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RESUMO: Este trabalho objetiva analisar a adoção das tecnologias informacionais 
por parte da administração pública, com destaque para as iniciativas voltadas ao 
Governo Eletrônico na União Europeia, no que se refere à regulação de medidas 
protetivas dos direitos fundamentais dos cidadãos. A proteção de dados pessoais 
constitui um dos desdobramentos do direito à privacidade. Nesse contexto, os dados 
pessoais recolhidos pelo governo em seus sites e portais devem ser resguardados.  
Destaca-se o pioneirismo da Comunidade Europeia ao estabelecer a principiologia, 
com a conceituação de dados sensíveis, o prazo de armazenamento das 
informações, sendo suas normatizações paradigmáticas. O enfrentamento do tema 
foi feito pelo método crítico-reflexivo, a partir do qual realizou-se o cotejo entre a 
produção doutrinária, documentos oficiais, diretivas e regulamentos da União 
Europeia. Assim, observa-se a evolução dessa legislação, para que se tenha como 
parâmetro para outras normatizações aos países que estão em processo de 
implantação do Governo Eletrônico e deparam-se com os desafios a serem 
enfrentados.  

PALAVRAS-CHAVE:  Governo Eletrônico – Novas tecnologias – Proteção de dados 
– Direitos fundamentais - União Europeia. 

 

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE INFORMATIONAL SOCIETY:  challenges to 

the Electronic Government in the European Union con cerning the protection of 

fundamental rights of citizens.  

  
ABSTRACT: This paper aims to analyze the adoption of informational 
technologies by the public administration, with highlight to the initiatives towards 
Electronic Government in European Union, concerning the regulation of protective 
measures of the fundamental rights of citizens. Personal data protection constitutes 
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one of the outcomes of the right to privacy. In that context, personal data collected by 
the government in its sites and portals must be guarded. It is noteworthy the 
pioneering work of the European Community in stablishing the principles, with the 
conceptualization of sensitive data, the term of storage of the informations, being its 
norms paradigmatic. The approach to the theme was done with reflective-critical 
method, from which was made the comparison between doctrinal production, official 
documents, policies and regulations of the European Union. Thus, we observe the 
evolution of this legislation, in order to have it as a parameter for another 
normatizations to the countries which are in process of implantation of the Electronic 
Government and meet challenges to be confronted. 
  
KEYWORDS:  Electronic Government - New technologies - Data protection - 
Fundamental rights - European Union. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde a década de 90 até os dias atuais aconteceu uma verdadeira 

revolução informacional, com capacidade de produção, armazenamento e circulação 

de informações e dados, ao que se somam novas possibilidades de comunicação e 

interação entre os cidadãos, empresas e órgãos governamentais. Desta forma, com 

o advento da Internet muitas mudanças se fizeram necessárias, tanto no que diz 

respeito à proteção do internauta quanto com relação às novas relações de trabalho 

e imenso fluxo de informações que podem ser disponibilizadas, registradas e 

transacionadas.  

Logo, os governos não poderiam deixar de se inserir nesse novo panorama 

informacional, sendo a União Europeia pioneira em proporcionar serviços online de 

modo a facilitar o acesso à prestação governamental e com o escopo de diminuir a 

burocracia. No entanto, essa nova realidade da sociedade informacional apresenta 

desafios que exigem a atuação do Direito perante as novas demandas 

apresentadas.   

 Percebe-se que ao oferecer serviços através do meio virtual, o governo, 

muitas vezes, necessita que o cidadão fomente o sistema com seus dados pessoais. 

Assim, o Estado torna-se armazenador e, consequentemente, tutor das informações 

pessoais contidas e fornecidas aos seus sites e portais; devendo, portanto, propiciar 

as medidas de proteção adequadas para salvaguardar tais dados de possíveis usos, 

publicidade e comercialização indevidos que possam afrontar os direitos 

fundamentais dos usuários.  
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 Como precursora no assunto de proteção de dados pessoais, a União 

Europeia tornou-se um ponto de referência importante para países que queiram criar 

ou melhorar as legislações nacionais. Deste modo, é importante o enfrentamento do 

tema, pois poderão ser verificadas as boas práticas e diretrizes dessa normatização 

inovadora no assunto, visto que, é matéria de direito constitucional por estar inserido 

no direito à privacidade.  

Sendo assim, no presente artigo far-se-á, sem o intuito de esgotar o assunto, 

considerações gerais das construções teóricas sobre proteção de dados e Governo 

Eletrônico (E-Gov), bem como, exposição das principais diretivas da União Europeia 

sobre o tema. É sobre essa problemática que se assenta o atual trabalho, 

estruturado em duas partes assim distribuídas: 1) a implantação do governo 

eletrônico pela administração pública e o desafio da proteção de dados pessoais do 

cidadão; 2) entre diretivas e relatórios: a cronologia do E-Gov na união europeia. 

Este apresenta resultados do Projeto de Pesquisa intitulado “A gestão pública na 

sociedade informacional: desafios e perspectivas do Estado Brasileiro”, realizado na 

Universidade Federal de Santa Maria (RS), coordenado pela Professora Doutora 

Rosane Leal da Silva, com apoio do CNPq.  

 

1 A IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO PELA ADMINIST RAÇÃO 

PÚBLICA E O DESAFIO DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS D O CIDADÃO 

 A Internet surgiu a partir do desenvolvimento da ciência informática nos 

Estados Unidos da América, em um contexto militar, no entanto seu progresso foi 

garantido pelo desempenho da pesquisa acadêmica. Desde os anos 60, realizavam-

se estudos para a criação de uma rede de comunicação entre computadores, 

começou como um veículo de transmissão de informações entre os cientistas da 

própria pesquisa. Mas, em meados dos anos 90, desvinculou-se dos órgãos 

governamentais e através de sua privatização, surge a world wide web que 

possibilitou a expansão mundial.1  

Devido seu progresso não ter vinculação a financiamentos privados, mas sim 

originada a partir de pesquisas de instituições governamentais, universidades e 

                                                           
1
 De acordo com: CASTELLS, Manuel. A Galáxia Internet: reflexões sobre Internet, Negócios e 

Sociedade. Traduzido por Rita Espanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 
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centros de pesquisa, percebe-se que esse contexto foi fator primordial para sua 

difusão mundial de forma célere e impactante:  

 

Em finais de 1995, o primeiro ano da utilização generalizada da world 
wide web, havia cerca de 16 milhões de utilizadores das redes de 
comunicação informática em todo o mundo. No início de 2001, havia mais 
de 400 milhões, as previsões mais fiáveis apontam para 1.000 milhões de 
utilizadores em 2005 e é provável que, até 2010, rondemos o número de 
2.000 milhões, mesmo tendo em conta o abrandamento da difusão quando 
se entra no mundo da pobreza e do atraso tecnológico.2 

 

Transcorridos quinze anos da inserção da Internet como novo meio de 

comunicação, sem limitação geográfica, que permite acesso e divulgação de 

informações, transferência e armazenamento de dados; atualmente 1.966,514,816 

bilhão de pessoas no mundo tem acesso à world wide web3, isto é, um número 

expressivamente superior à estimativa de Castells. Percebe-se que, a Internet está 

intrinsicamente vinculada ao cotidiano das pessoas, que a utilizam tanto para 

atividades do trabalho através de comunicação por email ou conferências online, 

como para lazer, informação, pesquisa, por exemplo.  

A partir desses dados constata-se que a Internet tornou-se um facilitador na 

vida das pessoas, visto que, houve a redução de distâncias, possibilidade de 

intercâmbio mundial e novas formas de interação pessoais, sendo que até mesmo 

as empresas encontraram seu lugar no ciberespaço. Analisando a História mundial, 

verifica-se que os governos sempre acompanharam as mudanças da sociedade; não 

seria diferente com a Internet, já que foi um fenômeno que causou transformações 

substanciais na vida dos cidadãos. Assim, os governos buscaram se inserir na 

sociedade informacional através do que hoje se convencionou chamar de Governo 

Eletrônico.  

Surge, então, uma administração pública que utiliza as novas tecnologias 

para se tornar mais eficaz, transparente e acessível aos cidadãos.  Conforme aborda 

Ivoskus4 que, 

 

con la consolidación de Internet, el gobierno analógico se apoyó en los 
beneficios que le daba la red de redes. La dinámica de gobernar a través de 
procesos  y sistemas digitales y tecnológicos se llamó e-gobierno. Es decir, 

                                                           
2
 CASTELLS, op. cit. p.17.  

3
 INTERNET WORLD STATS. Internet Usage Statistics: The Internet Big Picture. Disponível em: 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm, 2010. Acesso em: 14 de maio de 2011. 
4 IVOSKUS, Daniel. Vivir Conectados.  Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2008. p.134. 
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el conjunto de todos los mecanismos capaces de permitir digitalmente el 
aceso interno (entre dependencias y organismos públicos) y externo (con 
los usuarios) a los servicios oferecidos por una administración. Eso es 
gobierno electrónico.5  

  

Não se contesta que a Internet transformou a maneira das pessoas se 

relacionarem. Assim como o Governo Eletrônico altera as formas de interação entre 

os órgãos do próprio governo, buscando uma administração interligada, a qual 

propicia melhor utilização dos recursos e uma visão maior das necessidades 

públicas para criação de projetos para o desenvolvimento socioeconômico da 

população. Também modifica a forma dos cidadãos interagirem com o governo, pois 

proporciona uma menor burocratização com consequente redução de custos, maior 

acesso aos serviços e possibilita a participação ativa na gestão pública. Portanto, 

 

la aplicación de la tecnologia en los gobiernos permite la utilización de 
herramientas poderosas de gestión. Renueva el concepto de buena  
gobernabilidad, en el sentido de que los ciudadanos  sienten nuevos 
mecanismos de compensación y servicios, más eficientes, competentes, 
abiertos, claros y responsables.6 

  

Visto que o Governo Eletrônico é um fenômeno recente, ainda não existe 

nenhum país que tenha inserido totalmente sua gestão pública na sociedade 

informacional. Pode-se dizer que os governos ainda estão se “digitalizando”, pois 

encontram dificuldades com a integração dos órgãos administrativos e 

disponibilização de seus serviços. Sendo assim, sua implantação é um processo que 

leva tempo, depende do avanço tecnológico e do esforço empregado, uma vez que 

necessita de políticas e normativas que regulamentem a estrutura oferecida online.  

 A iniciativa das administrações públicas disponibilizarem seus serviços no 

mundo virtual comporta benefícios imensuráveis, no entanto também apresenta 

riscos devido ao intenso fluxo de informações que circulam na Internet. Há a 

possibilidade de vazamento dos dados dos usuários dos portais e páginas 

governamentais, permitindo que qualquer pessoa ou entidade tenha acesso. Por 

                                                           
5
 Com a consolidação da Internet, o governo analógico se apoiou nos benefícios que dava a rede das 

redes. A dinâmica de governar através de processos, sistemas digitais e tecnologias se chamou E-
Governo. É dizer, o conjunto de todos os mecanismos capazes de permitir digitalmente o acesso 
interno (entre dependências e mecanismos públicos) e externo (com os usuários) aos serviços 
oferecidos por uma administração. Isso é governo eletrônico. [Tradução livre] 
6
 Ibidem, p.81. A aplicação das tecnologias nos governos permite a utilização de ferramentas 

poderosas de gestão. Renova o conceito de boa governabilidade, no sentido de que, os cidadãos 
sentem novos mecanismos de compensação e serviços mais eficientes, competentes, abertos, claros 
e responsáveis. [Tradução livre] 
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isso, é imprescindível haver meios de proteção dos dados pessoais dos usuários no 

Governo Eletrônico e para que se respeitem as normativas constitucionais. Desta 

forma, a proteção dos dados pessoais dos cidadãos está resguardada pela 

Constituição, pois está inclusa no direito à privacidade que é um direito fundamental. 

De acordo com Canotilho7, doutrinador português,  

 

os direitos de personalidade  abarcam certamente os direitos de estado 
(por ex.: direito de cidadania), os direitos sobre a própria pessoa (direito à 
vida, à integridade moral e física, direito à privacidade), os direitos 
distintivos da personalidade (direito à identidade pessoal, direito à 
informática) e muitos dos direitos de liberdade (liberdade de expressão). 
[grifo do autor] 

 

Portanto, a proteção de dados pessoais é um tema relevante devido ao novo 

contexto que a Internet proporcionou com a criação do fluxo informacional e 

possibilidade de transmissão de informações de forma rápida e instantânea. No 

entanto, o meio virtual também tornou vulnerável a privacidade das pessoas, devido 

à quantidade e características de dados que se pode obter na web. Ainda há 

divergência doutrinária referente às terminologias privacidade e intimidade, devido a 

isso se ressalta o que Doneda8 discorre sobre privacidade, no qual: 

 

o contraste terminológico entre a intimidade, vida privada e privacidade não 
é concreto a ponto de proporcionar uma diferenciação clara entre si, sendo 
preferível referi-las como relacionadas ao mesmo interesse digno e tutela, 
qual seja, a privacidade.9 

 

Destarte, todos os dados arrecadados por entidades públicas devem ser 

armazenados de forma segura para que não sejam utilizados para finalidades não 

autorizadas. Além disso, é dever do Estado assegurar a proteção através da criação 

                                                           
7
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7ª ed. Coimbra: Edições Almedina, 

[2003?]. p.396. 
8
 DONEDA, Danilo. Considerações sobre a tutela da privacidade e a pro teção de dados 

pessoais no ordenamento brasileiro . In: Direito Privado e Constituição: ensaios para uma 
recomposição valorativa da pessoa e do patrimônio. CONRADO, Marcelo; PINHEIRO, Rosalie 
Fidalgo (Coords.), Curitiba: Juruá, 2009, p.92. 
9
 Importante estabelecer que concordamos com essa orientação do autor, e que não vamos fazer 

distinção entre intimidade e privacidade no presente artigo, visto que, não há uniformidade nos 
autores que serão utilizados. 
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de normativas e regulamentações que resguardem os direitos fundamentais dos 

cidadãos. Conforme Canotilho10,  

 

muitos direitos impõem um dever ao Estado (poderes públicos) no sentido 
de este proteger perante terceiros os titulares de direitos fundamentais. 
Neste sentido o Estado tem o dever de proteger o direito à vida perante 
eventuais agressões de outros indivíduos [...] o mesmo acontece com 
numerosos direitos como [...] o direito de protecção (sic) de dados 
informáticos , [...]. Em todos esses casos, de garantia constitucional de um 
direito resulta o dever do Estado adoptar (sic) medidas positivas destinadas 
a proteger o exercício dos direitos fundamentais perante atividades 
perturbadoras ou lesivas [...] [grifo nosso] 

  

Uma das justificativas da importância de se assegurar informações é que os 

dados dispersos na rede, além de lesar os usuários, possibilitam um possível 

controle de seus comportamentos e utilização das informações relativas aos 

costumes, inclinações, interesses e gostos para outras finalidades que o usuário não 

tem conhecimento. Assim, conforme abordado por Limberger, os dados assumem 

um caráter econômico importante e, por isso, devem ser protegidos do uso indevido, 

para que se resguarde, desse modo, a intimidade, já que, os bancos de dados hoje 

possuem uma capacidade grande de armazenamento de informações.11   

Ainda, ao utilizar serviços oferecidos através da Internet, o indivíduo espera, 

ou deveria esperar, que seus dados estejam protegidos na medida em que os 

disponibiliza para tais sites. Como já enunciado, o direito à intimidade tem status 

constitucional e ressalta-se que está diretamente ligado ao princípio maior do 

ordenamento jurídico brasileiro que é o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Logo, uma vez violados os dados pessoais, há a possibilidade da geração de danos 

ao portador que serão difíceis de serem contornados, principalmente se expostos 

em meio eletrônico.  

Os riscos dessa exposição são também destacados por Nélson Nery Júnior e 

Rosa M. A. Nery12, para quem: 

 

                                                           
10

 CANOTILHO, op. cit. p.409. 
11

 LIMBERGER, Têmis. O direito à intimidade na era informática : A necessidade de proteção dos 
dados pessoais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 58. 
12

 JR. NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Privacidade e Internet. Revista de Direito 
Privado , São Paulo, n.19, jul/set 2004, p.50. 
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(...) a rede é instrumento capaz de interferir sensivelmente na 
privacidade e intimidade das pessoas. O risco que se apresenta neste caso 
são de duas ordens. Primeiro: a informação protegida, uma vez obtida, pode 
circular livre e amplamente, em dimensões ilimitadas. Segundo: o indivíduo, 
em razão da clandestinidade e da tecnologia, não tem condições para 
precisar quando e onde ocorreu a coleta de dados, o que potencializa o 
número de informações colhidas e os prejuízos perpetrados à sua 
intimidade.  

 

A partir do momento em que os dados estão dispersos na rede, podem lesar 

os usuários, principalmente no que diz respeito a dados de caráter especial, que se 

expostos causariam dano maior, visto que, essas informações se referem a religiões, 

origem étnica, doenças, conforme explica Limberger13 

 

Os dados de caráter pessoal contêm informação das pessoas 
físicas que permitem sua identificação no momento ou posteriormente. Na 
sociedade tecnológica, os cadastros armazenam alguns dados que 
possuem um conteúdo especial, e por isso são denominados dados 
sensíveis. Tais dados podem referir-se a questões como ideologia, religião 
ou crença, origem racial, saúde ou vida sexual. Exige-se que os cadastros 
que os armazenam contenham uma segurança especial, como forma de 
evitar que sejam mal utilizados. 

 

 O presente assunto é de extrema importância, mas de difícil abordagem, já 

que em um meio no qual tudo é rapidamente transmitido e armazenado de maneira 

mais veloz e maior, a proteção necessita ser feita na origem da base de dados, com 

o objetivo de evitar possíveis riscos e atos indevidos posteriores. Assim sendo, há a 

necessidade de uma normatização que regulamente a proteção de dados pessoais 

instituindo prazo de armazenamento das informações coletadas, como também 

estipular para que fins possam ser utilizados e ainda permitir a modificação ou 

exclusão das informações por parte do usuário através de um meio não burocrático, 

como defende Limberger14: 

 

A intimidade, que até então se restringia ao direito de não ser 
molestado (aspecto negativo), resolvido com a não-intervenção da esfera 
pública na esfera particular, começa a demandar ações concretas, como o 
consentimento para a coleta de dados, com especial ênfase para os dados 
sensíveis. Estes devem ser corretamente armazenados e por um prazo 

                                                           
13

 LIMBERGER, op. cit. p. 61. 
14

 LIMBERGER, Têmis. Direito e informática : o desafio de proteger os direitos do cidadão. In: 
Direitos Fundamentais, Informática e Comunicação: algumas aproximações. Ingo Wolfgang Sarlet 
(Org.), Ed:Livraria do Advogado Porto Alegre, 2007, p.200. 
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delimitado, bem como utilizados para os fins a que foram recolhidos (e que 
somente haja repasse nas hipóteses legais). São também exemplos dessas 
prestações concretas o direito de informação, acesso, retificação e 
cancelamento de dados. 

 

Diante da necessidade da proteção dos dados pessoais dos usuários dos 

serviços online oferecidos pelos governos, a União Europeia foi precursora na 

criação de normativas referente ao tema, que serão analisadas a seguir em ordem 

cronológica, permitindo, assim, observar sua evolução. 

 

2 ENTRE DIRETIVAS E RELATÓRIOS: A BUSCA DA TUTELA D OS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS ATRAVÉS DA PROTEÇÃO DE DADOS NA UNIÃO EUROPEIA 

A União Europeia é uma comunidade supranacional, o qual seus Estados 

componentes concedem parte de sua soberania em favor do funcionamento 

harmonioso do grupo. Atualmente participam vinte e sete Estados membros. A 

integração europeia busca promover os valores humanitários e progressistas, 

compartilhar um futuro de paz, gerar um desenvolvimento econômico e social 

proporcional entre os países membros, o qual possibilita a livre circulação das 

pessoas, dos bens, dos serviços e dos capitais. Desse modo, a União Europeia é 

formada da soma de competências que os seus membros lhe atribuem, ou seja, 

dispõe de poderes conferidos por seus integrantes.15 

Entre suas regulamentações destaca-se a Carta de Direitos Fundamentais da 

União Europeia, assinada em 18 de dezembro de 2000, adota um conjunto de 

direitos pessoais, cívicos, políticos, econômicos e sociais dos cidadãos, inserindo-os 

no direito comunitário. Desta forma, ela assegura como direito fundamental o direito 

à vida privada em seu art. 8º16, bem como disciplina a proteção dos dados pessoais 

dos cidadãos: 

 

Seu grande princípio estruturante é a dignidade da pessoa humana 
– do qual derivam todos os demais direitos[...]. A Carta também disciplina 

                                                           
15

 CANOTILHO, op. cit. p. 367. 
16

 1. Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter pessoal que lhes digam 
respeito. 
2. Esses dados devem ser objecto de um tratamento leal, para fins específicos e com o 
consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as 
pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva 
rectificação. 
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[...] [sobre] a proteção de dados pessoais  (art. 8°). [...] Quanto aos dados 
de caráter pessoal, são contemplados, além da proteção, acesso, 
retificação, tratamento de acordo com o consentimento do titular e finalidade 
específica. [grifo nosso]17 

 

Em 13 de dezembro de 2007 é assinado o Tratado de Lisboa, outro 

documento que merece evidência, com entrada em vigor em 1 de dezembro de 

2009, cujo principal objetivo é desenvolver uma Comunidade europeia mais 

democrática, transparente e competente. Também apresenta disposições referentes 

à proteção dos dados pessoais.18 

Em consequência dos acordos firmados, um dos efeitos da União é a criação 

de Diretivas e regulamentações que vinculem a todos os Estados membros. Dentre 

os temas que figuram nas Diretivas Comunitárias encontra-se a proteção dos dados 

pessoais. Para a melhor compreensão do direito da integração, conforme abordado 

por Limberger19, pode-se dizer que a Diretiva Comunitária [DC] institui uma 

obrigação de resultado para os Estados, sendo que estes devem adotar as medidas 

necessárias para alcançar os objetivos nelas exarados com liberdade de escolha da 

forma e dos meios; e a vinculação dos efeitos jurídicos à norma de transposição.  

 No tocante à proteção de dados pessoais, a União Europeia é um dos 

maiores exemplos, tanto no que diz respeito ao pioneirismo, quanto à profundidade 

que a legislação atingiu até agora. Até porque, reúne experiências, problemas e 

indagações que os demais países ainda não enfrentaram, ou não o fizeram de forma 

tão satisfatória. 

 Como marco inicial em termos de documentos que abarquem a proteção de 

dados pessoais, tem-se a Diretiva 46, de 24 de outubro de 1995, englobando a livre 

circulação dos dados pessoais e a proteção dos direitos dos cidadãos, pontos que 

podem ser conflitivos entre si. Tal documento não regula a proteção de dados em 

sites governamentais especificamente, porém todas as outras normatizações 

referentes ao espaço eletrônico partem dos pressupostos ali presentes.  

                                                           
17

 LIMBERGER, Têmis. O direito à intimidade na era informática : a necessidade de proteção dos 
dados pessoais. Editora Livraria do advogado. Porto Alegre: 2007. p. 76. 
18

 Artigo 16.o-B 

1. Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito. 
[...] (p.52) 
19

 LIMBERGER, op. cit. p.33. 
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Nesse documento, traçam-se princípios como, a necessidade de igualdade de 

proteção de dados pessoais oferecida nos diferentes estados-membros, para uma 

efetiva e tranqüila transmissão de dados entre eles. Como informado por Ruaro e 

Rodriguez20 

 

A Diretiva 95/46/1995, que regulamenta o tratamento e a livre 
circulação de dados pessoais, marcou o direito comunitário europeu, na 
medida em que estabeleceu o dever dos Estados de criarem códigos de 
conduta nacionais e comunitários, para que fosse possível dar maior 
efetividade às disposições da Diretiva. 

 

Isto é, para que ocorra a livre circulação de dados pessoais é necessário que 

as regulamentações dos Estados-membros garantam direitos fundamentais através 

de um nível de proteção considerado adequado pelas normatizações da União 

Europeia. Deste modo, a Diretiva se apresenta como meio de coordenar e dirimir as 

divergências das legislações nacionais aplicáveis à matéria. Segundo seus termos, 

não há o impedimento do fluxo de dados pessoais para países que não façam parte 

da União Europeia, no entanto é necessário que seja assegurado um nível de 

proteção adequado.21  

A doutrina também observa a relevância da transferência de dados entre os 

países e a necessidade de normatização que protejam os titulares dessas 

informações. Nas palavras de Limberger22, os fluxos de dados são uma demanda da 

sociedade atual, por isso impõe-se a tutela dos direitos fundamentais, principalmente 

no momento em que os dados ultrapassam as fronteiras de um país, evidenciando a 

necessidade da DC 95/46 para auxiliar na resolução de problemas nos países 

comunitários.  

Importante contribuição trazida por essa legislação é a diferenciação de 

dados que poderão diretamente identificar uma pessoa e os que indiretamente o 

farão, denominando a pessoa nesse caso como identificável. Essa conceituação 

ganha importância no momento em que o cruzamento de dados poderá identificar 

uma pessoa, de modo a possibilitar a percepção dos possíveis riscos dali advindos.  

                                                           
20

 RUARO; RODRIGUEZ, op. cit. p.163. 
21

 Art.25. [...]2. A adequação do nível de protecção oferecido por um país terceiro será apreciada em 
função de todas as circunstâncias que rodeiem a transferência ou o conjunto de transferências de 
dados;[...] 
22

 LIMBERGER, op. cit. p.33. 
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Uma das mais relevantes construções teóricas trazidas pela Diretiva 95/46/CE 

é a categorização de dados, presente em seu art. 8º23, dados esses que hoje seriam 

chamados de sensíveis, pois exporiam o indivíduo a uma situação vexatória, ou que 

lhe poderia prejudicar, ferindo direitos fundamentais, mesmo que indiretamente. 

Essa conceituação é de extrema relevância, pois aparecerá em inúmeros 

ordenamentos jurídicos posteriores de outros países, bem como para se estabelecer 

uma tutela diferenciada para tais dados, como conclui Doneda24, para quem: 

 

O motivo de os dados sensíveis merecerem uma proteção mais 
intensa é justamente uma consideração probabilística de que tais dados são 
mais afeitos a apresentarem problemas mais graves quando de sua má 
utilização – daí exatamente o fato de denominá-los como “sensíveis” em 
relação aos demais, enfatizando sua peculiaridade neste sentido.  

 

Outra orientação importante, pois limita o uso dos dados fornecidos, é o 

princípio de não fugir das finalidades, explícitas e legítimas, em que os dados foram 

fornecidos; sendo que esses devem sempre ser providos com o consentimento livre 

e esclarecido do usuário. Desta forma, ele deve ter ciência das circunstâncias da 

recolha, informações referente ao tratamento de acordo com a finalidade do 

armazenamento.  

Além disso, os princípios da proteção devem aplicar-se a todo e qualquer 

tratamento de dados pessoais sempre que a atividade do responsável pelo 

tratamento seja regida pelo direito comunitário25. O titular dos dados pessoais não 

perde a autodeterminação dos seus dados ao disponibilizá-los e ao permitir o direito 

de acesso aos mesmos, conforme art. 1226. 

                                                           
23

 Art. 8º. Os Estados-membros proibirão o tratamento de dados pessoais que revelem a origem 
racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, bem 
como o tratamento de dados relativos à saúde e à vida sexual. 
24

 DONEDA,op.cit. p.101. 
25

 (25) Considerando que os princípios de protecção devem encontrar expressão, por um lado, nas 
obrigações que impendem sobre as pessoas, as autoridades públicas, as empresas, os serviços ou 
outros organismos responsáveis pelo tratamento de dados, em especial no que respeita à qualidade 
dos dados, à segurança técnica, à notificação à autoridade de controlo, às circunstâncias em que o 
tratamento pode ser efectuado, e, por outro, nos direitos das pessoas cujos dados são tratados serem 
informadas sobre esse tratamento,[...] 
26

 Os Estados-membros garantirão às pessoas em causa o direito de obterem do responsável pelo 
tratamento: 
a) Livremente e sem restrições, com periodicidade razoável e sem demora ou custos excessivos: 
- a confirmação de terem ou não sido tratados dados que lhes digam respeito, e informações pelo 
menos sobre os fins a que se destina esse tratamento, [...]  
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A segunda Diretiva que compreende o tema é a de número 66, de 15 de 

dezembro de 1997, referente ao tratamento de dados pessoais e à proteção da 

privacidade no setor das telecomunicações. Considerando o objeto que visa a 

tutelar, prevê que os dados dos assinantes que contêm informações sobre a vida 

privada e afetem seu direito à privacidade utilizados para o fornecimento do serviço, 

devem ser armazenados somente durante o tempo estritamente necessário e 

limitado. E que qualquer serviço diverso do contratado só poderá ser ofertado com a 

anuência do assinante. 

Nesse contexto, compreendem que as listas de assinantes também trazem 

dados pessoais dos usuários e o mau armazenamento ou divulgação poderão ferir a 

privacidade desses. Logo, a Diretiva propõe que os dados inseridos em tais listas se 

limitem ao indispensável para identificar a pessoa determinada, a menos que essa 

tenha expressamente consentido com a publicação de informações 

complementares. Aliado a isso, há previsao expressa sobre a possibilidade de 

retirada dos dados, bem como há disposição prevendo o direito de o titular não 

autorizar que sejam utilizados seus dados para comercialização direta. 

Seguindo a cronologia, segue-se pelo Regulamento 45 de 2001, o qual prevê 

a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários, bem como regulamenta a  

livre circulação desses dados. Nesse documento, há ponderações importantes sobre 

o assunto, como a ressalva que se faz diante da necessidade de previsão de 

sanções adequadas para os infratores e na sua fiscalização por um órgão 

independente de supervisão, já que é visceral que tenha uma legislação sobre o 

assunto, onde comine punições para que coíbam atos ilícitos. Assim, em seu art. 1º, 

227 cria a Autoridade Europeia, órgão independente que seria responsável por 

controlar a aplicação das disposições desse regulamento.  

                                                                                                                                                                                     

b) Consoante o caso, a rectificação, o apagamento ou o bloqueio dos dados cujo tratamento não 
cumpra o disposto na presente directiva, nomeadamente devido ao carácter incompleto ou inexacto 
desses dados; [...] 
27

 Art. 1º, 2. A autoridade independente de controlo criada no presente regulamento, adiante 
designada Autoridade Europeia para a protecção de dados, controla a aplicação das disposições do 
presente regulamento a todas as operações de tratamento efectuadas pelas instituições e órgãos 
comunitários. 
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Considerando a segurança do tratamento, o art. 2228 dispõe que as medidas 

protetivas devem ser tomadas para que se evitem divulgações ou acessos não 

autorizados, destruição acidental ou ilícita, ou alterações e perdas acidentais. 

Especificamente quando os dados forem tratados por meios automatizados, positiva- 

se que se impeça qualquer leitura, reprodução, alteração ou remoção não autorizada 

dos suportes de armazenamento; bem como introdução não autorizada de dados na 

memória. Com a previsão dessas medidas procura-se garantir que posteriormente 

será possível controlar e verificar quando e por quem os dados pessoais foram 

tratados; e que durante a comunicação de dados pessoais e transporte de suportes 

de dados, os dados não possam ser lidos, copiados ou apagados sem autorização. 

Em 12 de julho de 2002, foi editada a Diretiva 58 que regulamenta o 

tratamento de dados e a proteção da privacidade no setor das comunicações 

eletrônicas. Esse documento teve como finalidade revogar e substituir a Diretiva 66 

de 1997, bem como ainda afirmar que a Diretiva 46 de 1995 é aplicável aos serviços 

de comunicações não acessíveis ao público e os pontos relacionados com a 

proteção dos direitos fundamentais em questão não abarcados pela regulação da 

presente Diretiva.  

Em consonância com esse cenário de telecomunicações em que há grande 

capacidade de armazenamento e circulação de informações, a referida 

normatização expressa que o desenvolvimento exitoso de serviços depende da 

confiança dos utilizadores quanto à garantia de sua privacidade. Tal entendimento 

deixa claro que os Estados Membros reconhecem que a Internet abre novas 

possibilidades, como também oferece novos riscos à privacidade dos cidadãos.29  

Este documento também dispõe sobre a cooperação que há de se ter entre 

Estado, prestadores e utilizadores de tais serviços de comunicações eletrônicas para 

o estabelecimento e desenvolvimento das tecnologias necessárias para a efetiva 

aplicação da Diretiva, objetivando reduzir o tratamento de dados pessoais e utilizar 

dados anônimos ou pseudônimos sempre que possível. 

                                                           
28

 Art 22. 1. [...] Essas medidas devem ser tomadas em especial para evitar qualquer divulgação ou 
acesso não autorizados, destruição acidental ou ilícita, ou alterações ou perdas acidentais, bem como 
contra qualquer outra forma de tratamento ilícito. 
29

 Art. 1º. 1. A presente directiva harmoniza as disposições dos Estados-Membros necessárias para 
garantir um nível equivalente de protecção dos direitos e liberdades fundamentais, nomeadamente o 
direito à privacidade, no que respeita ao tratamento de dados pessoais no sector das comunicações 
electrónicas, e para garantir a livre circulação desses dados e de equipamentos e serviços de 
comunicações electrónicas na Comunidade. [...] 
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De maneira a regulamentar a responsabilidade dos detentores de 

informações e em consonância com o princípio da informação, a Diretiva estabelece 

que os prestadores de serviços devem informar os utilizadores dos riscos atinentes a 

esse tipo de serviço que ainda não têm solução. Porém, as medidas adequadas 

para a segurança dos serviços são de responsabilidade dos prestadores de 

serviços, sendo que somente a obrigação de informar sobre os possíveis riscos não 

os isenta de tomar medidas cabíveis para remediar perigos novos e restabelecer o 

nível normal de proteção. Segundo Ruaro e Rodriguez30, a Diretiva determina que o 

fornecedor  tem a obrigação de informar aos assinantes os riscos de violação de 

segurança e quais as possíveis soluções para a reparação dos problemas.  

Outro importante passo em direção à proteção de dados foi dado em 15 de 

maio de 2003, ocasião em que é publicado o primeiro relatório sobre a 

implementação da Diretiva 46 de 1995, relativa à proteção de dados. A COM 0265 

final trata do prazo de que  os Estados-membros tinham, de até três anos a contar 

da data de entrada em vigor das medidas nacionais, de transposição da 

normatização, de acordo com o firmado no art. 3331 da referida Diretiva. 

A comissão constatou que a Internet provocou um aumento da circulação de 

informações pessoais e os meios de recolha de dados pessoais tornam-se cada vez 

mais sofisticados e difíceis de detectar. Esses fenômenos colocam em dúvida a 

efetividade das legislações existentes, o que demonstra a dificuldade de os Estados 

Membros protegerem os dados pessoais dos cidadãos na sociedade informacional. 

 Outro fator examinado foi os graves atrasos na implantação da Diretiva pela 

maioria dos Estados-membros. Esses atrasos surgiram porque a maioria dos países 

já tinham adotado uma legislação relativa à proteção de dados, conforme se 

constata na seguinte passagem: 

 

Em 1995, apenas a Itália e Grécia não tinham essa legislação, mas 
esses dois Estados-Membros foram dos primeiros a transpor a directiva 
(sic), removendo assim a principal dificuldade. Desde a adopção (sic) da 
directiva (sic), a Comissão não teve conhecimento de qualquer caso em que 

                                                           
30

 RUARO, Regina Linden; RODRIGUEZ, Daniel Piñeiro. O direito à proteção dos dados pessoais: 
uma leitura do sistema europeu e a necessária tutela dos dados sensíveis como paradigma para um 
sistema jurídico brasileiro. Direitos Fundamentais e Justiça. n.11, abr./jun. 2010, p.168. 
31

 Art. 33. A Comissão apresentará periodicamente ao Parlamento Europeu e ao Conselho, e pela 
primeira vez o mais tardar três anos após a data [...], um relatório sobre a aplicação da presente 
directiva, eventualmente acompanhado de propostas de alteração adequadas. O relatório será 
publicado. 
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a transferência de dados pessoais entre Estados-Membros tenha sido 
bloqueada ou recusada por motivos de protecção (sic) de dados.32  

 

Embora as falhas de implementação, a análise do documento permite verificar 

que a Diretiva cumpriu o seu objetivo principal de permitir a livre circulação dos 

dados pessoais entre os países integrantes da União Europeia. A Comissão 

destacou os seguintes resultados: 

 

- Embora a directiva (sic) relativa à protecção (sic) de dados institua 
níveis elevados de protecção (sic), a maioria das pessoas (4113 em 9156, 
ou seja, 44,9%) considerou mínimo o nível de protecção (sic). 

- 81% dos indivíduos indicaram que o nível de sensibilização sobre 
a protecção (sic) de dados era insuficiente, mau ou muito mau, enquanto só 
10,3% indicaram que era suficiente e só 3,46% indicaram que era bom ou 
muito bom. Entre os responsáveis pelo tratamento dos dados, a opinião foi 
quase igualmente negativa relativamente à sensibilização dos cidadãos: a 
maioria dos inquiridos (30%) considerou que o grau de sensibilização dos 
cidadãos quanto à protecção (sic) dos dados era insuficiente, enquanto 
apenas 2,95% consideraram que o nível era bom.33 

  

Conforme se depreende da análise do relatório, ainda há um caminho a 

percorrer em se tratatando de uma temática tão complexa que é a proteção dos 

dados pessoais. Conforme aponta Limberger34: 

  

Embora a DC estabeleça uma das proteções legais mais altas do 
mundo, os cidadãos a percebem de uma forma diferente, e isso merece 
uma reflexão. Um dos motivos que se pode apontar para esse hiato entre o 
texto escrito da legislação e sua efetividade é a incompleta aplicação das 
regras, além da já costumeira diferença existente entre o disposto no texto 
legal e sua efetividade. 

 

No decorrer de 2006 surge a Diretiva 24, de 15 de março daquele ano, que 

regulamenta a permanência de dados gerados ou tratados no contexto da 

disponibilização de serviços de comunicações eletrônicas publicamente disponíveis 

ou de redes públicas de comunicações, além de alterar a Diretiva 58, de 2002. 

Dentre os temas que enfrenta, legisla a respeito de informações geradas ou tratadas 

após uma comunicação ou serviço, desde que acessíveis. Seu objeto não é o 

conteúdo das informações; tampouco visa uniformizar a tecnologia de conservação 

de dados, que deverá ser adotada a nível nacional.  

                                                           
32

 UNIÃO EUROPEIA. Comunicação 0265 de 2003. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=278491:cs&lang=pt&list=278491:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&h
words=&checktexte=checkbox&visu=#texte>. Acesso em: 23 de fevereiro de 2011. 
33

 UNIÃO EUROPÉIA, Comunicação 0265 de 2003, op. cit. 
34

 LIMBERGER, op. cit. p. 72. 
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Assim, a Diretiva visa padronizar as disposições nacionais concernentes às 

obrigações dos fornecedores de serviços de comunicações eletrônicas publicamente 

disponíveis ou de uma rede pública de comunicações em matéria de conservação 

de dados, objetivando garantir a disponibilidade para efeitos de investigação e 

repressão de crimes graves.35  

O acesso e posterior transmissão às autoridades nacionais competentes 

devem seguir exatamente as disposições da legislação local. O art. 6º prevê que os 

dados não podem ser conservados por período que exceda a dois anos e não será 

inferior a seis meses, contados da data da comunicação. Sobre esse aspecto, Ruaro 

e Rodriguez36 explicam que: 

 

O período de armazenamento de dados tem sido um ponto de 
discussão importante entre os membros da comunidade européia, visto que 
a Diretiva traz uma lista de dados específicos a serem conservados, como 
números de telefone, códigos de identificação atribuídos aos computadores 
que navegam na internet, e até mesmo a data e horário que determina 
pessoa acessou (log in) ou desconectou (log off) a rede mundial.  

 

O art. 7º37 destina-se a tratar da segurança dos dados, prevendo que devem 

ser de mesma qualidade e estarem sujeitos à mesma proteção e segurança que os 

dados na rede, bem como devem ser objeto de medidas técnicas e organizativas 

que os protejam de destruição acidental ou ilícita e de divulgações não autorizadas. 

Outra importante previsão diz respeito a quem vai manipular esses dados, pois 

segundo o disposto no documento em comento, somente pessoas especialmente 

autorizadas podem ter acesso a eles, destruindo-os no final do período de 

conservação, salvo exceções previstas. 

                                                           
35

 Art. 1º. 1. A presente directiva visa harmonizar as disposições dos Estados-Membros relativas às 
obrigações dos fornecedores de serviços de comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou 
de uma rede pública de comunicações em matéria de conservação de determinados dados por eles 
gerados ou tratados, tendo em vista garantir a disponibilidade desses dados para efeitos de 
investigação, de detecção e de repressão de crimes graves, tal como definidos no direito nacional de 
cada Estado-Membro. [...] 
36

 RUARO; RODRIGUEZ, op.cit. p.169. 
37

 Art. 7º. Sem prejuízo das disposições adoptadas nos termos da Directiva 95/46/CE e da Directiva 
2002/58/CE, cada Estado-Membro deve assegurar que os fornecedores de serviços de 
comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou de uma rede pública de comunicações 
respeitem, no mínimo, os seguintes princípios em matéria de segurança de dados no que se refere 
aos dados conservados em conformidade com a presente directiva: 
a) Os dados conservados devem ser da mesma qualidade e estar sujeitos à mesma protecção e 
segurança que os dados na rede; 
b) Os dados devem ser objecto de medidas técnicas e organizativas adequadas que os protejam da 
destruição acidental ou ilícita, da perda ou alteração acidental, ou do armazenamento, tratamento, 
acesso ou divulgação não autorizado ou ilícito; [...] 
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A análise dos documentos produzidos no âmbito da União Européia permitiu 

constatar que a normatização do Governo Eletrônico ocorreu conjuntamente com a 

regulamentação sobre os dados pessoais, o que além de se revelar mais eficiente, 

ainda oferece benefícios para os cidadãos e para a gestão pública. 

Com isso, percebe-se que a Comunidade Europeia aposta no Governo 

Eletrônico como o novo meio de atingir uma administração que auxilie seus Estados-

membros a usufruir dos aspectos positivos da sociedade informacional e não 

descuida dos possíveis riscos que esse fenômeno pode causar aos cidadãos. Deste 

modo, através de seus investimentos e avanços, o direito produzido em seu âmbito 

serve de exemplo para os países que ainda estão em uma fase inicial de integração 

do E-gov como, por exemplo, o Brasil. 

 

CONCLUSÃO 

 Com a constitucionalização e consequente positivação de direitos 

fundamentais e princípios, principalmente o da dignidade da pessoa humana, 

tornou-se imperativa a preocupação no que concerne resguardar esses direitos. Ao 

se tratar do direito à privacidade, inserido no rol de direitos fundamentais, percebe-

se que é um tema de contornos delicados e tênues, visto que diz respeito à essência 

do indivíduo, de sua vida privada. A necessidade de normativas alusivas ao tema da 

proteção de dados pessoais são necessárias devido à possibilidade de publicização 

indevida, o que viola os direitos fundamentais, caso as informações recolhidas 

ficarem expostas no mundo virtual.  

Com a implementação do Governo Eletrônico, a preocupação de 

salvaguardar dados toma mais vulto, já que a administração pública recolhe 

informações e, portanto, deve protegê-los. Sendo assim, faz-se necessária uma 

legislação específica sobre o assunto. Nesse sentido, a União Europeia é pioneira, 

visto que tem Diretivas regulamentando a proteção de dados desde 1995. 

O estudo apontou que a Diretiva 95/46/CE serve de base para a normatização 

existente, pois abrange todas as formas de tratamento de dados pessoais, 

independentemente da tecnologia utilizada. Como exposto no decorrer do artigo, as 

maiores contribuições foram no sentido de estabelecer uma principiologia que deve 

nortear as práticas e posteriores legislações de outros Estados, o que se expressa 

no oferecimento de conceito sobre dados sensíveis e na estipulação de padrões 
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para a troca de informações com países externos. Logo, ao se conhecer as 

iniciativas e boas práticas da União Europeia, pode-se formular ou aprimorar a 

legislação por ventura existente sobre a proteção dados pessoais.  

O estudo aqui empreendido corrobora a tese de que os dados recolhidos 

pelos governos através de seus sites e portais devem ser protegidos, para que se 

evitem divulgações ou comercialização indevidas, pois a publicidade indevida e 

desautorizada pode acarretar danos à privacidade da pessoa, afetando diretamente 

sua dignidade. O Brasil, apesar de recolher e tratar dados pessoais, ainda não 

dispõe de legislação sobre o tema, o que faz com que se defenda, no âmbito desse 

estudo, a necessidade de se produzir normatização específica, que pode ser feita 

partindo do exemplo construído pelos Estados integrantes da União Europeia. 
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