacionados-ao-trabalho-escravo-e-ao-trafico-humano-1/
https://www.conjur.com.br/2021-dez-21/tribuna-defensoria-enunciado-153-poder-requisicao-esperar-defensoria-2022#author
https://www.conjur.com.br/2021-dez-21/tribuna-defensoria-enunciado-153-poder-requisicao-esperar-defensoria-2022#author
https://www.conjur.com.br/2021-dez-21/tribuna-defensoria-enunciado-153-poder-requisicao-esperar-defensoria-2022/
https://www.conjur.com.br/2021-dez-21/tribuna-defensoria-enunciado-153-poder-requisicao-esperar-defensoria-2022/
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Há vários direitos fundamentais conformando a proteção de dados pessoais para 
um regime geral de proteção da personalidade, tais como: sigilo postal, confidencialidade 
e integridade de sistemas informáticos, autodeterminação informacional etc. Nesse 
sentido, dados pessoais são protegidos por meio dos direitos fundamentais que 
coadunam a garantia ao livre desenvolvimento da personalidade. Logo, enquanto 
direitos de aplicação imediata, os direitos da personalidade compõem uma esfera de 
proteção em relação ao Estado. Sendo assim, tem-se a abstenção como regra. A rigor, 
os referidos direitos fundamentais funcionam como direitos de defesa dos indivíduos 
contra o Estado, fundamentando, apenas em segundo plano, a proteção ativa dos 
dados pessoais. Dito de outra forma, a regra é que o Estado não pode intervir, e que 
as exceções a essa regra geral têm de ser especialmente justificadas. 
 Dessa forma, é imprescindível uma legislação de proteção de dados nas 
áreas de segurança pública e processo penal, a fim de estabelecer quais formas de 
tratamentos de dados pelo Estado – ou melhor, quais formas de intervenção – são 
constitucionalmente legítimas. Hodiernamente, a jurisprudência constitucional brasileira 
declara a autodeterminação informacional como um direito fundamental5. Por 
sua vez, o legislador brasileiro insere o regime de proteção de dados em um quadro 
constitucional nos arts. 1° e 2° da LGPD. 

Este quadro, por sua vez, impõe que o tratamento dos dados esteja submetido ao 
princípio da proibição com reserva de permissão, aplicável também à segurança pública 
e ao processo penal6. Devem ser considerados, ainda, outros princípios fundamentais 
da dogmática constitucional: o princípio da reserva de lei e o princípio da proibição 
de excesso. Para o primeiro, o tratamento de dados pessoais pressupõe autorização 
em lei. Do segundo, extrai-se que as intervenções para o atendimento de interesses 
públicos devem ser proporcionais. Nesse sentido, o art. 4°, § 1º, da LGPD condiciona o 
tratamento de dados, que deve prever medidas proporcionais e estritamente necessárias 
ao atendimento do interesse público7. 

2.1. Direitos fundamentais e sigilo de dados

 Diante do imperativo jurídico de proteção dos indivíduos e da sociedade, bem 
como promover os fins que lhe incumbem, o Estado pode se ver forçado a adentrar 
nesses espaços individuais protegidos. Entretanto, ele necessitará de uma justificação 
especial.
 Tome-se, a propósito, a questão da infiltração online no processo penal8. À 
luz da reserva legal insculpida no art. 5º, II, da CF/88 e ante a constatação de que não 
existe dispositivo expresso que autorize a medida, conclui-se que ela é inadmissível.
 Outrossim, ainda que o conteúdo armazenado no computador se refira a 
aspectos da vida alheios à intimidade ou à vida privada, ou seja, encontre-se fora do 

5  Cf. STF, ADIs 6.837, 6.388, 6.390 e 6.393.
6  GLEIZER; MONTENEGRO; VIANA. Op. cit., p. 39. 
7  Ibidem, p. 40.
8  GRECO, Luís; GLEIZER, Orlandino. A infiltração online no processo penal: notícia sobre a experiência alemã. 
Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 5, n. 3, p. 1483–1518, set./dez. 2019. Disponível 
em: 10.22197/rbdpp.v5i3.278. Acesso em: 31 ago. 2021.

https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/278
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âmbito do art. 5°, X, da CF/88, ele é digno de proteção. Além disso, o “sigilo de dados” 
mencionado pelo art. 5°, XII, da CF/88 se refere a dados, não à própria máquina. Logo, 
parece haver a necessidade dogmática de recepcionar a figura do direito fundamental 
à confiabilidade e integridade dos sistemas informáticos, extensão a que a própria 
Constituição expressamente se abre9. 
 Desse modo, para fins de atribuição de uma faculdade de intervir na persecução 
desse direito, carece-se de legislação específica que a fundamente (e não apenas a 
regule). Por isso, enquanto não existir essa lei, o acesso ao conteúdo de sistemas 
informáticos terá de ocorrer por meio das medidas da busca e apreensão do dispositivo 
físico em que esse conteúdo se encontra armazenado. Cabe ressaltar que o termo não 
se confunde com vigilância online, qual seja, aquela que transforma o aparelho em 
câmera ou escuta que produz novas informações. Portanto, atua como um mecanismo 
que levanta novos dados em tempo real. Isto, em virtude da maior confiança que se 
confere a dispositivos pessoais, amplia a exposição e a vulnerabilidade10. 
 A infiltração online como meio processual penal de obtenção oculta e remota 
de provas armazenadas em sistemas informativos é uma medida sedutora, sobretudo 
ao punitivismo que impera em tempos atuais11. Assim, é indeclinável um direito que 
proteja não apenas contra invasões à privacidade, como também contra manipulações 
em sistemas informáticos privados, de modo que o usuário possa confiar em seu uso. 
Ademais, um direito fundamental à integridade e confiabilidade no uso de sistemas 
informativos deve criar altos obstáculos a quaisquer intervenções, tendo em vista as 
consequências que podem advir para a vida dos indivíduos que tenham seus sistemas 
informáticos acessados por terceiros, sobretudo por agentes estatais12. 

Enfim, na ausência de norma autorizativa para a infiltração online no ordenamento 
jurídico brasileiro, a ilegitimidade da medida é evidente. O Estado só pode atuar nos 
limites das autorizações do povo, conferidas por seus representantes no parlamento13. 

2.1.1. A privacidade e a publicidade do processo frente à proteção  
da personalidade

Pode-se pensar que o direito à intimidade não atua diretamente no direito 
processual, quiçá no processo penal, como fruto das atuações investigativas. No 
entanto, restringir a intimidade para averiguar dados da vida privada a fim de esclarecer 
seu padrão de consumo, por exemplo, ou mesmo na investigação da autoria de um 
crime estão contidos nessa esfera14. Na Constituição15, é assegurado o direito à 

9  Ibidem.
10  Ibidem.
11  Ibidem.
12  Os pressupostos estão sendo discutidos há algum tempo pela ciência e pelos tribunais alemães e podem servir de 
parâmetro para a elaboração de uma norma autorizativa ainda inexistente no direito brasileiro. Vide GRECO, Luís; 
GLEIZER, Orlandino. A infiltração online no processo penal: notícia sobre a experiência alemã. Revista Brasileira de 
Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 5, n. 3, p. 1483–1518, set./dez. 2019. Disponível em: 10.22197/rbdpp.
v5i3.278. Acesso em: 31 ago. 2021.
13  Ibidem. 
14  FENOLL, Jordi Nieva. Inteligencia artificial y processo judicial. Madrid: Marcial Pons, 2018.
15  Cf. art. 5°, X, da CF/88.

https://doi.org/10.22197/rbdpp.v5i3.278 
https://doi.org/10.22197/rbdpp.v5i3.278 
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privacidade, que tende a ser compreendido como a “pretensão do indivíduo de não 
ser foco da observação por terceiros, de não ter os seus assuntos, informações pessoais 
e características particulares expostas a terceiros ou ao público em geral”16.
 Portanto, extraem-se novos contornos e significados ao “direito reconhecido ao 
indivíduo de exercer o controle sobre o uso dos próprios dados pessoais inseridos num 
arquivo eletrônico”. Deve-se realizar um corte epistemológico acerca da inviolabilidade 
do direito à privacidade, qual seja, o mais comum em termos atuais, o ambiente virtual17. 
Aqui, faz-se um recorte imprescindível, pois os direitos fundamentais que conformam 
a proteção constitucional ao livre desenvolvimento da personalidade têm um conteúdo 
essencial comum, também conhecido como “núcleo da esfera privada”18. 
 Em contrapartida, a Constituição estabelece a publicidade dos atos processuais. O 
art. 93, IX, da CF/88 dispõe que “todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário 
serão públicos”, podendo haver restrição apenas “quando a defesa da intimidade 
ou o interesse social o exigirem”, na forma do art. 5°, LX, da CF/88. E, seguindo a 
moldura constitucional, o art. 792 do CPP estabelece a regra da publicidade dos atos 
processuais, autorizando em seu § 1° que ela possa ser limitada quando houver risco 
de “escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem”19. 

A publicidade não deve valer para os atos processuais preparatórios ou mesmo 
autônomos, caso esses tenham apenas significado procedimental em relação ao processo 
principal. No processo penal, a publicidade deve contemplar apenas a audiência de 
instrução e julgamento em todas as instâncias. O que significa que, em regra, não 
devem ser públicos: (i) a fase pré-processual (ou seja, o inquérito policial e as demais 
fases anteriores); (ii) as fases posteriores aos atos de audiência; (iii) fases posteriores à 
prolação de sentença; e (iv) registros documentais do processo. Além disso, a ampla 
publicidade afeta a autodeterminação informacional. O sigilo previsto pela legislação 
brasileira de forma quase excepcional20 deveria ser a regra para os autos do processo21.

Por fim, o art. 795 do CPP ratifica que o princípio da publicidade visa garantir 
somente a audiência, logo, a presença de espectadores. Estes, por sua vez, podem atuar 
como multiplicadores da informação, de modo que o princípio em questão garante a 
liberdade de tomar nota da audiência22. 

16  CARVALHO, Gisele Primo; PEDRINI, Taina Fernanda. Direito à privacidade na Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais. Revista da ESMESC, Florianópolis, v. 26, n. 32, p. 363–382, dez. 2019. Disponível em: 10.14295/revista 
esmesc.v26i32.p363. Acesso em: 10 nov. 2021.
17  Ibidem. 
18  Como explicam Gleizer, Montenegro e Viana: “Trata-se de um conceito presente na teoria das esferas desenvolvida 
no âmbito do direito civil alemão. Essa ideia propõe a separação da esfera privada em três círculos concêntricos. O 
externo seria o da esfera social ou pública, que está sujeita a intervenções sem altos pressupostos de justificação, e 
seria afetado já por indagações sobre a vida social ou pública do indivíduo, como sua profissão, ou pequenas pesquisas 
online sobre o que é público a respeito do investigado/acusado. O intermediário seria o da esfera privada, que exige 
maiores pressupostos de justificação e é afetado pela coleta de informações, por exemplo, sobre a rotina de uma 
pessoa, sobre suas compras e seu círculo de amigos. E, por fim, o círculo interno seria o núcleo da esfera privada, 
que, enquanto expressão da dignidade humana, não comportaria qualquer intervenção” (GLEIZER; MONTENEGRO; 
VIANA, op. cit., p. 68). 
19  Na mesma linha, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Dec. 678/92, art. 8, § 5º): “o processo penal deve 
ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça”. Cf. GLEIZER, Orlandino; MONTENEGRO, 
Lucas; VIANA, Eduardo. O direito de proteção de dados no processo penal e na segurança pública. Rio de 
Janeiro: Marcial Pons, 2021, p. 108.
20  Cf. art. 201, § 6°, do CPP c/c art. 189 do CPC.
21  GLEIZER, MONTENEGRO e VIANA, op. cit., p. 109. 
22  Ibidem, p. 110.

	https://doi.org/10.14295/revistadaesmesc.v26i32.p363 
	https://doi.org/10.14295/revistadaesmesc.v26i32.p363 
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2.1.2. Normas autorizativas de intervenção informacional

Da apreciação dos direitos fundamentais como direitos de defesa, denota-se 
dever geral de abstenção do Estado. Por consequência, é imprescindível estabelecer 
definições precisas de seu âmbito de proteção, pois o Estado pode se ver forçado a intervir 
em espaços individuais protegidos. Ocorre que os direitos fundamentais de liberdade 
antecedem aos interesses estatais. Dessa forma, necessitará de uma justificação especial 
para a sua intervenção, considerando que os direitos fundamentais demandam dos 
poderes executivo – como investigador e acusador – e judiciário atuação proporcional 
e nos estritos limites da autorização democrática23.

Nesse ponto, surge o conceito de normas autorizativas na dogmática 
constitucional24, por meio das quais o parlamento autoriza intervenções em direitos 
fundamentais. Por outro lado, as normas de competência conferem atribuições às 
instituições do Estado25. Nesse sentido, Orlandino Gleizer, Lucas Montenegro e Eduardo 
Viana26 dispõem:

O fato, p. ex., de o constituinte atribuir às polícias militares a competência para 
exercer policiamento ostensivo e preservação da ordem pública (art. 144, § 5°, 
CF) não implica, automaticamente, autorização para entrada no domicílio dos 
cidadãos, mesmo que isso seja necessário para o exercício de tais competências; 
essa ação policial tem de estar autorizada em lei própria. A atuação com base 
em autorizações legais é, portanto, um limite que os direitos fundamentais 
impõem aos poderes executivo e judiciário.

 Em outras palavras, todo processamento de dados pelo Estado, especialmente 
nos âmbitos mais invasivos da segurança pública e do processo penal, exige autorização 
formal em lei aprovada pelo parlamento. Além disso, os direitos fundamentais também 
sujeitam o parlamento a determinados limites ao aprovar normas autorizativas de 
intervenção27. Nesse ponto, merece o recorte no que diz respeito às intervenções 
informacionais para fins de persecução penal28. São fundamentais os esforços para 
uma correta regulação da proteção de dados, tendo em vista as consequências 
sancionatórias mais graves da atividade processual penal, pelas quais o indivíduo pode 
ser preventivamente preso ou condenado à prisão29. 

23  Neste sentido: “é o povo que escolhe o que seu Estado pode ou não fazer. Ou seja, o povo, em sua Constituição, por 
meio de direitos fundamentais, estabelece o que estaria sob proteção geral, reservando, assim, a si próprio a posterior 
decisão sobre exceções que atendam eventuais interesses circunstanciais” (GLEIZER, Orlandino; MONTENEGRO, Lucas; 
VIANA, Eduardo. O direito de proteção de dados no processo penal e na segurança pública. Rio de Janeiro: 
Marcial Pons, 2021, p. 41).   
24  Cf. art. 5°, II, da CF/88.
25  “Normas de competência conferem atribuições às instituições do Estado: por exemplo, uma compete investigar, a 
outra, acusar. Normas autorizativas dão àquelas instituições competentes, por outro lado, a faculdade de intervir neste 
ou naquele específico direito individual, a fim de cumprirem esta ou aquela tarefa que lhes competem” (GLEIZER; 
MONTENEGRO; VIANA. op. cit., p. 42).  
26  Ibidem, p. 42-43.
27  Ibidem, p. 49.
28  Ibidem, p. 103.
29  Ibidem, p. 42-43.
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 Diante da amplitude de formas de intervenção informacional no processo penal, 
decorre a impossibilidade de conferir a elas um tratamento completo. No entanto, 
como ressaltam Gleizer, Montenegro e Viana30:

O recente reconhecimento tanto pelo STF quanto pelo legislador brasileiro 
ao direito fundamental à autodeterminação informacional traz consigo 
consequências para todos os níveis do processo penal. Afinal, esse direito tem 
um âmbito de proteção propositalmente amplo. Qualquer ato processual que 
possa, de alguma forma, ser reconduzido a uma pessoa identificável é uma 
intervenção nesse direito fundamental, que precisa estar justificada. Muitas 
dessas intervenções, no processo penal, sequer estão justificadas formalmente. 
Ou seja, não há lei que as autorize. Outras, ainda que já estejam autorizadas 
por lei, não estão em concordância com requisitos da proporcionalidade. [...] 
Neste momento, uma das mais intensas violações aos direitos fundamentais 
da personalidade advém, certamente, da espetacularização pública do 
processo penal, em especial pelas institucionalizadas transmissões televisivas de 
julgamentos penais, transmissões essas que, de regra, divulgam informações 
pessoais dos investigados/acusados e, na sociedade digital, representam uma 
perpetuação injustificada da intervenção informacional por parte do Estado. 

2.1.3. Proporcionalidade e vinculação finalística

A exigência de proporcionalidade é de extrema importância para a confecção 
de normas autorizativas de intervenções informacionais, dado que os órgãos da 
administração pública se valem do tratamento de dados pessoais como meio para 
perseguir certos fins, como a garantia da segurança pública ou a confirmação de uma 
suspeita no processo penal31. Assim, a ideia de proporcionalidade impõe exigências 
materiais aos meios de que se vale o Estado para a persecução de tais fins32.
 Logo, o juízo de proporcionalidade, decorrente da relação meio-fim, pressupõe o 
conhecimento das finalidades da ação estatal interventiva. As intervenções informacionais 
atingem direitos fundamentais que protegem as condições para um livre desenvolvimento 
da personalidade. Tais direitos garantem a previsibilidade ao indivíduo, que precisa 
saber que uso será feito de seus dados. Sendo assim, exige-se que o propósito da 
intervenção esteja determinado de antemão33.
 Desse pressuposto, extrai-se que, se o propósito da intervenção está determinado 
no instante do levantamento dos dados, não se pode, posteriormente – pelo menos, 
não sem um fundamento adicional –, dar aos dados tratamento diverso daquele que 
fundamentou o levantamento. A isso se designa vinculação finalística34.

30  Ibidem, p. 132-133.
31  Nessa linha: “O que fundamenta a possibilidade de um indivíduo ser penalmente investigado/processado é o grau 
de suspeita que recair sobre ele. Não por outra razão, é natural que também o nível das intervenções que o indivíduo 
deva suportar esteja em direta relação com esse grau de suspeita. O legislador brasileiro não está vinculado a uma 
categorização dogmática específica, mas aquela desenvolvida na dogmática processual penal alemã parece-nos servir 
como boa direção. As normas da StPO diferenciam três tipos de suspeitas, para distintas fases e medidas processuais: 
a suspeita inicial, a suspeita forte e a suspeita suficiente” (Ibidem, p. 112).  
32  Ibidem, p. 49.
33  Ibidem, p. 50.
34  Ibidem.
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 Portanto, toda medida de tratamento de dados pelo Estado está vinculada à 
finalidade que condicionou o levantamento de dados. Cada alteração de finalidade é 
um ato interventivo autônomo, igualmente carecendo de expressa autorização legal. 
Dessa forma, a ideia de vinculação finalística não institui um obstáculo insuperável, senão 
um importante limite ao desvio de finalidade, qual seja, a exigência de fundamento 
legal autônomo35.
 Sendo assim, o fundamento dessa vinculação finalística reside na própria inclusão 
dos dados pessoais em um regime constitucional de proteção da personalidade. O 
livre desenvolvimento da personalidade pressupõe que o indivíduo tenha controle 
sobre os dados pertinentes a sua pessoa36. No mais, devido à diferenciação funcional 
da persecução penal e da segurança pública, por vezes serão necessárias múltiplas 
medidas a que o Estado deve estar autorizado no exercício dessas funções. Portanto, 
da distinção funcional decorre uma diferenciação também em relação às medidas de 
que o Estado pode se valer no exercício de cada uma de suas atividades37.
 Dessa forma, é importante ponderar dois pontos primordiais para a 
constitucionalidade no contexto do tratamento de dados pessoais no âmbito da 
segurança pública e do processo penal:

i) a exigência de que normas autorizativas tenham conteúdo determinado. 
Não apenas se exige a autorização em lei para uma intervenção em direitos 
fundamentais, mas a lei em questão tem de ser formulada de maneira que 
os cidadãos sejam capazes de prever as consequências da norma para o 
direito afetado. Se intervenções informacionais precisam ser autorizadas por 
lei, não resta dúvida de que apenas aquilo que se pode compreender da 
leitura da norma autorizativa está efetivamente autorizado. Por essa razão, 
um atributo da reserva de lei é o chamado imperativo de determinação e 
clareza – a norma autorizativa precisa expressar a ação naturalística em si 
(interceptar, infiltrar, armazenar etc.), ou seja, não bastam previsões gerais. 
Aqui, é a perspectiva do indivíduo a medida do imperativo. É preciso, 
substituindo-se a ele, questionar se a ação interventiva era, da leitura da 
norma, previsível38; e

ii) a preservação de um conteúdo essencial presente em todos os direitos 
fundamentais. O que significa dizer que a restrição não pode atingir o direito 
de modo que dele não se possa extrair qualquer efeito para o titular39.

Em síntese parcial, dizem Gleizer, Montenegro e Viana40:

A dogmática das intervenções informacionais, enquanto ações estatais de 
afetação dos direitos fundamentais que protegem dados pessoais, é uma 

35  Ibidem, p. 51.
36  Ibidem.
37  Ibidem.
38  Ibidem, p. 66-67.
39  Ibidem.
40  Ibidem, p. 69-70.



117

DOUTRINA - Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro nº 32 - 2022

derivação consequente da dogmática geral da justificação de intervenções em 
direitos fundamentais. Ações estatais que não estejam justificadas violam direitos 
fundamentais. Portanto, o enfrentamento correto dos problemas advindos do 
uso de intervenções informacionais na segurança pública e no processo penal 
está na análise dos requisitos justificadores dessas intervenções em relação a 
cada específico direito fundamental por elas afetado, em especial dos requisitos 
de reserva de lei, de reserva parlamentar e de proporcionalidade. O direito 
fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade é protegido por um 
conjunto de direitos fundamentais concretos, que salvaguardam diferentes 
elementos da vida do indivíduo e com distintos níveis de proteção. Por isso, 
não é possível estabelecer parâmetros definitivos para todas as intervenções de 
modo geral. É necessário, ao contrário, analisar cada uma das intervenções de 
forma autônoma, de modo que suas particularidades sejam conformadas a cada 
um dos direitos concretamente afetados. 

2.2. O Anteprojeto

Em novembro de 2020, foi apresentado à Câmara dos Deputados Anteprojeto de 
Lei de Proteção de Dados para Segurança Pública e Investigação Criminal41, com objetivo 
de cumprir a determinação do art. 4°, III, da Lei 13.709/18 (LGPD) – a existência de 
legislação específica que trate da matéria no âmbito penal. O Anteprojeto é o resultado 
do trabalho da comissão de juristas nomeada pela presidência da respectiva Casa42.

É necessário ponderar que o Anteprojeto mostra incoerências em relação ao 
reconhecimento da autodeterminação informacional como direito fundamental. 
Em seu art. 9°43, possibilita que determinadas intervenções sejam autorizadas por 
regulamento44. Ocorre que o art. 5°, II, da CF/88 não faz concessões a autorizações 
por portarias, decretos, regulamentos ou outro ato normativo diferente de lei. Assim, 
um dos pontos fulcrais do exercício interventivo informacional da segurança pública e 
do processo penal é a observância da reserva de lei e da reserva parlamentar, enquanto 
garantias dos direitos fundamentais, sobretudo os da personalidade45. Nesse sentido, 
afirmam Gleizer, Montenegro e Viana46:

Essas ideias contêm, em si, uma miríade de problemas, que denotam 
incompreensão (ou desconsideração) da dogmática constitucional dos direitos 
fundamentais. Em primeiro lugar, o desenvolvimento da autodeterminação 

41  O Anteprojeto de Lei, na versão apresentada pela Comissão de Juristas, pode ser acessado aqui: https://www2.camara.
leg.br/atividade-legislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/56a-legislatura/comissao-de-juristas-dados-pessoais-seguranca-
publica/documentos/outros-documentos/DADOSAnteprojetocomissaoprotecaodadossegurancapersecucaoFINAL.pdf. 
Acesso em: 01 mar. 2022.
42  REIS, Carolina et al. Nota técnica sobre o anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para a segurança pública 
e investigação criminal. [S. l.]: Laboratório de Políticas Públicas e Internet - LAPIN, 2021. Disponível em: https://
lapin.org.br/2021/03/24/nota-tecnica-sobre-o-anteprojeto-de-lei-de-protecao-de-dados-para-a-seguranca-publica-e-
investigacao-criminal/. Acesso em: 13 ago. 2021.
43  “Art. 9° O tratamento de dados pessoais para atividades de segurança pública e de persecução penal somente poderá 
ser realizada nas seguintes hipóteses: I – quando necessário para o cumprimento de atribuição legal de autoridade 
competente, na persecução do interesse público, na forma de lei ou regulamento, observados os princípios gerais de 
proteção, os direitos do titular e os requisitos do Capítulo IV desta Lei; II – para execução de políticas públicas previstas 
em lei, na forma de regulamento, observados os princípios gerais de proteção, os direitos do titular e os requisitos 
do capítulo VI desta Lei”. 
44  GLEIZER; MONTENEGRO; VIANA. op. cit., p. 45.
45  Ibidem. 
46  Ibidem, p. 47.

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/56a-legislatura/comissao-de-juristas-dados-pessoais-seguranca-publica/documentos/outros-documentos/DADOSAnteprojetocomissaoprotecaodadossegurancapersecucaoFINAL.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/56a-legislatura/comissao-de-juristas-dados-pessoais-seguranca-publica/documentos/outros-documentos/DADOSAnteprojetocomissaoprotecaodadossegurancapersecucaoFINAL.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/56a-legislatura/comissao-de-juristas-dados-pessoais-seguranca-publica/documentos/outros-documentos/DADOSAnteprojetocomissaoprotecaodadossegurancapersecucaoFINAL.pdf
https://lapin.org.br/2021/03/24/nota-tecnica-sobre-o-anteprojeto-de-lei-de-protecao-de-dados-para-a-seguranca-publica-e-investigacao-criminal/
https://lapin.org.br/2021/03/24/nota-tecnica-sobre-o-anteprojeto-de-lei-de-protecao-de-dados-para-a-seguranca-publica-e-investigacao-criminal/
https://lapin.org.br/2021/03/24/nota-tecnica-sobre-o-anteprojeto-de-lei-de-protecao-de-dados-para-a-seguranca-publica-e-investigacao-criminal/
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informacional enquanto direito fundamental serve, exatamente, para submeter 
qualquer tratamento de dados pessoais à reserva de lei e proporcionalidade, 
uma vez que essas são as garantias que os direitos fundamentais têm a 
conferir ao cidadão. Fosse para manter apenas um certo espectro de dados sob 
proteção, não faria sentido afirmar um direito fundamental cujo significado está, 
justamente, em abranger todos os dados pessoais (“não há dados irrelevantes 
mais”). Em segundo lugar, regulamentos da administração pública não são 
expressão da vontade popular, mas do arbítrio daquele a quem se confia a 
prática da intervenção, ou seja, o órgão ou o funcionário público.

 Questão no mínimo interessante está presente no art. 5°, XIII, do Anteprojeto, 
ao se falar em consentimento. Aqui, cabe lembrar das palavras de Aury Lopes 
Júnior acerca do consentimento viciado – ainda que na esfera da busca e apreensão  
em residências47:

Quando alguém é cautelarmente preso (prisão preventiva ou temporária) 
ou em flagrante e é conduzido pela autoridade policial até sua residência, 
“consentindo” que os policiais ingressem no seu interior e façam a busca e 
apreensão, entendemos que há uma inequívoca ilegalidade, pois estamos diante 
de um consentimento viciado, inválido portanto. É insuficiente o consentimento 
dado nessa situação, por força da intimidação ambiental ou situacional a que 
está submetido o agente. Deve-se considerar viciado o consentimento dado 
nestas situações e, portanto, ilegal a busca domiciliar, pois há um inegável 
constrangimento situacional.

 Quanto à vinculação finalística contida no art. 6°, V, do Anteprojeto48, uma 
orientação alternativa está na Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, norma mexicana que regulamenta o tratamento de dados pessoais 
realizados por agentes públicos sob sua jurisdição49. A lei mexicana estabelece que o 
tratamento de dados pessoais deve ser adequado, relevante e estritamente necessário 
para a finalidade que se pretende alcançar50.

2.3. Impacto à proteção de dados pessoais: RIPD e o processo de tomada 
de decisões

 O relatório de impacto à proteção de dados (RIPD) trata-se de um processo 
de avaliação de impactos sobre a privacidade e proteção de dados gerados por uma 
abordagem de levantamento de dados. São feitos em consulta com as partes interessadas, 
de modo a impulsionar a adoção de medidas preventivas necessárias para evitar ou 

47  LOPES JÚNIOR, Aury Celso Lima. Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2021. E-book. p. 225. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555590005/. Acesso em: 24 ago. 2021.
48  “Art. 6° As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: [...] 
V – proporcionalidade: compatibilidade do tratamento com os objetivos pretendidos, de acordo com o contexto do 
tratamento”.
49  Neste sentido: “Articulo 25. El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes 
y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamento”. Cf. Nota Técnica LAPIN.
50  Sendo assim, uma nova redação para o Art. 6° do Anteprojeto sugerida seria: “Art. 6° As atividades de tratamento 
de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: [...] V – proporcionalidade: garantia de limitação 
de tratamento de dados pessoais somente aos dados que se mostrem adequados, relevantes e estritamente necessários; 
[...] Parágrafo Único: o agente de tratamento deverá descrever os objetivos do tratamento, os dados pessoais tratados 
e a finalidade do tratamento de maneira acessível aos cidadãos” – Cf. Nota Técnica LAPIN.

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555590005/
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minimizar os impactos negativos do tratamento de dados pessoais51 – na área da 
persecução penal, por exemplo, a restrição da liberdade52. 

Cumpre ressaltar que, além da função preventiva, os RIPD reduzem os custos de 
implementação de projetos que envolvem tratamento de dados pessoais. A economia 
decorre da detecção de potenciais ameaças, possibilitando o desenvolvimento de 
salvaguardas antes da efetiva implementação do projeto53. É essencial refletir 
sobre a necessidade de o ordenamento jurídico estipular procedimentos mínimos a 
serem adotados pelas autoridades competentes, a fim de minimizar os impactos das 
intervenções. O Anteprojeto estabelece procedimentos mínimos, que guardam relação 
com a solidificação de fundamentos da disciplina de dados pessoais em atividades de 
segurança pública. 

Desse modo, a efetiva observância dos princípios contidos no art. 2°, VII, do 
Anteprojeto54 depende da compreensão dos atores envolvidos sobre o processo que 
culmina na tomada de decisões que afetam seus direitos55. No entanto, o documento 
apresenta dispersões sujeitas a ambiguidades acerca dos procedimentos a serem 
tomados pelas autoridades competentes para a realização de RIPD. No art. 29, há 
apenas hipóteses de obrigatoriedade e requisitos mínimos dos relatórios.

2.3.1. Big data, necessidade, minimização de dados, limitação temporal, 
transparência, livre acesso e segurança dos dados

Se os órgãos públicos levantam ou armazenam dados supérfluos, isso significa 
que não se está fazendo uso do meio menos gravoso, ainda que na grande quantidade 
de armazenamento de dados (Big Data) também haja a possibilidade de tratamento 
desses dados por meio do aprendizado de máquina56, por exemplo. E, ainda, não se 
pode utilizar desses dados na persecução penal quando conveniente, diante de uma 
não observância da tutela constitucional intrínseca ao Estado Democrático de Direito. 
Apesar disso, como decorrência da ideia de proporcionalidade, o princípio não contém 
prescrição absoluta de restrição ao mínimo necessário. Essa abordagem, por sua vez, 

51  REIS, Carolina et al. Nota técnica sobre o anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para a segurança pública 
e investigação criminal. [S. l.]: Laboratório de Políticas Públicas e Internet - LAPIN, 2021. Disponível em: https://
lapin.org.br/2021/03/24/nota-tecnica-sobre-o-anteprojeto-de-lei-de-protecao-de-dados-para-a-seguranca-publica-e-
investigacao-criminal/. Acesso em: 13 ago. 2021.
52  Como expõe Aury Lopes Jr.: “Ferrajoli fala da ley del más débil. No momento do crime, a vítima é o hipossuficiente 
e, por isso, recebe a tutela penal. Contudo, no processo penal, opera-se uma importante modificação: o mais fraco 
passa a ser o condenado, que frente ao poder de acusar do Estado sofre a violência institucionalizada do processo e, 
posteriormente, da pena” (FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: la ley del más débil apud LOPES JÚNIOR, Aury, 
op. cit., p. 14). 
53  Cf. Nota Técnica LAPIN.
54  “Art. 2° A disciplina da proteção de dados pessoais em atividades de segurança pública e de persecução penal 
tem como fundamentos: [...] VII – garantia do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da motivação 
e da reserva legal”. 
55  Cf. Nota Técnica LAPIN.
56  BOEING, Daniel Henrique Arruda; ROSA, Alexandre Morais da. Ensinando um robô a julgar: pragmática, 
discricionariedade, heurísticas e vieses no uso de aprendizado de máquina no judiciário. Florianópolis: Emais Academia, 
2020, p. 19: “Machine learning ou aprendizado de máquina é ainda novidade no campo do Direito, embora seja 
discutido há décadas. O termo existe desde 1959 e é usado para referir-se a algoritmos que podem ‘aprender’” a 
partir de dados e fazer predições. Foi apenas recentemente, contudo, que abordagens mais aprimoradas, tais como 
deep learning, tornaram-se possíveis, graças aos avanços tecnológicos e da imensa quantidade de dados disponíveis 
na era do big data, motivo pelo qual seu uso vem ganhando especial atenção de empresas e governos”.

https://lapin.org.br/2021/03/24/nota-tecnica-sobre-o-anteprojeto-de-lei-de-protecao-de-dados-para-a-seguranca-publica-e-investigacao-criminal/
https://lapin.org.br/2021/03/24/nota-tecnica-sobre-o-anteprojeto-de-lei-de-protecao-de-dados-para-a-seguranca-publica-e-investigacao-criminal/
https://lapin.org.br/2021/03/24/nota-tecnica-sobre-o-anteprojeto-de-lei-de-protecao-de-dados-para-a-seguranca-publica-e-investigacao-criminal/
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ratifica a necessidade da atribuição de caracteres para a realização do fim objetivado 
pelo Estado (qual seja, a persecução penal), para que não incorra na utilização de meios 
que possam demandar dos órgãos públicos esforços desproporcionais e sucateamento 
das garantias individuais e coletivas. 
 A exigência de minimização de dados pessoais vincula-se à limitação temporal. 
A DPD, por exemplo, define que os Estados-Membros prevejam prazos adequados 
para o descarte dos dados pessoais ou para a avaliação periódica da necessidade de 
conservá-los. Essa exigência demanda uma concretização no âmbito das normas de 
autorização. Um regramento dos registros criminais também deve prever prazos de 
eliminação dos dados pessoais, variando de acordo com a gravidade do delito57. A 
garantia de transparência e livre acesso assegura ao titular o conhecimento do tratamento 
e o acesso a informações relevantes sobre ele. Se a ideia de livre desenvolvimento da 
personalidade pressupõe um controle sobre os próprios dados pessoais, o simples 
fato de não saber se, e de que forma, os dados estão sendo tratados afeta esse livre 
desenvolvimento58.
 Assim, pode-se enxergar também uma decorrência do ideal de proporcionalidade, 
em especial a necessidade. A concretização desse princípio incumbe às normas que 
definem deveres de informação do controlador e direitos do afetado. Por outro lado, o 
acesso a informações sobre o tratamento de dados pode, em alguns casos, prejudicar 
a proteção contra perigos para a segurança pública ou a investigação criminal. Por 
essa razão, a DPD reconhece a possibilidade de autorizações legislativas que limitem os 
direitos de acesso do titular dos dados59. Outrossim, a intervenção na esfera protegida 
dos dados pessoais exige que os órgãos controladores tomem medidas técnicas e 
organizacionais que garantam a segurança desses dados. Cabe ressaltar que haverá 
violação de segurança dos dados sempre que estes sejam perdidos, apagados, alterados 
ou indevidamente disponibilizados a terceiros. A RGPD e a LGPD contêm normas 
específicas sobre segurança dos dados que concretizam esse princípio60. Figuram dentre 
as medidas de segurança, por exemplo, a anonimização e a pseudonimização61, a 
cifragem dos dados e a integridade, a confidencialidade, a disponibilidade e a capacidade 
de armazenamento dos sistemas62. 

57  A Lei n° 14.069/2020, criada com base no ordenamento americano (“Lei de Megan”), cria o Cadastro Nacional 
de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. Ela parece preocupante, considerando o momento em que o Brasil 
se encontra, diante da não regulação dos dados pessoais voltadas à persecução penal e segurança pública. No caso, 
sacrifica-se a privacidade do acusado em prol da possibilidade do “vigilantismo”. Nesse sentido, a Lei n° 14.310/2022 
inseriu o art. 68-A, parágrafo único, na Lei n° 11.340/06, determinando que, após a concessão de medidas protetivas 
de urgência, estas devem ser cadastradas no banco de dados do CNJ.  
58  Parece oportuno destacar o constrangimento situacional, ao que alude Aury Lopes Jr. Aqui, não bastaria, a princípio, 
ter requisitos para uma defesa técnica em aspectos processuais, como também conhecimento de tecnologias, para 
atuação de uma investigação defensiva, por exemplo.
59  GLEIZER; MONTENEGRO; VIANA, op. cit., p. 65.
60  Cf. arts. 25, 32 RGPD; arts. 46 ss. LGPD. 
61  Como ressaltam Gleizer, Montenegro e Viana: “A anonimização é o processo técnico por meio do qual o vínculo 
entre os dados e o seu titular é rompido (cf. LGPD, art. 5º, XI). Esse processo de ruptura pode ser implementado por meio 
de diversas técnicas, a exemplo da supressão, da generalização e da randomização. Discute-se se a pseudonimização 
é, ou não, uma técnica de anonimização, por consistir em um mecanismo de mascaramento (disfarce) da identidade 
por meio da substituição de atributos. Isso faz com que as informações não possam ser relacionadas (diretamente) ao 
titular sem que se recorra a informações complementares” (GLEIZER; MONTENEGRO; VIANA, op. cit., p. 65).
62  Ibidem. 



121

DOUTRINA - Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro nº 32 - 2022

3. CONCLUSÃO

O trabalho ateve-se à problemática de um direito de proteção de dados na esfera 
sensível da persecução penal e segurança pública. Conforme afirma Aury Lopes Jr., 
“na perspectiva constitucional, forma é garantia e limite de poder”63. Para assegurar 
essa forma (e, consequentemente, as garantias), mostra-se impreterível a regulação 
acerca do tema. 

Ademais, postula-se uma regulação não apenas da forma como esses dados 
serão levantados e tratados no processo, mas também na fase pré-processual, a fim de 
possibilitar, por exemplo, a atuação da defesa diante de uma investigação defensiva.  
 Logo, se por um lado há uma preocupação quanto ao direito (geral) de proteção 
de dados, carece a preocupação de um direito de proteção de dados voltado à segurança 
pública e persecução penal, o qual deve ser essencialmente garantista, observados 
os princípios mais basilares do processo penal, como a presunção de inocência, o 
contraditório e a ampla defesa. 
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