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RESUMO 

RIBEIRO, Sérgio Luiz de Almeida. Habeas data: tutela jurisdicional da intimidade 

aspectos processuais. 2013. 136f. Dissertação Mestrado em Direito Processual Civil – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2013. 

 

Versa a presente dissertação sobre o instituto do habeas data como tutela jurisdicional da 

intimidade e seus aspectos processuais. O principal objetivo é analisar a utilidade do referido 

instituto como instrumento específico de proteção da vida íntima e evidenciar a possibilidade 

de o indivíduo exercer preventivamente o controle do manuseio indevido de dados pessoais 

por entidades mantenedoras de bancos dados, como é o caso de redes sociais e órgãos de 

proteção ao crédito, não se restringindo apenas ao meio processual para obter e/ou retificar 

informações em entidades mantenedoras de bancos dados, públicas e privadas de caráter 

público. Para atingir esse propósito, e com o suporte metodológico da abordagem dedutiva e 

da técnica de pesquisa bibliográfica, os seguintes assuntos foram abordados: aspectos 

históricos, conceito e escopo do habeas data, o procedimento da ação de habeas data na 

disciplina da Lei nº 9.507/1997 e, por último, as questões ainda controvertidas acerca do 

referido instituto. A título de conclusão, a principal crítica que emerge do tema analisado 

alude à comparação do habeas data ao mandado de segurança, que repercutiu no 

procedimento adotado por sua norma específica (Lei nº 9.507/1997), afastando assim este 

remédio constitucional da sua finalidade precípua, qual seja, preservar objetivamente a vida 

íntima e servir como instrumento processual específico para esse fim. Outra crítica se refere à 

exigência de o jurisdicionado trilhar e esgotar toda a via administrativa antes de se socorrer do 

Judiciário, por meio do habeas data, para obtenção de informações e/ou retificação de dados 

incorretos a seu respeito. Em rigor, tal exigência impede que o habeas data seja instrumento 

eficaz na prevenção de danos da vida privada perpetrados por órgãos de proteção ao crédito e 

redes sociais, por exemplo. 

 

 

 

Palavras-chave: Direito fundamental à intimidade. Acesso à justiça. Habeas data. Entidades 

públicas e/ou privada mantenedoras de bancos de dados. Prevenção contra manuseio e 

disseminação desautorizados de dados da vida privada.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

RIBEIRO, Sérgio Luiz de Almeida. Habeas data: judicial protection of privacy procedural 

aspects.2013. 136f. Master in Law – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São 

Paulo, 2013. 

 

 

This dissertation is about the habeas data and its procedural aspects, as a mean 

to protect privacy. The main objective of this study is to analyze the usefulness of this feature 

as a specific instrument for protection of individuals' privacy, as well as to ensure that citizens 

may control the wrongful use of their personal data through social networks and credit 

protection institutions. In this sense, the habeas data would not be restricted to obtaining 

general information or rectifying data before public authorities and private companies. In 

order to achieve this purpose, and based on the deductive method and bibliographical 

research, the following topics have been addressed in this paper: historical aspects, concept 

and objetive of the habeas data, proceedings upon habeas data under Law 9507/1997, and, 

lastly, controversial aspects on habeas data. As a conclusion, the main criticism developed 

herein is related to the comparison between the habeas data and the writ of mandamus, which 

has caused a procedural impact on the Law 9507/97. This Law, that rules the habeas data, 

changed the primary constitutional objective of it, which was very much related to the 

protection of privacy and the proceedings to achieve this objective. Another criticism that is 

addressed herein is related to the rule that imposes to the parties the burden of having an 

entire administrative process before making use of the habeas data to obtain information or 

rectify personal data. In theory, this rule refrains the habeas data to become an effective 

instrument for the avoidance of damages to individuals' privacy caused by credit protection 

institutions and social networks, for instance. 

 

Key Words: Fundamental Right to Privacy. Access to Justice. Habeas Data. Public entities 

and private administrators of data banks. Protection against handling and unauthorized 

divulgation of private life data. 
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INTRODUÇÃO 

 

A temática escolhida para este estudo alude ao habeas data, garantia fundamental
1
 

e esteio do Estado Democrático de Direito, modelo de Estado adotado pela sociedade 

brasileira, com a função de assegurar um sistema de proteção à intimidade e o pleno direito de 

acesso a informações de caráter pessoal. 

Apesar de o Brasil de ter sido o primeiro país a prever o habeas data como direito 

fundamental, tanto para reconhecer a necessidade de proteger a vida privada quanto para 

servir de instrumento processual específico para tal fim, referido writ é inexplorado ante 

alguns pontos de estrangulamento originários de seu antecedente histórico, da equivocada 

comparação com o mandado de segurança e principalmente pelo anacronismo do 

procedimento de sua lei de regência, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997 (Lei do 

Habeas Data), que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual 

do instituto. 

Dentro desse contexto, insere-se a presente pesquisa que, para além do objetivo 

institucional de obtenção do título de Mestre em Direito das Relações Sociais da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, visa analisar a utilidade do habeas data como instrumento 

específico que dispõe o jurisdicionado para resguardar a sua vida íntima, direito que pode ser 

exercido em sede reparadora ou preventivamente para o controle do manuseio indevido de 

dados pessoais por entidades mantenedoras de bancos dados, públicas e/ou privadas de caráter 

público, como é o caso de redes sociais e órgãos de proteção ao crédito. Para alcançar este 

propósito, foi necessário, primeiramente, conhecer os aspectos históricos, o conceito e o 

escopo do habeas data, em seguida discorrer sobre o procedimento da ação pertinente e só 

então evidenciar as questões controvertidas que gravitam sobre este remédio constitucional.  

                                                           
1
 Constituição Federal: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 

 X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [...]  

LXXII - conceder-se-á „habeas-data‟: 

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 

bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; [...] 

LXXVII - são gratuitas as ações de „habeas-corpus‟ e „habeas-data‟, e, na forma da lei, os atos necessários ao 

exercício da cidadania. [...].” 
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Registre-se que tanto a escolha do tema quanto as análises empreendidas são fruto 

da experiência prática do pesquisador no manejo da ação de habeas data, vivência esta que 

suscita o entendimento de que referido writ constitucional é um sistema de proteção à vida 

privada pouco explorado pela doutrina e pela jurisprudência, quiçá em virtude de ser um 

instituto tipicamente brasileiro e recém-instituído no ordenamento jurídico pátrio, 

diferentemente do habeas corpus e do mandado de segurança. 

Dessa forma, lançar luz sobre o habeas data para disseminar a sua função de 

instrumento específico de proteção da vida privada é a principal contribuição deste estudo 

para a sociedade, pois proporciona o conhecimento da possibilidade de uso desta ação 

mandamental como tutela jurisdicional perante o Estado-juiz para prevenir ou reparar danos 

oriundos do uso indevido e desautorizado de informações de caráter íntimo, pessoal, 

provenientes da coleta, armazenamento e manipulação de dados, seja por entidades 

governamentais, seja por empresas privadas de natureza pública. 

No plano metodológico, a pesquisa se define como de natureza qualitativa, de 

abordagem dedutiva, na medida em que se imiscui no referencial teórico já produzido sobre o 

tema para, então, tentar elucidar a problemática que deu origem a esta investigação. Para esta 

tarefa, utilizou-se a técnica de pesquisa bibliográfica, com dados coletados em doutrinas 

especializadas – livros, artigos, revistas, sites etc. – e aportes dos distintos entendimentos 

jurisprudenciais já proferidos. 

Quanto à estrutura, o estudo se divide em capítulos. O primeiro é dedicado à 

análise do antecedente histórico do habeas data, importante para desmistificar a comparação 

deste instituto com o mandado de segurança, ambos ações de índole constitucional. O 

segundo capítulo trata de conceito, objetivo e classificação do habeas data, além de discorrer 

sobre a distinção com o dever de transparência do Estado e também sobre as qualidades que o 

tornam uma tutela diferenciada voltada para a proteção da vida privada. Também se faz uma 

breve incursão no direito argentino, com o propósito de conhecer o conceito, a finalidade e a 

classificação adotada para o habeas data. Ainda, para uma melhor compreensão do habeas 

data e sua destinação como sistema constitucional de proteção da vida privada, faz-se uma 

ligeira abordagem sobre o direito material da privacidade e intimidade. O terceiro capítulo 

tangencia o procedimento do habeas data para apontar, de lege ferenda, aquilo que deveria 

ser disciplinado na lei infraconstitucional do writ, a análise da legitimidade para tal ação, 

acompanhada da definição de interesse público, que qualifica algumas entidades privadas de 
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banco de dados a integrarem o polo passivo da ação de habeas data e, ainda, a competência e 

o sistema recursal previsto na lei adjetiva do mandamus em exame. As tutelas de urgência 

também são abordadas neste ponto do estudo, pois, embora cabível em qualquer ação ante o 

seu berço constitucional, verifica-se que há uma incompatibilidade com a lei de habeas data, 

sendo necessário, portanto, apontar um caminho para harmonizar aquelas medidas com este 

writ constitucional. Outra questão examinada é a dos honorários advocatícios sucumbenciais, 

que se distinguem do tratamento dado ao mandado de segurança, o mesmo ocorrendo com a 

previsão de suspensão de cumprimento da ordem de segurança de habeas data. Por fim, no 

último capítulo, analisam-se os pontos controvertidos que pairam sobre o habeas data, como 

a distinção deste writ com o mandado de segurança e, principalmente, a inconstitucionalidade 

da exigência do esgotamento da via administrativa para obtenção de prova pré-constituída 

para despertar interesse de agir da ação de habeas data. 
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CAPÍTULO 1 – ASPECTOS HISTÓRICOS DO HABEAS DATA 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A vida íntima é um desdobramento da dignidade da pessoa humana e os direitos 

fundamentais, embora dirigidos ao homem enquanto indivíduo, foram inseridos em um 

ambiente de proteção social e não concebidos isoladamente.  

A dignidade da pessoa humana sempre foi pensada a partir da igualdade 

substancial e no seio da comunidade em que o indivíduo está inserido. Após a Revolução 

Francesa, ganhou relevo e começou a ser reconhecida em alguns ordenamentos jurídicos. A 

Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, em 1949, foi o primeiro diploma 

constitucional a reconhecer a dignidade da pessoa humana como garantia legal. 

Não por acaso, pensar no antecedente histórico do habeas data como tutela 

jurídica da intimidade significa relacioná-lo com a defesa da dignidade da pessoa humana, por 

ser aquela um desdobramento desta. Esse pensamento fica bem nítido nas lições de José 

Eduardo Nobre Matta
2
: 

Assim, toda a hermenêutica desenvolvida sobre o habeas data terá como 

norte, de um lado, o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro, a 

busca da máxima efetividade do remédio, em respeito à tendência histórica 

ampliativa dos direitos e garantias. 

Na doutrina, predomina o entendimento de que o habeas data tem sua gênese no 

habeas corpus, que, também como desdobramento da dignidade da pessoa humana, pode ser 

considerado como o primeiro instituto jurídico a tutelar a liberdade contra os desmandos do 

Estado. 

 

1.2 NECESSIDADE DE COIBIR ABUSOS EM FACE DA LIBERDADE DO INDIVÍDUO 

 

A propósito, para situar alguns fatos que precederam a criação de institutos 

específicos de proteção da liberdade, seja ela individual ou da esfera íntima, será necessário 

                                                           
2
 MATTA, José Eduardo Nobre. Habeas data. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 126. 
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retroceder ao ano de 1215, marco da monarquia constitucional
3
 inglesa, que influenciou o 

constitucionalismo no mundo ocidental. 

O princípio do devido processo legal é considerado a primeira lei escrita da 

Inglaterra e neste diploma eram proibidos alguns abusos praticados pela realeza, conforme se 

extrai do texto de Guilherme Luis Quaresma Batista Santos
4
: 

Foi na Inglaterra, no dia 15 de junho de 1215, que, sob a imposição dos 

barões ao Rei João I, o Sem-Terra, nasceu o documento que os historiadores 

consideraram como a primeira lei escrita da Inglaterra (ou seu primeiro 

statute). Era a assinatura da Magna Charta Lebertatum, uma espécie de 

concórdia entre os nobres e o rei, na qual, em seu bojo, se reprimiam os 

abusos reais com a outorga de uma série de direitos aos homens livres do 

reino. 

O princípio do law of land
5
 surgiu para, ao mesmo tempo, limitar o poder do rei e 

tutelar os direitos da nobreza no âmbito criminal. Ou seja, sua natureza era formal e 

instrumental, no sentido de impor ao rei regras à sua atuação. Verifica-se, portanto, que 

qualquer exercício de poder estatal que invadisse direitos do indivíduo encontrava limitação 

no devido processo legal. 

Posteriormente, a proteção ao devido processo legal se estendeu ao Poder 

Legislativo, para que este não produzisse leis criminais contrárias à Constituição. 

Neste ponto, vale salientar que não se tem a pretensão de discorrer amplamente 

sobre a natureza jurídica da cláusula due processo of law e seu contexto histórico, nem exaurir 

as definições dadas a este princípio constitucional, tampouco desfiar a história das 

constituições. A intenção aqui é tão somente esboçar um parâmetro da importância da Carta 

Magna inglesa e da sua influência na elaboração da Bill of Rights norte-americana e da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, como suporte básico para entender o 

antecedente de proteção judicial à vida privada, que certamente resultou no habeas data. 

O habeas corpus surgiu na Carta Magna inglesa de 1215 como reconhecimento 

judicial hábil para tutelar a liberdade individual: 

                                                           
3
 CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos: processo histórico, evolução no mundo. Direitos fundamentais: 

constitucionalismo contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 30. 
4
 SANTOS, Guilherme Luis Quaresma Batista. Algumas notas sobre o contraditório no processo civil. Revista 

de Processo, São Paulo, RT, v. 194, 2011. p. 70. 
5
 A cláusula nº 39 da Magna Carta tinha a seguinte redação: “Nenhum homem livre será preso, encarcerado ou 

privado de uma propriedade, ou tornado fora da lei, ou exilado, ou de maneira alguma destituído, nem agiremos 

contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares, ou pela lei da terra”. 

Cf. CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos: processo histórico, evolução no mundo. Direitos fundamentais: 

constitucionalismo contemporâneo, p. 30. 
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La locución latina ‘habeas corpus’ señala el instituto por el cual se trata de 

determinar la situación de una persona en lo relativo a su libertad personal 

o ambulatória, bien por estar detenida en condiciones no satisfactorias o 

bien por existir ordenes restrictivas de la libertad que sean ilegítimas.
6
  

Sobre a Carta Magna de 1215 e a criação do habeas corpus, reconhecendo o 

amparo judicial que se deve dar a liberdade, Heráclito Antônio Mossin
7
 assinala que: 

Foi um grande marco para o homem e, via de conseqüência, para todo o 

corpo societário, já que por meio dela o respeito à liberdade física do 

indivíduo passou a ser uma realidade, deixando para o passado esse sonho 

que sempre criptou a alma humana. Por meio dela se fez nascer e proliferar 

uma nova era, consistente na conquista da liberdade, muitas vezes coarctada 

pelo abuso, pela tirania e pelo despotismo. O estado libertário do homem, 

conquistado na época citada, foi inexoravelmente o responsável por toda a 

atual estrutura jurídica que tende a tutelar e proteger o direito individual de 

ir, vir e ficar por meio dos diplomas maiores de todos os países civilizados. 

A Carta inglesa de 1215, como dito, apenas proclamou o direito de o indivíduo 

não ser submetido a prisões arbitrárias. Em rigor, não havia um instituto específico que 

disciplinasse a liberdade, razão pela qual o habeas corpus passou por uma evolução 

legislativa até a edição do denominado Habeas Corpus Act, concebido como diploma legal de 

proteção à liberdade para garantir à pessoa ilegalmente presa o direito de ser levada a um 

tribunal, órgão legítimo para apurar a legalidade da prisão. 

Portanto, o Habeas Corpus Act de 1679 pode ser considerado o primeiro instituto 

processual destinado a tutelar a liberdade individual em sentido lato. 

Na Espanha, havia o procedimento denominado manifestación de personas e, 

embora pouco conhecido, é apontado como a raiz do Habeas Corpus Act inglês, consoante 

ensinamento de Aury Lopes Júnior
8
: 

Como explica FAIREN GUILLEN em inúmeros trabalhos que dedicou ao 

tema, bem como na própria Exposição de Motivos da LO 6/1984 espanhola, 

o habeas corpus é uma instituição própria do Direito anglo-saxão, mas não 

se pode ocultar, sem embargo, sua raiz no Direito histórico espanhol, que 

conta com antecedentes remotos como o denominado recurso de 

manifestación de personas do Reino de Aragão e as referências sobre os 

                                                           
6
 PIERINI, Alicia; VALENTÍN, Lorence; TORNABENE, Maria Inés. Habeas data: derecho a la intimidad – 

derecho a informar, limites, censura, derecho a réplica, reserva de las fuentes, real malicia – delitos de la 

prensa. Buenos Aires: Editorial Universidad, 1999. p. 20. 
7
 MOSSIN, Heráclito Antônio. Habeas corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, 

competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência atualizada. Barueri/SP: Manole, 2005. p. 6-7. 
8
 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1.322. 



16 

 

 

 

pressupostos das prisões ilegais contidas no Distrito de Vizcaya e outros 

ordenamentos distritais [...]. 

A manifestación de personas era um processo de duas fases: a primeira, uma 

espécie de medida cautelar destinada a afastar os maus tratos; a segunda consistia em uma 

fase cognitiva para averiguação da legalidade da pena restritiva da liberdade.
9
 

No Brasil, no Período Colonial e na Velha República, o habeas corpus atuou 

como garantia das liberdades individuais de maneira mais abrangente, não restrito àquela 

decorrente de prisão injusta, segundo a lição de Teresa Celina de Arruda Alvim Pinto
10

: 

O habeas corpus passou ser regulado pela Constituição. Não se referia à 

Constituição Imperial de 1824. [...] Em 1891, passou a ser regulado pela 

Constituição. Não se referia, o texto do dispositivo que o previa, à específica 

finalidade de zelar pela liberdade de locomoção. Mais genérico, a abrangia 

também. Junto com os remédios possessórios, assegurava a proteção aos 

direitos individuais. [...] Por isso, havia a teoria que estendia o habeas 

corpus a estes direitos e, também, a teoria da „posse dos direitos pessoais‟, 

segundo a qual se concebiam os direitos do particular contra o Estado como 

passíveis de proteção possessória. 

Posteriormente, o mandado de segurança passou ser a modalidade civil do habeas 

corpus, destinado a conter todos os desmandos do Poder Público que não estivessem 

relacionados à privação da liberdade do indivíduo. Portanto, a vida íntima que porventura 

fosse objeto de atuação ilícita da Administração Pública também poderia ser tutelada pela via 

do mandado de segurança. 

 

1.3 ENUNCIADOS SOBRE A TUTELA JURISDICIONAL DA VIDA ÍNTIMA 

 

Com o desenvolvimento tecnológico e a coleta de informações sobre o indivíduo, 

surgiu a necessidade de se criarem institutos específicos e hábeis a reconhecer a tutela da vida 

privada.  

José Afonso da Silva
11

 corrobora a assertiva: 

O rápido e intenso desenvolvimento de complexa rede de fichários, 

mormente eletrônicos e especialmente sobre dados individuais, é que vem 

                                                           
9
 LOPES JR., Aury. Direito processual penal, p. 1.322-1.323. 

10
 PINTO, Teresa Celina de Arruda Alvim. Medida cautelar, mandado de segurança e ato judicial. São 

Paulo: Malheiros, 1992. p. 16. 
11

 AFONSO DA SILVA, José. Mandado de injunção e habeas data. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 

53. 
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constituindo ameaça tecnológica à privacidade das pessoas e a outros bens 

jurídicos, postos em perigo ou mesmo destituídos pelo uso generalizado de 

computadores e redes telemáticas.  

Na Espanha, Firmín Morales Prats
12

 fazia menção às expressões habeas scriptum 

e habeas mentem
13

 para enunciar a tutela de reconhecimento de direito à informação e 

também para delimitar o campo de atuação do Estado em relação à intimidade do sujeito, no 

tocante a manipulação e circulação de dados. 

José Afonso da Silva
14

 considera que: 

[...] essa tutela jurídica começa por converter os habeas mentem (liberdades 

genéricas da pessoa) em habeas scriptum, ou seja, em proteção do direito 

positivo, elevando o direito à privacidade e à intimidade à categoria de 

direitos individuais traduzidos em normas constitucionais de eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, como fizeram as constituições portuguesa de 1976 

(art. 35) e espanhola de 1978 (art. 18). 

Ainda, na Espanha, o artigo 18 da Constituição de 1978 dispõe sobre a tutela 

específica destinada à defesa do manuseio dos dados dos indivíduos. No âmbito da legislação 

infraconstitucional espanhola, também há remédios
15

 que tratam da preservação da 

privacidade do indivíduo sem, contudo, existir um instituto processual específico para a tutela 

desses direitos, como no caso brasileiro. 

 

1.4 PRIMEIROS ESBOÇOS DO HABEAS DATA 

 

O instituto do habeas data teve sua inspiração no direito espanhol, que reconhecia 

formalmente a necessidade de haver um controle sobre o manuseio de dados da vida privada. 

A mesma preocupação se evidenciou no artigo 35 da Constituição de Portugal, relativamente 

                                                           
12

  Apud AFONSO DA SILVA, José. Mandado de injunção e habeas data. 
13

 “No direito comparado, o habeas data é exposto com a expressão habeas scriptum e habeas mentem, sendo 

que as duas primeiras significam direito ao controle de circulação de dados pessoais e a última representa 

expressão jurídica da intimidade.” Cf. MOURA, Adriana Galvão. Habeas data. In: CRUZ, Alexandre (Coord.). 

Ações constitucionais: mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, habeas corpus e outros 

instrumentos de garantia. Campinas/SP: Milennium, 2007. p. 211. 
14

 AFONSO DA SILVA, José Afonso. Mandado de injunção e habeas data, p. 54. 
15

 “A Constituição espanhola eleva a limitação do uso da informática a princípios garantidores dos direitos 

fundamentais, trazendo à tona a questão do potencial danoso da informática em relação à esfera de privacidade 

humana e aproximando a análise dos direitos fundamentais, trazendo a tona a questão do potencial danoso da 

informática em relação à esfera de privacidade humana a aproximando a análise dos direitos fundamentais à 

realidade moderna.” Cf. EFING, Antonio Carlos. Banco de dados e cadastros de consumidores. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 70. 
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ao respeito à proteção da vida íntima em face dos avanços tecnológicos e da coleta, 

armazenamento e gestão de dados por parte de instituições públicas e privadas.
16

  

Não é demais registrar que na Alemanha havia uma lei de proteção contra o 

emprego abusivo de dados de identificação pessoal, o Bundes – Datenschutzgesetz (BSDG) 

de 1977, mas carecia de instrumento processual específico para tutelar os direitos ali 

reconhecidos.
17

  

Dessas primeiras linhas já se pode extrair que o habeas data surgiu da 

necessidade de se criar um instrumento jurídico capaz de tutelar a vida privada, mormente em 

decorrência dos avanços tecnológicos que permitem, cada vez mais, a coleta e o manuseio de 

dados.  

Como se pode observar, até então, o habeas corpus era específico para acautelar o 

indivíduo de prisões indevidas ou ilícitas e o mandado de segurança não tinha o condão de 

proclamar a defesa da vida íntima. Este último remédio constitucional, não obstante sua 

abrangência para tutelar a vida privada em face das condutas ilícitas do Estado, tornou-se 

inoperante diante das facilidades da tecnologia, que permitem que entidades de direito privado 

coletem e manipulem dados de pessoas. 

É bem verdade que a Constituição Federal de 1891 previa o habeas corpus como 

remédio protetor de algumas garantias, entre elas a privacidade, como observou José Eduardo 

Nobre Matta
18

: 

Com efeito, a genérica redação do parágrafo 22 do artigo 72 da Carta de 

1891 deixava clara a opção pela ampliação do leque de direitos a serem 

tutelados pelo remédio, abandonando o estreito trilho da liberdade de 

locomoção do direito inglês. Em princípio, toda espécie de direitos poderia 

ser tutelada pelo habeas corpus, até por força da redação do artigo 78 

daquela Constituição, que declarava que a especificação das garantias e dos 

direitos expressos em seu texto não excluiria outros ali não enumerados, 

resultantes da forma de governo e dos princípios agasalhados.  

A doutrina
19

 também aponta que o artigo 113, inciso XXXV, da Constituição de 

1934; o artigo 141, parágrafo 36, inciso II, da Constituição de 1946; o artigo 150, parágrafo 

                                                           
16

 AFONSO DA SILVA, José. Mandado de injunção e habeas data, p. 55. 
17

 ZAUHY FILHO, Wilson. A proteção do direito a privacidade à luz da informática: o direito ao habeas 

data – liberdade informática e autodeterminação de dados. 2001. 294f. Dissertação (Mestrado em Direito)-

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. p. 217. 
18

 MATTA, José Eduardo Nobre. Habeas data. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 112. 
19

 Entre os doutrinadores que realizaram o levantamento, cita-se José Eduardo Nobre Matta (Habeas data, p. 

115-116). 



19 

 

 

 

34, da Constituição Federal de 1967 e o artigo 153, parágrafo 35, da Constituição de 1969, 

embora previssem o acesso do indivíduo a informações de seu interesse e também da 

coletividade, não podem ser considerados como instrumentos processuais constitucionais 

específicos de proteção da vida íntima, mas tão somente como disciplinas constitucionais de 

acesso à informação.   

O Judiciário, no intuito de coibir abusos do poder estatal quanto ao manuseio 

incorreto de dados dos indivíduos e de assegurar o acesso aos respectivos registros, atuava por 

meio de ações civis calcadas na Lei de Mandado de Segurança (Lei nº 1.533/1951), como 

mencionado. 

Alguns registros identificados por Wilson Zauhy Filho
20

 dão conta que a Lei 

Federal nº 7.232, de 29 de outubro de 1984, foi pioneira na previsão de algumas garantias 

destinadas à tutela da privacidade da pessoa perante os bancos de dados. 

Além da referida lei federal, no Estado do Rio de Janeiro, foi editada a Lei nº 824, 

de 31 de dezembro de 1984, que continha previsão específica de garantia de acesso e 

retificação de dados relativos à pessoa, constantes no órgão administrativo
21

. Essa legislação 

foi crucial para a consagração da proposta de edição de uma Constituição Democrática, 

apresentada no Congresso Pontes de Miranda, em Porto Alegre, no ano de 1981. 

Sobre a Lei Estadual nº 824/1984, mencionada no parágrafo anterior, Wilson 

Zauhy Filho
22

 comenta: 

A lei fluminense pode ser apontada como a expressão legislativa de 

vanguarda e importância para a construção do sistema de proteção de dados; 

em seus quatro artigos dá a disciplina de dados um elenco de garantias ainda 

não alcançado, mesmo após a Constituição de 1988, quer pela jurisprudência 

quer pela doutrina. 

Outro marco legislativo que pode ser considerado fonte do habeas data é a Lei nº 

5.702, de 5 de junho de 1987, do Estado de São Paulo, criada para assegurar ao indivíduo o 

direito de acesso a informações sobre sua pessoa. 

                                                           
20

 ZAUHY FILHO, Wilson. A proteção do direito à privacidade à luz da informática: o direito ao habeas 

data - liberdade informática e autodeterminação de dados. 
21

 SEGATTO, Antonio Carlos. O instituto do habeas data: aspectos constitucionais e seus reflexos na 

legislação ordinária. Leme/SP: Ed. de Direito, 1999. p. 74. 
22

 ZAUHY FILHO, Wilson. A proteção do direito à privacidade à luz da informática: o direito ao habeas 

data - liberdade informática e autodeterminação de dados, p. 200. 



20 

 

 

 

É importante frisar que a Lei Estadual paulista nº 5.702/1987 continha elementos 

que foram abortados tanto na Constituição Federal de 1988 quanto na atual Lei de Habeas 

Data (Lei nº 9.507/1997), conforme observou José Eduardo Nobre Matta
23

: 

Digna de nota, também, a Lei nº 5.702, de 5 de julho de 1987, do Estado de 

São Paulo. Esta, apesar de dirigir-se apenas ao cidadão, ao invés de, 

genericamente, a toda pessoa, antecipou em muitos pontos o tratamento que 

viria a ser dado ao tema pela Constituição de 1988 e mesmo por sua lei 

reguladora – Lei nº 9.507/97.  

Segundo Antonio Carlos Segatto
24

, o Projeto de Lei nº 5.723/1985, de autoria do 

Deputado Federal José Eudes
25

, foi o primeiro esboço de âmbito nacional para criação de um 

instituto com escopo de compelir o Poder Público a fornecer ao indivíduo as informações 

relativas à sua pessoa bem como criar meios para retificação, com cominação de sanção. 

 

1.5 COMISSÃO AFONSO ARINOS E HABEAS DATA 

 

Em 1985, José Afonso da Silva – membro da Comissão Afonso Arinos – 

incorporou ao Anteprojeto da Constituição Federal o habeas data, elegendo-o como 

instrumento jurisdicional específico de proteção da privacidade do sujeito em relação às 

informações que seriam objeto de manuseio pelo Estado. 

No Anteprojeto que precedeu à Constituição Federal de 1988, o reconhecimento 

da necessidade de proteção estatal da vida íntima estava previsto no artigo 17 do projeto 

Afonso Arinos
26

. Por sua vez, o meio judicial específico de proteção da intimidade estava 

disciplinado no artigo 31.  

Vejamos a dicção dos dispositivos citados: 

Art. 17 - Direito de acesso aos registros informáticos. 

                                                           
23

 MATTA, Jose Eduardo Nobre. Habeas data, p. 111. 
24

 SEGATTO, Antonio Carlos. O instituto do habeas data: aspectos constitucionais e seus reflexos na 

legislação ordinária, p. 74. 
25

 “Quando da apresentação das suas justificativas perante os demais parlamentares, lembrava o deputado que, ao 

tempo do Império, havia expedientes em que a simples afirmativa „Consta que‟ era mais do que suficiente para a 

cassação até de direitos políticos dos cidadãos, demonstrando, assim, o arbítrio que havia, em relação ao 

fornecimento de dados pessoais, comprometedores da honorabilidade do cidadão, utilizados por terceiros, sem 

que o prejudicado tivesse ciência do fato, ou pudesse corrigir eventuais abusos, por serem negadas informações, 

referente à sua pessoa”. Cf. SEGATTO, Antonio Carlos. O instituto do habeas data: aspectos constitucionais e 

seus reflexos na legislação ordinária, p. 74. 
26

 AFONSO DA SILVA, José. Mandado de injunção e habeas data, p. 55-57. 
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1. Toda pessoa tem direito de acesso aos informes a seu respeito registrados 

por entidades públicas ou particulares, podendo exigir a retificação de dados 

e a sua atualização.  

2. É vedado o acesso de terceiros a esse registro.  

3. Os informes não poderão ser utilizados para tratamento de dados 

referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou 

sindical, fé religiosa ou vida privada, salvo quando se tratar do 

processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis.  

4. Lei Federal definirá quem pode manter registros informáticos, os 

respectivos fins e conteúdo; 

Art. 31 - Conceder-se-á habeas data para proteger o direito à intimidade 

contra abusos de registros informáticos públicos e privados. 

A intenção de José Afonso da Silva
27

 era separar em dispositivos autônomos: (i) o 

reconhecimento do direito à proteção da vida íntima das pessoas diante da coleta e da 

manipulação desses dados por entidades governamentais ou do setor privado, e (ii) a ação 

específica para a proteção deste direito.  

Todavia, no texto final aprovado pelo legislador constituinte, o reconhecimento do 

direito à intimidade e o instrumento específico para garanti-la ficaram aglutinados em único 

dispositivo: 

Daí seguiram direito e remédio, previstos em dispositivos separados, até que, 

a partir de certo instante, começaram a aparecer num único dispositivo, com 

redação inadequada. Nela o direito é reconhecido como objeto do remédio, 

tal como acontecera com o direito de locomoção nas Constituições 

anteriores, em que não havia um dispositivo autônomo reconhecendo o 

direito de locomoção, que só era identificado como objeto de proteção do 

habeas corpus.
28

 

Vale destacar que na Comissão Afonso Arinos, o texto originário sobre o habeas 

data não foi acolhido, tampouco remetido à Assembleia Nacional Constituinte
29

. 

Posteriormente, retornou por iniciativa do Senador Mario Covas, acolhendo sugestão de José 

Afonso da Silva, mentor do referido instituto.  

Após diversos debates entre comissões e subcomissões da Assembleia 

Constituinte, o habeas data foi inserido na Carta da República, com 403 manifestações 

favoráveis, três abstenções e nenhum voto contrário. 

Com efeito, o habeas data – com abrangência maior para tutelar a vida íntima do 

indivíduo, como será abordado adiante – foi concebido como resposta do constituinte 

                                                           
27

 AFONSO DA SILVA, José. Mandado de injunção e habeas data, p. 57. 
28

 AFONSO DA SILVA, José. Mandado de injunção e habeas data, p. 57. 
29

 MATTA, José Eduardo Nobre. Habeas data, p. 121. 
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originário de 1988
30

 à atuação invasiva do regime militar à privacidade do indivíduo. Por essa 

razão, a doutrina especializada destaca o período ditatorial como uma das principais fontes do 

habeas data. 

No Brasil, durante o período do regime de exceções
31

, eram constantes as 

perseguições políticas a certas pessoas, resultado da coleta de dados realizada pelo Serviço 

Nacional de Informação (SNI) e outros órgãos públicos acerca da vida privada dos 

perseguidos, informações que, não raro, serviam de fundamento para prisões, restrições de 

direitos etc. 

Dalmo de Abreu Dallari
32

, sobre o tema, assevera que: 

Hoje se tem conhecimento seguro de que muitos presos políticos foram 

assassinados nas prisões, por torturadores militares e civis. Na época em que 

foram mortos, as autoridades distribuíram notas à Imprensa, informando que 

se tratava de segurança ou mesmo de um confronto entre grupos subversivos 

rivais. Em quase todos os casos as vítimas da repressão eram apresentadas 

como terroristas e assassinos impiedosos, afirmando-se que nos arquivos dos 

organismos de segurança havia provas das circunstâncias da morte e de que 

o morto era, realmente, um criminoso feroz. 

Outro aspecto a ressaltar alude ao fato de que nem sempre essas coletas de 

informações eram realizadas por meios legais, tampouco havia respeito à privacidade do 

indivíduo, o que gerava uma ofensa à sua intimidade, na medida em que não se preservavam 

informações pessoais que não eram do interesse público. 

No ordenamento vigente à época da ditadura militar não havia um instituto 

específico para tutelar a coleta, a circulação e a manipulação de dados das pessoas físicas pelo 

Poder Público, embora a intervenção jurisdicional do Estado se fizesse presente para conter os 

seus desmandos na realização destas tarefas. 

                                                           
30

 “Não se pode esquecer que o habeas data foi concebido na Constituição de 1988 como um instrumento 

essencialmente político. Os membros da Assembléia Nacional Constituinte tinham em mente, sobretudo, os 

registros do antigo Serviço Nacional de Informações – SNI durante o Regime Militar de 1964.” Cf. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 268. 
31

 Luís Roberto Barroso narra que “uma das distorções mais agudas do ciclo militar-autoritário no Brasil, como 

já assinalado, foi o uso e, sobretudo, o abuso na utilização de informações que diferentes organismos 

armazenavam sobre pessoas. Logo cedo, a idéia de um serviço de inteligência, voltado, elevadamente, para a 

segurança do Estado esvaziou-se em tropicalismos diversos. Envolvendo-se na política ordinária, os órgãos de 

segurança mergulharam em terreno pantanoso de perseguições a adversários, operando freqüentemente nas 

fronteiras da marginalidade. A chamada comunidade de informações passou a constituir um poder paralelo e 

agressivo, que, por vezes, sobrepunha-se ao poder político institucional, valendo-se de meios ilícitos para fins 

condenáveis”. (A viagem redonda: habeas data, direitos constitucionais e provas ilícitas In: WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim. (Coord.). Habeas data. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 211). 
32

 DALLARI, Dalmo de Abreu. O habeas data no sistema jurídico. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. São Paulo, v. 97, 2002. p. 240. 
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Tereza Cristina Baracho Thiabau
33

 considera que: 

[...] o abuso ocorrido durante a ditadura militar, iniciada em 1964, pelos 

serviços de informação do governo, que mantinham sigilosamente imensos 

arquivos sobre milhares de pessoas, para fins puramente políticos, tenha sido 

uma das causas que também motivaram a criação do habeas data. [...] A 

criação do habeas data constitui ponto de partida para a moralização da 

política nacional. É uma forma de fortalecer a publicidade dos atos 

administrativos e objetiva colaborar para fazer do País uma democracia. 

Com o referido instrumento jurisdicional, assegurou-se a todos meios legítimos 

para obter informações e para promover retificações necessárias nos dados constantes em 

arquivos de entes estatais. 

 

1.6 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O HABEAS DATA 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXII, especificamente, 

disciplinou o habeas data da seguinte forma: 

Conceder-se-á habeas data: 

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público; 

b) para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo, por processo 

sigiloso, judicial ou administrativo. 

 

Hely Lopes Meirelles
34

 justifica a garantia de proteção da vida íntima: 

Um Estado Democrático de Direito como o brasileiro deve primar pela 

preservação de direitos fundamentais de seus cidadãos e muito bem se 

posicionou o constituinte de 1988 ao estabelecer no rol de garantias 

constitucionais a preservação da privacidade, intimidade e respeito à 

dignidade da pessoa humana contra atitudes arbitrárias do Poder Público 

[...]. 

Da leitura do comando legal retrocitado, extrai-se que o habeas data não se 

restringe somente a reconhecer o direito de o indivíduo ser informado da atuação do Poder 

Público porque este direito, de caráter geral, já é tutelado pelo artigo 5º, inciso XXXIII, da 

ordem constitucional em vigor, que assim dispõe: 

                                                           
33

 THIABAU, Tereza Cristina S. Baracho. O habeas data. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 80. 
34

 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, p. 212. 
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Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e á 

propriedade, nos termos seguintes:  

[...] 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível á segurança da sociedade e do Estado; [...]. 

 

Conforme se observa, a disciplina do inciso XXXIII abrange informações gerais 

referentes às atividades de órgão governamental, ou seja, o dispositivo assegura tão somente o 

direito de o interessado ser informado.  

Em contrapartida, a garantia constitucional do habeas data assegura formal e 

materialmente múltiplos direitos em sede de privacidade do indivíduo: (i) direito de proteger a 

vida privada mediante conhecimento de informações que tangenciam a pessoa; (ii) direito de 

atualizar dados pessoais a partir do surgimento de novos fatos; e (iii), principalmente, direito 

de retificar as informações que não correspondam à verdade. 

Pois bem, o habeas data, medida constitucional processual, tutela a vida privada 

do sujeito mediante o fornecimento de informações sobre sua pessoa, coletadas pelo ente 

estatal e por entidades privadas de caráter público; também atua para corrigir eventuais 

equívocos no tratamento das informações pessoais coletadas, conforme se verá adiante. 

O habeas data tinha então aplicação imediata, uma vez que se tratava de direito 

fundamental, a teor do artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição Federal. E, antes de ser 

regulamentado por lei ordinária federal, o artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 8.038/1990, 

disciplinou que fossem aplicadas as regras procedimentais do mandado de segurança, 

conforme se extrai da transcrição do referido dispositivo legal: 

Art. 24. Na ação rescisória, nos conflitos de competência, de jurisdição e de 

atribuições, na revisão criminal e no mandado de segurança, será aplicada a 

legislação processual em vigor.      

Parágrafo único. No mandado de injunção e no habeas data, serão 

observadas, no que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto 

não editada legislação específica. 

Após a promulgação da Constituição Federal e antes da edição da Lei nº 

9.507/1997, o legislador infraconstitucional, no projeto do Código de Defesa do Consumidor 
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(CDC), quis inserir o habeas data (artigo 86
35

) como anteparo processual àquelas previsões 

contidas no artigo 43
36

 do diploma consumerista.  

Com o veto presidencial
37

 ao artigo 86 do CDC, impossibilitou-se a efetivação do 

habeas data como tutela específica de proteção da vida privada em face dos órgãos cadastrais 

que atuam na esfera da intimidade das pessoas.  

Não obstante o veto, a pessoa não ficou desamparada, na medida em que esses 

direitos poderiam ser tutelados por outras vias jurisdicionais, por força do artigo 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal, mesmo havendo um instituto constitucional processual 

específico (o habeas data) para tal fim. 

Ainda, sobre o artigo 86 do CDC, é interessante mencionar que a justificativa para 

vetar tal norma consumerista se deveu ao fato de ela ter ampliado a garantia constitucional do 

mandado de injunção (art. 5º, LXXI, da CF) e do habeas data (art. 5º, LXXII, da CF). 

Entretanto, o artigo 73 do mesmo codex, que também amplia a garantia constitucional do writ 

estabelecendo seu tipo penal, foi mantido incólume. Ou seja, não há coerência nas razões do 

veto do artigo 86 do CDC e manutenção do artigo 73 do mesmo código, uma vez que ambos 

os dispositivos ampliam o campo de atuação do habeas data, que não são inconstitucionais, 

desde que estejam relacionados com a proteção da vida íntima do consumidor. 

                                                           
35

 “Art. 86. Aplica-se o habeas data à tutela dos direitos e interesses dos consumidores.” 
36

 “Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em 

cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas 

respectivas fontes.  

§ 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil 

compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos. 

§2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao 

consumidor, quando não solicitada por ele. 

§ 3º O consumidor sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata 

correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais 

destinatários das informações incorretas.  

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres 

são considerados entidades de caráter publico.    

§ 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débito do consumidor, não serão fornecidas, pelos 

respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo 

acesso ao crédito junto aos fornecedores.” Confira-se, também, a obra de MARQUES, Claudia Lima; 

BENJAMIN, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

 “As ações de mandado de segurança e de habeas data destinam-se, por sua natureza, à defesa de direitos 

subjetivos públicos e têm, portanto, por objetivo precípuo os atos de agentes do Poder Público. Por isso sua 

extensão ou aplicação a outras situações ou relações jurídicas é incompatível com sua índole constitucional. Os 

artigos vetados, assim, contrariam as disposições dos incisos LXXI e LXXII do art. 5º da Carta Magna.” Cf. 

SACCO NETO, Fernando. Cadastros de proteção ao crédito. 2008. Tese (Doutorado em Direito)-Pontifícia 

Universidade de São Paulo, 2008. p. 138, nota de rodapé nº 150. 
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Dessarte, pode-se afirmar que a atual Constituição Federal é a raiz histórica do 

habeas data no ordenamento pátrio, um instrumento jurisdicional amplo para tutelar a 

liberdade individual relacionada à privacidade da pessoa. O objetivo precípuo é imunizar 

preventiva ou repressivamente a vida privada do indivíduo, na hipótese de sofrer alguma 

ameaça ou dano em consequência da manipulação de seus dados por entidades 

governamentais ou por empresas privadas de caráter público. 

Como se vê, o espírito do legislador constitucional foi reconhecer e assegurar que 

o indivíduo tenha condições de conhecer, atualizar, promover retificações e observações sobre 

informações a respeito da sua pessoa, constantes de bancos de dados governamentais ou 

privados de natureza pública. 

Em suma, o instituto do habeas data surgiu da necessidade de coibir condutas 

arbitrárias do Poder Público no que tange à manipulação de dados de indivíduos, uma 

consequência do Estado de Democrático de Direito que esteia toda a ordem constitucional 

brasileira em vigor.  

Talvez, a reunião, em um mesmo dispositivo constitucional, do reconhecimento 

formal do direito de proteção à intimidade com a ação específica para este fim tenha gerado 

equívocos na identificação da fonte material do habeas data, que será objeto de análise à 

frente. 
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CAPÍTULO 2 – CONCEITO, ESCOPO, CLASSIFICAÇÃO E AÇÃO DE HABEAS 

DATA 

 

 

2.1 ETIMOLOGIA DA PALAVRA HABEAS DATA 

 

A palavra habeas provém do latim, sendo segunda pessoa do subjuntivo de habeo, 

habere, e exprime a ideia de exibir, trazer, tomar etc. A palavra data é plural de datum, que 

pode ser traduzida em dar, oferecer, presentear.
38

 

Etimologicamente, habeas data significa “tomas dados”, no sentido de entregar à 

pessoa interessada informações que estão em poder de outrem. Ou, como ensina José Cretella 

Junior
39

: “Habeas data, ao pé da letra significa, num paralelo com o que dissemos sobre o 

habeas corpus; toma os dados que estão em teu poder e entrega-os ao interessado”. 

José Afonso da Silva
40

 assevera que o sentido literal do habeas data se equipara 

ao termo habeas corpus e o faz com base nos estudos de Firmín de Morales Prats, em relação 

ao habeas data como instrumento que tutela a vida íntima das pessoas: 

O sentido literal da expressão habeas data é correlativo de habeas corpus. 

Este, como se sabe, significa literalmente disponibilidade do corpo, 

liberdade do corpo (= tenhas o corpo), semelhante habeas data, quer dizer 

„disponibilidade dos dados‟, „liberdade dos dados‟ (= tenhas os dados). 

Como o habeas corpus não se reduz àquela significação literal da expressão, 

também o sentido de habeas data, no art. 5.º, LXXII, da Constituição 

Federal é algo muito além da literalidade do termo. Entra aí como uma 

garantia constitucional à incolumidade dos dados pessoais, como um 

remédio constitucional, com natureza de ação judicial civil, pela qual o autor 

(impetrante) buscará conhecer dados pessoais registrados em entidades 

governamentais ou de caráter público, para retificá-lo se for o caso. 

A terminologia habeas data com significado de instrumento jurisdicional 

específico para proteger a vida íntima recebeu críticas, por impropriedades semânticas ao uso 

do habeas corpus para tutelar a liberdade de locomoção. É como analisa Othon Sidou
41

: 

                                                           
38

 CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1994. p. 766. 
39

 CRETELLA JUNIOR, José. Comentários à Constituição de 1988, p. 766. 
40

 AFONSO DA SILVA, José. Mandado de segurança, p. 58. 
41

 SIDOU, J. M. Othon. Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação 

popular. As garantias ativas dos direitos coletivos. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 288-289. 
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Quanto à denominação aposta, nenhum esforço mental inibe considerá-la um 

sem-cerimonioso e inconveniente empréstimo a uma locução histórica e 

universal, com o agravante da deturpação no emprego em objeto diverso. 

[...] Vê-se daí que o intento primacial do habeas corpus é a exibição do 

encarcerado ao juiz para que este conheça o motivo da prisão, enquanto ao 

que visa, primacialmente, o habeas data, por tradução, não é a exibição de 

dados ao juiz e muito menos para serem por ele apreciados. A valoração 

dessas informações, registros ou dados, pelo órgão julgador, ou „o caso‟, 

torna-se secundário em face do caráter mandatório da ordem, que é 

„assegurar o conhecimento‟ o impetrante; só excepcionalmente tais dados 

irão ao juiz. Trata-se, portanto, de um barbarismo gramatical, mais que um 

neologismo. 

Em obra específica sobre habeas data, Alicia Pierini, Valentín Lorences e Maria 

Inés Tornabene
42

 minimizam as críticas relacionadas à locução habeas data e afirmam que tal 

termo serve para destacar que a vida íntima dispõe de um instrumento próprio contra qualquer 

invasão abusiva de entes cadastrais. A terminologia empregada alude ao interesse 

jurisdicional de o indivíduo conhecer os registros com informações sobre a sua pessoa. E 

completam:  

En consecuencia, respecto de la locución latina que le da nombre propio al 

instituto, se podría referir alguna critica en su elección, pero hay que 

reconocer que la expresión es feliz como composición latina para un 

derecho de fin del siglo de la informática (habeas), segunda persona del 

presente subjuntivo de habeo...habere, significa aqui (tengas en posesión), 

que es una de las acepciones del verbo, y ‘data’ es el acusativo plural de 

datum, que los diccionarios más modernos definen con a representación 

convencional de hechos, conceptos o instrucciones de forma apropiada para 

la comunicación y procesamiento por medios automáticos. Entonces: que 

tengas los registros, los datos. 

Enrique M. Falcón
43

, igualmente, minimiza as críticas à terminologia habeas data 

para ilustrar o instrumento de proteção à intimidade. Nas palavras do autor: 

La locución habeas data es un préstamo poco ceremonioso a la historia. Es 

lo que se puede decir el empleo paronímico de palabras universal y 

secularmente consagradas. Por via de esta extensión con referencia al 

habeas corpus, habeas data viene a significar: traigan el dato y somételo al 

tribunal. Sin embargo el verdadero origen del término es desconocido, 

aunque reciente. Ha coincidido con el auge de la informática y 

aparentemente consagrado por primeira vez en la constitución portuguesa 

de 1976 (art. 35), aunque ya desde hacía mucho tiempo la intimidad 

                                                           
42

 PIERINI, Alicia; LORENCES, Valentín; TORNABENE, Maria Inés. Habeas data: derecho a la intimidad: 

derecho a informar, limites, censura, derecho a réplica, reserva de las fuentes, real malicia, delitos de la prensa. 

Derecho informático, banco de datos electronicos, telemática, controles y responsabilidad, internet, p. 21-22. 
43

 FALCON, Enrique M. Habeas data: concepto y procedimento. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. p. 24. 
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personal que es una de las bases esenciales del habeas data, habia sido 

estabelecida por la normativa. La expresión, como en otros campos del 

derecho (sana critica, habeas corpus, deber ser, etc.) es una construccion 

nominal subtantiva en la cual el adjetivo (habeas) califica una cualidad 

permanente del sustantivo (data). 

Uma vez superada a discussão doutrinária sobre a locução habeas data, na seção 

seguinte, passa-se a estudar o conceito do instituto, que visa dar proteção à vida privada. 

 

2.2 CONCEITO  

 

Na concepção moderna do processo civil, a atividade jurisdicional do Estado não 

se restringe a emitir um pronunciamento acerca do direito material controvertido. Além disso, 

há o dever de criar condições para que esta proclamação estatal gere efeitos concretos para o 

indivíduo beneficiado com a decisão judicial definitiva. Esta efetivação do comando judicial 

se denomina tutela jurisdicional, ou seja, para cada direito tido por ameaçado ou violado há 

uma tutela jurisdicional destinada à pacificação social do referido direito.
44

 

A propósito, da doutrina especializada, retiram-se algumas esclarecedoras 

definições sobre o instituto constitucional em exame: 

Habeas data é o instrumento processual apto a garantir à pessoa, brasileira 

ou estrangeira, física ou jurídica, os direitos fundamentais aviltados pela 

prática dos cadastros e bancos de dados pessoais, possibilitando o acesso às 

informações neles constantes e, se necessária, a retificação das informações 

inverídicas.
45

 

Habeas data é instrumento garantidor não só do conhecimento de dados e de 

sua retificação, mas é também, e principalmente, garantidor da privacidade e 

de seu núcleo, a intimidade e a imagem da pessoa física ou jurídica, ou seja, 

garantidor de direitos fundamentais.
46

 

Habeas data é o meio constitucional posto à disposição de pessoa física ou 

jurídica para lhe assegurar o conhecimento de registros concernentes ao 

                                                           
44

 Sobre tutela jurisdicional e seus desdobramento na concepção moderna do processo civil recomenda-se: 

YARSHELL, Flavio Luiz. Tutela jurisdicional. São Paulo: DPJ, 2006; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso 

sistematizado de direito processual civil. Teoria geral do direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2008; 

GODINHO, Robson Renault. Tutela jurisdicional diferenciada e técnica processual. In: CIANCI, Mirna; 

QUARTIERI, Rita; MOURÃO, Luiz Eduardo; GIANNICO, Ana Paula Chiovitti (Coords.). Temas atuais das 

tutelas diferenciadas. Estudos em homenagem ao professor Donaldo Armelin. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 

733-751.  
45

 EFING, Antonio Carlos. Banco de dados e cadastros de consumidores, p. 64. 
46

 GONÇALVES, Renato Afonso. Os bancos de dados nas relações de consumo. 2000. Dissertação (Mestrado 

em Direito)-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2000. p. 115.  
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postulante e constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao 

público, para retificação de seus dados pessoais.
47

 

Para Alicia Pierini, Valentín Lorences e Maria Inés Tornabene
 48:

 

[...] La acción de habeas data es una modalidad de amparo que permite a 

toda persona interesada acceder al conocimiento de los datos que consten 

en registros o bancos de datos públicos o privados destinado a proveer 

informes y a exigir su supresión, rectificación, confidencialidad o 

actualización, en caso de falsedad o discriminación. Esta información debe 

referirse a cuestiones relacionadas con la intimidad, no pudiendo utilizar-se 

por terceros sin derecho a hacerlo. 

O conceito de habeas data estabelecido por Enrique M. Falcon
49

 caminha no 

seguinte sentido: 

Se llama habeas data a un remedio urgente para que las personas puedan 

obtener: a) el conocimiento de los datos a ellas referidos y de su finalidad, 

que consten en registros o bancos de datos públicos o privados, y b) en su 

caso para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización 

de aquéllos. 

E José Afonso da Silva
50

 arremata: 

O habeas data é, portanto, um remédio constitucional, com natureza de ação 

judicial civil, que tem por objeto proteger a esfera íntima dos indivíduos 

contra: a) usos abusivos de registros de dados pessoais coletados por meios 

fraudulentos, desleais ou ilícitos; b) introdução, nesses registros, de dados 

sensíveis (assim chamados os de origem racial, opinião política, filosófica ou 

religiosa, filiação partidária e sindical, orientação sexual etc.); c) 

conservação de dados falsos ou com fins diversos dos autorizados em lei. 

Adriana Galvão Moura
51

 completa o raciocínio ao afirmar que o habeas data é 

“ação colocada à disposição do cidadão, para que este tenha acesso, retifique ou justifique 

registros pessoais próprios, que integram banco de dados de caráter público, ou acessível ao 

público”. 
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 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, p. 258. 
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 PIERINI, Alicia; LORENCES, Valentín; TORNABENE, Maria Inés. Habeas data: derecho a la intimidad: 

derecho a informar, limites, censura, derecho a réplica, reserva de las fuentes, real malicia, delitos de la prensa. 

Derecho informático, banco de datos electronicos, telemática, controles y responsabilidad, internet, p. 17. 
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 FALCON, Enrique M. Habeas data: concepto y procedimento, p. 23. 
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 AFONSO DA SILVA, José. Mandado de segurança, p. 58. 
51

 MOURA, Adriana Galvão. Habeas data. In: CRUZ, Alexandre (Coord.). Ações constitucionais: mandado de 

segurança, habeas data, mandado de injunção, habeas corpus e outros instrumentos de garantia, p. 212. 
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Com base nessas lições e por ser o habeas data um instituto constitucional de 

direito processual, pode-se defini-lo como instrumento de salvaguarda da privacidade da 

pessoa (física ou jurídica) contra atos abusivos do ente cadastral, seja ele estatal ou entidade 

privada de caráter público, tanto para impedir o repasse das informações a terceiros quanto 

para vedar o registro de dados adicionais relacionados a origem racial, opinião política, 

filosófica ou religiosa, filiação partidária ou sindical, orientação sexual etc. 

O habeas data como direito da pessoa de conhecer, atualizar e retificar 

informações suas registradas em órgãos cadastrais do governo e em banco de dados de 

empresas privadas, reconhecidas como entidade de natureza pública, à guisa do artigo 5º, 

inciso LXXII, da Constituição Federal, está integrado com a liberdade das pessoas de 

autorizar a circulação, o uso e a conservação de seus dados, o mesmo ocorrendo em relação às 

restrições para circulação de dados não verdadeiros ou incompletos, passíveis de ferir a 

intimidade do signatário do cadastro. 

 

2.3 ESCOPO  

 

Em se tratando de liberdade individual, o habeas data é tutela jurisdicional da 

vida privada em todos seus aspectos, na medida em que efetiva o direito à informação, 

mediante o dever de comunicação prévia, e ao mesmo tempo promove o controle do 

tratamento que órgãos ou entidades privadas de caráter público atribuem aos dados constantes 

em seus cadastros, por meio de retificação. 

O direito ao habeas data está integrado com o direito à autodeterminação 

informática
52

 e com a liberdade. 

José Afonso da Silva
53

 doutrina que o objeto do habeas data:  

[...] consiste em assegurar: a) o direito de acesso e conhecimento de 

informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 

banco de dados de entidades governamentais e de entidades de caráter 

público; b) o direito à retificação desses dados, importando isso em 

atualização, correção e até supressão, quando incorretos.  

                                                           
52

 Por autodeterminação informática, entende-se a faculdade da pessoa de autorizar a conservação, o uso e a 

circulação dos dados que a ela se referem, em conformidade com a lei. Para uma análise mais profunda sobre a 

autodeterminação informática, recomenda-se a leitura da obra de Wilson Zauhy Filho, intitulada “A proteção do 

direito à privacidade à luz da informática: o direito ao habeas data – liberdade informática e autodeterminação 

de dados”.  
53
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Gilmar Ferreira Mendes
54

 aduz que o habeas data é: 

[...] instituto destinado a assegurar o conhecimento de informações relativas 

à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de 

entidades governamentais ou de caráter público e para permitir a retificação 

de dados, quando não se prefira fazê-lo de modo sigiloso. 

Na Argentina, a redação precária do texto constitucional fez com que os direitos 

tutelados pelo habeas data se limitassem à proteção da verdade e da igualdade de tratamento 

das informações cadastrais. Essa limitação tem sido objeto de críticas da doutrina, que suscita 

uma proteção mais ampla, a fim de permitir a tutela de qualquer direito constitucional 

relacionado com a intimidade, especialmente nas hipóteses de ameaça ou dano efetivo 

sofrido, que tenha como causador um gestor de banco de dados.  

Sobre a ampliação alcançada por lei infraconstitucional, explicam Néstor Pedro 

Sagües e María Mercedes Serra
55

: 

El articulo 43 programa al habeas data, basicamente, para amparar casos 

de ‘falsedad o discriminacion’, con lo que estaria salvaguardando los 

valores verdad e igualdad. No obstante, es clásico reconocer también al 

habeas data el resguardo del valor intimidad personal, como derecho en si 

mismo, independientemente de que la divulgación de algo que hace a la 

esfera de la privacidad, puede o no ser cierto, o cause o no discriminación. 

Se trata, pensamos, de una lamentable omisión del constituyente, pero que 

puede ser salvada por la legislación reglamentaria, o por la misma 

judicatura, siguiendo las líneas de’Siri’ y ‘Kot’ (en el sentido de que ante el 

vacío normativo procesal, los jueces deben de todos modos habilitar los 

trámites idóneos para la tutela de un derecho constitucional. 

Em obra individual, Nestor Pedro Sagües
56

, ao tratar do objeto de ação do habeas 

data na Argentina, assim se manifestou: 

El art. 43 de la Const. nacional programa al habeas data para casos de 

‘falsedad o discriminacíón’. Aparantemente, solo tutelaria los valores 

constitucionales de verdad o igualdad. La redacción constitucional, pues, no 

es feliz puesto que el derecho comparado ampara explicitamente también 

otros derechos, especialmente el de intimidad. En rigor de verdad, puede 

entenderse que este proceso constitucional también protege cualquier 

derecho constitucional prejudicado por un archivo o banco de datos. En tal 
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sentido, el art. 1º de la ley 25.326 amplió también la cobertura del habeas 

data para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas. 

A proteção à privacidade do indivíduo por meio do habeas data se evidencia com 

o reconhecimento de proteção jurisdicional desta garantia fundamental e também com a 

garantia para o indivíduo de que terá conhecimento prévio de informações relativas à sua 

pessoa e, ao mesmo tempo, poderá rechaçar eventuais erros na inclusão de novos dados ou no 

uso indevido dos registros arquivados. 

Sobre o propósito do habeas data, Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins
57

 

também dissertam: 

O objetivo do habeas data é a retificação de dados. Esta expressão deve ser 

entendida amplamente para incluir a própria supressão quando se trata de 

informações pertinentes à vida íntima da pessoa. Cremos ser possível levar 

mais adiante ainda a supressão. Trata-se daquelas hipóteses em que os dados 

pessoais não mantêm qualquer relação com as finalidades legalmente 

definidas do órgão coletor. É preciso reconhecer-se que o possuir dados 

pessoais, embora úteis em determinados campos da atuação 

administrativa, como é o caso da atividade policial, ainda assim esta 

posse há de ser vista sempre como algo excepcional, e é por isso que o 

controle nunca poderá se limitar apenas a levar a efeito uma correção 

de dados errôneos. Terá de entrar no mérito da posse daquela qualidade 

de dados. Não custa nada lembrar que o Estado de Direito marca a sua 

atuação pelo cunho da impessoalidade e da igualdade. [Grifos nossos]. 

Em suma, o objeto da ação de habeas data é garantir o direito de o indivíduo 

conhecer previamente, acessar e obter informações sobre sua pessoa que constam nos bancos 

de dados e, por fim, não menos importante, o direito de retificação destes dados caso haja 

necessidade.  

O artigo 7º, inciso III, da Lei 9.507/1997 ampliou o alcance da proteção do habeas 

data ao dispor que é assegurado à pessoa promover anotação para contestar ou explicar a 

veracidade do dado inserido no banco de dados do órgão coator. Nos termos do citado 

dispositivo da Lei de Habeas Data: 

Art. 7.º Conceder-se-á habeas data: 

[...] 

III- para anotação nos assentamentos do interessado, de contestação 

ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob 

pendência judicial ou amigável. 
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Essa ampliação é complementar à proteção insculpida no habeas data e, portanto, 

não é inconstitucional porque, como dissertou Eduardo Talamini
58

, a Constituição Federal, em 

relação às garantias fundamentais, não exclui outras que delas decorrem. Ademais, incluir 

observações em arquivos de banco de dados está implícito na proteção constitucional do writ. 

A essa  ampliação aqui comentada também poderia abranger a lei de habeas data 

para impor obrigação de fazer, traduzida na imposição de o gestor de banco de dados 

comunicar previamente à pessoa sobre seus dados coletados e armazenados, tal como dispõe o 

artigo 43, § 2º, do CDC em relação aos órgãos de proteção ao crédito. 

O artigo 5º, inciso LXXII, alínea “a”, da Constituição Federal e o artigo 7º, inciso 

I, da Lei de Habeas Data, quando asseguram ao impetrante do habeas data o conhecimento 

das informações relativas à sua pessoa, pressupõem uma obrigação de fazer, ou seja, o ente 

cadastral deve promover a comunicação prévia para legitimar a atuação do órgão. A não 

observação do dever de informar garante ao indivíduo a ordem de habeas data para que o ente 

mantenedor disponibilize os seus dados e, se for o caso, retifique alguma incorreção 

detectada. 

Esse entendimento tem origem nos valores protegidos pelo instituto do habeas 

data e se relacionam com a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso I, da Constituição 

Federal), em especial a seara da vida íntima (artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal). 

José Eduardo Nobre Matta
59

, a respeito, corrobora: 

Assim, toda a hermenêutica desenvolvida sobre o habeas data terá como 

norte, de um lado, o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro, a 

busca da máxima efetividade do remédio, em respeito à tendência histórica 

ampliativa dos direitos e garantias.  

Outrossim, se a Constituição Federal outorga o acesso à informação e à retificação 

de dados constantes em bancos de dados, obviamente a comunicação sobre o armazenamento 

das informações deve ser anterior a referidos direitos (informação e retificação). 

Na interpretação de Wilson Zauhy Filho
60

: 

[...] só com o reconhecimento da obrigatoriedade do operador de dados de 

comunicar ao interessado a abertura de cadastro, ficha, registro e dados 
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pessoais e de consumo poderá dar-se algum sentido ao regime de proteção 

do indivíduo nessas situações. Com a implementação legislativa nessa 

direção, evita-se a surpresa e toda espécie de constrangimento que a inserção 

de informações pessoais causa à pessoa quando ela se vê diante de algum 

órgão ou empresa detentora desse tipo de registro a impor-lhe toda a sorte de 

objeções [Grifo nosso]. 

Para todos os efeitos, o conhecimento deve ser prévio à inclusão ou ao manuseio 

da informação pelo gestor cadastral, ou seja, antes que o órgão público ou privado colete 

dados do indivíduo para repassá-los a terceiros.  

O artigo 5º, inciso LXXII, alínea “a” da Constituição Federal deve ser 

interpretado como a garantia de o interessado ter conhecimento antecipado das informações 

coletadas a seu respeito, pois só assim se efetiva o acesso à informação e se permite o 

exercício do contraditório e ampla defesa em eventual lide que tenha como objeto os dados 

armazenados. 

Frisa-se, portanto, nos termos do texto constitucional em comento, que a 

comunicação prévia como pressuposto que garante o direito de o indivíduo ser informado 

sobre os seus dados e de promover retificações elege o habeas data medida de prevenção 

contra futuros danos à privacidade.  

Dessa maneira, com o conhecimento prévio das informações, o indivíduo poderá 

apontar eventuais incorreções, verificar a veracidade, bem como exercer o direito de 

retificação ou correção, evitando, assim, danos à sua vida privada. 

Wilson Zauhy Filho
61

, a respeito, manifesta-se no seguinte sentido:  

Somente por meio de comunicação é que a pessoa poderá, de antemão, antes 

de as informações ganharem caminho próprio, de serem comunicadas a 

número indeterminado de pessoas, consolidando danos à dignidade da 

pessoa de toda a sorte, exercer com eficácia o direito de exigir a correção. A 

correção poderá ser verificada de imediato, quando o fato que lhe deu causa 

não existir ou não tiver existido de tal ou qual modo, ou ainda quando o 

descompasso fatual ocorrer por razões supervenientes. 

A comunicação prévia também gera para o cidadão o pleno exercício do direito de 

não querer ser lembrado
62

, ou seja, o direito de se opor a coleta, armazenamento ou 

tratamento de seus dados por alguma entidade cadastral. 
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Assim, constitui-se obrigação do órgão cadastral informar previamente o 

indivíduo que seus dados serão coletados, armazenados e repassados a terceiros. O ente 

cadastral apenas ficará isento desta obrigação quando houver solicitação espontânea do sujeito 

a quem pertencem as informações. Entende-se, todavia, que seria mais lógico impor ao ente 

cadastral, seja ele público ou privado, a obrigação de informar previamente o indivíduo, 

justamente para evitar que este tenha que promover diligências nos diversos órgãos de gestão 

de dados, o que na prática é tarefa impossível, pois tamanha é a disseminação das entidades 

arquivistas. 

Não é absurdo pressupor que o artigo 5º, inciso LXXII, alínea “a”, da 

Constituição Federal, implicitamente, impõe ao ente cadastral obrigação de prestar 

previamente informações ao interessado sobre o armazenamento de dados a seu respeito, uma 

vez que tal medida já foi adotada no artigo 43, inciso § 2º, do CDC, que complementa a 

norma constitucional retro. Diz-se isso, pois, o artigo 43, inciso § 2º, do CDC, que disciplina 

empresas de banco de dados privados consideradas de ordem pública (art. 43, § 4º), em cotejo 

com a alínea “a” do artigo 5º, inciso LXXII, da Constituição Federal, sinalizam a existência 

de um sistema de proteção da vida íntima.  

Assim, o artigo 43 e parágrafos do CDC podem ser considerados como 

complemento infraconstitucional, em um diálogo sistemático entre as fontes relacionadas com 

o habeas data para limitar a atuação dos bancos de dados não só relacionado com a proteção 

do consumidor, mas também genericamente, desde que observada a especificidade de cada 

entidade. Ou seja, a atuação dos órgãos arquivistas que manipulam dados de pessoas tem e 

estar pautada na estrita observância das garantias contidas na Constituição Federal e na 

legislação infraconstitucional, pois só assim terão legitimidade para exercer seu múnus 

público. 

Uma interpretação da alínea “a” do inciso LXXII do artigo 5º da Constituição 

Federal sobressai que o habeas data é um instrumento fundamental de proteção da 

intimidade, na medida em que ao legitimar a atuação de bancos de dados públicos e privados 

assegura minimamente outras garantias constitucionais como o tratamento paritário entre as 

partes, o contraditório e ampla defesa, previsibilidade e outros que são complementados na 

legislação infraconstitucional.  

Em arremate, pode-se afirmar que o habeas data é o limite formal e material que a 

Constituição Federal impõe às entidades mantenedoras de dados cadastrais de pessoas. Por 



37 

 

 

 

meio desse instrumento, legitima-se a atuação dessas entidades e, ao mesmo tempo, tutela-se 

a privacidade do sujeito, de modo que não acarrete dano à sua vida íntima.  

 

2.4 CLASSIFICAÇÃO  

 

Com base no texto constitucional, no conceito e no escopo do habeas data, pode-

se classificar o instituto da seguinte forma: habeas data informativo, habeas data retificador e 

habeas data complementar. 

O habeas data informativo, expresso na primeira parte do inciso LXXII, alínea 

„a‟, do artigo 5º da Constituição Federal, assegura o “conhecimento de informações relativas à 

pessoa do impetrante”. 

Na modalidade de habeas data informativo, como o próprio nome diz, o intuito é 

garantir o conhecimento de que dados de determinada pessoa são objeto de coleta e de 

manuseio por alguma entidade de cadastramento. Em outras palavras, assegura à pessoa não 

só o direito de ser comunicada previamente de que seus dados serão objeto de coleta e 

tratamento por um órgão cadastral, mas também o direito de saber quem realizará a coleta 

e/ou o manuseio de tais dados e a finalidade da operação.  

O habeas data informativo atua como meio acautelador ou repressivo contra 

quaisquer atos ofensivos ao direito da personalidade, afinal, é por meio dele que o indivíduo 

pode exercer controle sobre as informações pessoais que serão cadastradas em banco de dados 

públicos e/ou privados se garantido estiver o direito de conhecê-las previamente, bem como a 

elas ter acesso. 

Sobre o direito de conhecimento, discorre José Carlos Barbosa Moreira
63

: 

O problema tem ligação manifesta com o da preservação do direito à 

intimidade: na coleta e armazenamento indiscriminado de dados atinentes a 

uma pessoa, à revelia dela e sem controle de sua parte, não há como deixar 

de ver uma invasão da privacidade. A rigor, porém, o que avulta aqui é uma 

idéia mais particularizada, suscetível de expressão sintética nos seguintes 

termos: a ninguém se deve negar o conhecimento do que outros sabem ou 

supõem saber a seu respeito [...]. 

E Néstor Pedro Sagues
64

 assim analisa: 
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Tiene por fin averiguar información y cuenta con esta tres variables: el 

habeas data exhibitorio, que busca unicamente tomar conocimiento de los 

dato; el habeas data finalista, cuya meta es saber para qué y para quién se 

registran los datos, y el hábeas data autoral, que inquiere acerca de quién 

obtuvo los datos. 

Para Diomar Ackel Filho
65

, o habeas data, aqui classificado como informativo, na 

verdade, seria o preventivo, pois a informação sobre os dados cadastrados tem o propósito de 

evitar ações judiciais para autorizar a correção de eventuais erros, além de atuar como 

instrumento acautelador de danos. Na interpretação do autor: 

O conhecimento dos dados da pessoa previne tudo. Tranquiliza-a, 

prevenindo demanda inútil, se o dado estiver correto e não atender contra 

direito do interessado. Mas também acautela, no caso de conter elementos 

inverdadeiros ou falsos, ensejando à pessoa a oportunidade de obter a 

retificação para evitar problemas eventuais.
66

 

Independentemente da denominação que venha a ser adotada, importante é saber 

que a alínea “a” do inciso LXXII do artigo 5º da Constituição Federal confere ao indivíduo 

meios para que ele possa defender a sua vida íntima e o direito de estar só, contra coleta e 

manipulação de seus dados, sem apresentar qualquer justificativa. Para invocar a proteção 

contida no referido dispositivo, basta o titular tomar conhecimento do órgão (seja por 

comunicação previa promovida pelo ente cadastral ou por outra via) que esteja promovendo a 

coleta ou a manipulação de seus dados pessoais. 

O habeas data retificador se extrai da aliena “b” do inciso LXXII do artigo 5º da 

Constituição Federal, que assegura o direito de o jurisdicionado promover correções na 

informação já armazenada no órgão gestor do cadastro. Também pode ser denominado habeas 

data corretivo.
67

 

O habeas data retificador possibilita que alguém, devidamente informado sobre a 

coleta e o manuseio de seus dados por entidades cadastrais (públicas ou privadas), exija a 

imediata correção, a fim de afastar o repasse de informações equivocadas, desatualizadas ou 

que não condizem com a verdade. 
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Por fim, o habeas data complementar ou aditivo decorre da leitura conjunta do 

artigo 43, parágrafo 1º, do CDC com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 9.507/1997, que assim 

dispõe: “Art. 7º. Conceder-se-á habeas data: [...] III – para a anotação nos assentamentos do 

interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja 

sob pendência judicial ou amigável”. 

Como defendido antes, o CDC, no artigo 43 e parágrafos, por disciplinar 

entidades cadastrais arquivistas, integra o sistema de normas que se harmoniza com a ampla 

proteção que o habeas data promove sobre a vida íntima das pessoas.  

Nesse caso, o habeas data complementar possibilita que se promovam 

atualizações nas informações relativas ao indivíduo, constantes de bancos de dados, seja para 

acrescentar, seja para suprimir algo que não condiz com a verdade. 

Além da classificação aqui apresentada, no direito comparado
68

 há outros tipos de 

habeas data, mas que se aproximam dos elementos do habeas data (informativo, retificador 

ou complementar).  

Ainda, se o legislador constituinte tivesse mantido o texto original criado por José 

Afonso da Silva, na Comissão Afonso Arinos, o ordenamento pátrio admitiria o habeas data 

cancelatório ou executório.
69

  

 

2.5 DIFERENÇA ENTRE HABEAS DATA E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

 

O habeas data, no que tange ao dever do Estado de prestar informações e 

esclarecimentos, não se confunde com qualquer outra garantia constitucional. 

A proteção constitucional contida no inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição 

Federal, mencionado linhas atrás, diz respeito à obtenção de informações relativas ao modo de 

agir da Administração Pública como reflexo da democratização do país, tornando mais 

transparente o uso da coisa pública.  

De acordo com Celso Ribeiro Bastos
70

: 
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Trata-se, pois, de combater o princípio da arcana práxis ou princípio do 

segredo que, sendo próprio do Estado de polícia, não deixa, contudo, de 

manifestar a sua permanência no Estado de Direito, no atuar de uma 

burocracia que procura encerrar-se em uma prática esotérica de difícil acesso 

ao cidadão comum.  

Diva Prestes Malerbi
71

, sobre o citado inciso XXXIII, preleciona: 

Cuida, pois, o inciso XXXIII do art. 5º da Constituição de um direito 

pessoal, de cunho político, direito de a pessoa, enquanto membro da 

comunidade, de tomar parte na vida pública e na direção dos assuntos 

públicos do País. Trata-se, assim, de direito político, defluente do status 

civitatis, tendo por objeto o livre exercício de uma função pública, 

protegendo-a contra qualquer ingerência ilegítima (do Estado-pessoa ou de 

outros entes). 

O inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal integra o direito geral à 

informação formado pelo inciso XIV. Em relação à transparência dos agentes públicos, aquele 

dispositivo constitucional (artigo 5º, inciso XXXIII) também se coaduna com o caput do 

artigo 37 da atual Carta Magna.  

Logo, percebe-se a distinção entre o dever de prestar informação, insculpido no 

citado comando constitucional (artigo 5º, inciso XXXIII), com a proteção à intimidade 

intrínseca ao habeas data, ou seja, naquele há o dever dos órgãos públicos de fornecer 

informações de interesse particular, de interesse coletivo ou geral, quando solicitadas, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilização, observadas as informações que 

estão acobertadas por sigilo de Estado para a preservação da segurança nacional. 

Ressalta-se que, no referido inciso XXXIII, há uma imposição para que a 

Administração Pública informe ao indivíduo ou à coletividade os atos de seu interesse.
72

  

Por outro lado, o habeas data assegura para o sujeito o conhecimento prévio das 

informações pessoais que são ou poderão ser objeto de manipulação pelo órgão coletor e que 

dizem respeito somente a ele, a mais ninguém. Portanto, com esta ação constitucional, a 

pessoa pode, entre outros propósitos, evitar que a manipulação de seus dados não cause danos 

à sua privacidade. 
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Algumas posições doutrinárias
73

 veem correlação entre os incisos XXXIII e 

LXXII, ambos do artigo 5º da Constituição Federal, conforme escreveu Diomar Ackel 

Filho
74

: “Assim, o inc. LXXII, que prevê o habeas data, deve ser interpretado em conjugação 

com o inc. XXXIII, ambos do mesmo art. 5º, resultando daí a interpretação que esposamos 

tocantemente às exceções”. 

A acepção esboçada é que o inciso XXXIII constitui o objeto de proteção do 

habeas data, tal como os incisos V, X e XII, todos do artigo 5º da Carta Magna brasileira.  

Para discordar desse entendimento, invoca-se novamente a disciplina do inciso 

XXXIII da Constituição Federal, que assegura o direito à informação pessoal ou coletiva 

mantida por órgãos públicos. Esta norma, em regra, não tem relação direta com a vida íntima 

do indivíduo, mas sim com o princípio da publicidade insculpido no caput do artigo 37 da 

mesma ordem constitucional.  

A interpretação sistemática de ambas as normas assinala o dever de transparência 

dos órgãos públicos. No caso do inciso XXXIII citado, o direito ali garantido pode ser 

exercido mediante petição (inciso XXXIV do artigo 5º). Portanto, não é necessária a 

intervenção jurisdicional, salvo se a informação solicitada coloque em risco o interesse 

público ou a segurança nacional. 

Caso a informação solicitada, que não esteja relacionada à vida privada ou não 

seja de interesse nacional, venha a ser negada, outra ação poderá ser utilizada para a obtenção 

da referida informação. O que se pretende enfatizar é que o inciso XXXIII, apesar de 

mencionar o direito à informação, assim como o inciso XIV, não podem ser considerados 

como norma material de proteção à vida íntima amparada pelo habeas data. 

José Joaquim Calmon de Passos
75

, quando tratou do direito à informação 

insculpida no artigo 5º, incisos XIV e XXXIII, da nossa Carta Magna, assim se manifestou: 

O habeas data, portanto, não é remédio processual para tutela do direito à 

informação. Ele é inadmissível para proteção daquele direito geral à 

informação previsto no inciso XIV do art. 5º. Como, por igual, é inadequado 
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para tutelar o direito de se obter informação de caráter particular (que não 

seja de caráter pessoal) ou de interesse geral. Numa e noutra hipótese, o 

interessado terá que lançar mão dos instrumentos processuais já existentes e 

adequados para proteção dos direitos subjetivos, podendo configurar-se na 

espécie, a admissibilidade do mandado de segurança, de um procedimento 

ordinário ou especial outro que não o writ. Inadmissível, sempre, o habeas 

data. Isso enquanto o legislador não estabelecer um procedimento específico 

para essas situações. 

Já para tutela do direito de obter informações de caráter pessoal, isto é, 

informações que dizem respeito à pessoa do título do direito à informação, 

ou para retificar essas informações, previu nossa Carta Magna o remédio do 

habeas data. 

Mesmo não sendo fonte material do habeas data, o inciso XXXIII do artigo 5º da 

Constituição Federal pode ser objeto do writ, desde que demonstrado que a informação 

solicitada ao órgão público, de algum modo, representaria ameaça ou lesão à privacidade, 

como, por exemplo, a recusa do “Poupatempo” de promover retificação na folha de 

antecedentes criminais da pessoa.  

Portanto, a primeira função do habeas data é tutelar a privacidade, a fim de 

permitir que o indivíduo tenha acesso à informação sobre sua pessoa, coletada pelo órgão 

cadastral e que possa rechaçar
76

 qualquer tipo de manipulação errônea e/ou indevida dos seus 

dados.  

A proteção de que trata o habeas data, deve, igualmente, ser ampliada para atingir 

a manipulação de dados pessoais informatizados e armazenados por empresas privadas de 

proteção ao crédito, redes sociais e outros repositórios de dados.  

A lição de Fernando Sacco Neto
77

 reforça a assertiva: 

O habeas data está conectado a uma das liberdades públicas, qual seja, o 

direito à informação. Conjugando-se o inciso III do art. 1º da CF – que 

protege a dignidade da pessoa – com os incisos X e LXXII do art. 5º da CF, 

conclui-se que o habeas data é instrumento com aptidão para tutelar as 

expressões das condutas. 

Associar o inciso LXXII com o inciso XXXIII, ambos do artigo 5º da 

Constituição Federal, é criar óbices que o habeas data já enfrenta, uma vez que este remédio 

tutela a vida íntima das pessoas mediante o fornecimento de informações particulares que 
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 “A segunda função específica do habeas data é a garantia do direito de retificação de dados que se encontrem 

incorretos ou incompletos nos arquivos. Esta retificação não deve ser interpretada de maneira restrita, mas sim 

como direito de anulação, de correção, de subtração ou de acréscimo dos dados existentes em repositórios de 

consumo.” Cf. PASSOS, José Joaquim Calmon de. Mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, 

habeas data (constituição e processo), p. 66.  
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 SACCO NETO, Fernando. Cadastros de proteção ao crédito, p. 137. 
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estão em poder de entidades cadastrais (sejam elas públicas ou privadas) passíveis de causar 

danos ao seu titular. Por outro lado, a disciplina do inciso XXXIII tem relação com a 

informação de caráter particular ou não, mas não de caráter pessoal e que não tenha o condão 

de causar dano. 

Em arremate, o direito à prestação de informação contida no inciso XXXIII do 

artigo 5º da Constituição Federal, a toda evidência, assegura a necessária transparência no 

modo de agir do Poder Público. 

 

2.6 NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO DE HABEAS DATA E SUA PECULIARIDADE 

 

Quanto à natureza jurídica, o habeas data é ação
78

 constitucional, por assegurar à 

pessoa acesso ao Estado-juiz para obter tutela jurisdicional à intimidade, conforme prevê a 

Constituição Federal.  

Em contrapartida, na esteira da Súmula 2
79

 do STJ, , o habeas data poderia ser 

entendido como remédio para sanar abuso ante a recusa do Poder Público ou de entidade 

privada de prestar informação ou promover retificação nos seus cadastros. 

A interpretação que predomina na jurisprudência e na doutrina em relação à 

referida súmula aponta no sentido de que é imprescindível o esgotamento da via 

administrativa para obtenção de prova pré-constituída da recusa ou retardamento injustificado 

por parte da autoridade coatora, para que haja interesse de agir do habeas data. Esse aspecto 

será analisado, em seção específica, adiante.  

Neste ponto, importa mencionar que, de acordo com entendimento predominante 

da doutrina e da jurisprudência sobre o teor da Súmula nº 2, o habeas data não passaria de um 

remédio constitucional especial destinado a assegurar para o impetrante, com base em prova 

pré-constituída da recusa ou retardamento injustificado da autoridade pública coatora, um 

alvará judicial que lhe permita o acesso à informação ou retificação de seus dados perante o 

órgão detentor do respectivo cadastro ou banco de dados. 
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 Sobre o conceito de ação aqui adotado, recomendam-se as seguintes obras: CHIOVENDA, Giuseppe. 

Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1969. v. I. p. 3-33; COUTURE, Eduardo J. 

Estudios de derecho procesal civil. Buenos Aires: Ediar, 1948. t. I. p. 24-57; BUENO, Cassio Scarpinella. 

Curso sistemático de direito processual civil. Teoria geral do direito processual Civil. São Paulo: Saraiva, 

2008.   
79

 Súmula 2 do STJ: “não cabe o habeas data (cf, art. 5º, LXXII , letra „a‟) se não houve recusa de informações 

por parte da autoridade administrativa.” 
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O fato de o impetrante dispor de prova pré-constituída da resistência ou do 

retardamento injustificado da prestação da informação e/ou da negativa de promover a 

retificação de dados cadastros a seu respeito, em que pese entendimento diverso, despertaria 

tão somente um direito de petição para obtenção do remédio constitucional em exame, ao 

passo que se trata, na verdade, de um instituto de tutela de direitos indisponíveis, como a 

intimidade e a liberdade, que demandam um provimento jurisdicional e não um simples 

pedido ao Poder Judiciário. 

Embora a Súmula nº 2 do STJ enseje interpretação nesse sentido e, também, em 

razão de o habeas data ser uma garantia fundamental, reconhecidamente não é um remédio
80

 

de natureza especial apto a regulamentar o manejo de dados do indivíduo pelo Poder Público 

ou por entidades privadas para este fim. Ao contrário, a legislação constitucional (artigo 5º, 

inciso LXXII) e a infraconstitucional (Lei nº 9.507/1997) o qualificam como ação 

constitucional
81

. 

 

2.6.1 Tutela jurisdicional como fim único do direito de ação 

 

De plano, é certo afirmar que a ação é o direito à tutela jurisdicional, que, por sua 

vez, é o fim perseguido pela jurisdição. 

Cassio Scarpinella Bueno
82

 ensina que a tutela jurisdicional é a proteção dada pelo 

Estado-juiz sobre o direito material aplicado à espécie. É a contrapartida institucionalizada da 

vedação da autotutela. Ou seja, com a proibição da autotutela, é institucionalizada pelo Estado 

a proteção a direito, cuja função jurisdicional típica é impor a vontade concreta da lei nas 

situações fáticas que lhe são apresentadas. 
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 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Federal brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. O autor, ao 

tratar do habeas data, usa o termo remédio processual, sem intenção de afastar a natureza de ação do instituto. 
81

 “Reconhece-se a natureza jurídica do habeas data como ação constitucional, de caráter civil, conteúdo e rito 

sumário, cujo objetivo é a tutela de direito líquido e certo pertinente ao indivíduo, que busca conhecer a 

plenitude de informações e registros mencionados em banco de dados de repartições públicas ou particulares 

acessíveis ao público, que dizem respeito à sua pessoa, possibilitando que elas sofram eventuais retificações, se 

for o caso.” Cf. FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Federal brasileira, p. 213.  
82

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Teoria geral do direito 

processual civil, p. 271. 
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A tutela jurisdicional abrange os diversos tipos de direito previstos na legislação 

constitucional e infraconstitucional
83

. Para cada direito violado ou na iminência de violação 

há uma tutela jurisdicional específica cujo propósito é a promoção da paz social. 

No caso do habeas data, qualquer ato que coloque em risco a intimidade ou a vida 

privada do indivíduo, não importa se por meio de armazenamento de dados, sonegação de 

informações ou mesmo recusa injustificada de retificação dos dados, compete ao Estado 

invocar as medidas cabíveis para que este direito material seja resguardado.  

Assim, ativada a inércia do Estado-juiz por meio da ação de habeas data – tema a 

ser abordado na próxima seção –, a jurisdição é exercida para que, mediante a tutela 

jurisdicional, a intimidade seja protegida.  

 

2.6.2 Habeas data como ação 

 

Para Hely Lopes Meirelles
84

, o instituto do habeas data é ação civil especial. O 

autor explica que, na hipótese de desconhecimento ou impossibilidade de acesso aos registros 

pessoais a serem retificados e/ou complementados, o interessado, indubitavelmente “[...] 

pedirá à Justiça que os retifique, mediante as provas que exibir ou vier a produzir”. 

Flavia Piovesan
85

, por sua vez, entende que o habeas data é ação personalíssima 

do indivíduo que tem seus dados manipulados pelo Poder Público. 

Assim, se alguém estiver prestes a ter a sua intimidade violada por um órgão 

cadastral público ou privado, a proteção suscitada, nestes casos, será invocada ao Estado-juiz 

por meio da ação de habeas data. Isso porque, sendo a ação um direito à tutela jurisdicional e 

o habeas data a garantia constitucional que se dá para rechaçar qualquer ameaça de violação à 

vida íntima, privada, esta proteção só se efetivará mediante a intervenção do Estado. 

Portanto, o instituto do habeas data não é uma ação simplesmente, mas sim uma 

garantia constitucional processual que tutela um direito fundamental da pessoa: a 

inviolabilidade da sua vida íntima. 
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 Para melhor compreensão da abrangência da tutela jurisdicional, recomenda-se a obra de YARSHELL, Flávio 

Luiz. Tutela jurisdicional. São Paulo: DPJ, 2006. 
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 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, p. 258. 
85

 “O habeas data é ação personalíssima, que não admite o pedido de terceiros e sequer sucessão no direito de 

pedir.” Cf. PIOVISAN, Flavia. Habeas data e seus pressupostos à luz da Constituição Federal de 1988 e da Lei 

9.507/97. In: WAMBEIR, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Habeas data. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 

p. 99. 
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O habeas data, tal como o habeas corpus e o mandado de segurança, é um writ, 

com destinação específica de proteger a intimidade da pessoa que tem seus dados coletados 

ou manejados por entidades cadastrais públicas e/ou privadas.  

Bem a propósito, writ é uma medida de proteção a direitos fundamentais do 

indivíduo que estão na iminência de sofrer alguma ameaça ou lesão. 

Segundo Diomar Ackel Filho
86

¸ a terminologia writ decorre do passado do verbo 

write (written) cujo significado no mundo jurídico corresponde a “uma ordem a ser 

cumprida”. 

O writ se desenvolve por meio da trilogia dos institutos fundamentais de direito 

processual
87

,
88

 para configurar provimento cujo escopo é afastar uma ameaça ou um dano a 

direito fundamental da pessoa, que no caso do habeas data alude à intimidade. 

Como writ constitucional, a questão probatória do habeas data se aproxima de 

outros writs encontrados no direito comparado, segundo Diomar Ackel Filho
89

, por comportar 

dilação probatória (Alemanha e Austrália) e todas as classes de provas, sem a necessidade de 

constituir previamente documentos (juicio de amparo do México), ou seja, a prova pré-

constituída para despertar interesse de agir, em que pese posição consolidada da doutrina e da 

jurisprudência, conforme se verá adiante, é incompatível com ação de habeas data. 

Para o escopo deste estudo, a natureza do habeas data é de ação, um writ 

constitucional que, em razão do direito fundamental por ele tutelado, necessita de um 

procedimento especial e sumário, cuja cognição se restringe tão somente à violação da 

intimidade da pessoa.  
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 ACKEL FILHO, Diomar. Writs constitucionais: “habeas corpus”, mandado de segurança, mandado de 

injunção, “habeas data”, p. 7. 
87

 Proclamada por Ramiro Podetti, a trilogia dos institutos fundamentais de direito processual civil – processo, 

ação e jurisdição – decorre da conjunção recíproca destes e carrega em seu bojo um conjunto de normas 

processuais estabelecidas pelo legislador constitucional e infraconstitucional para que o Estado possa 

desenvolver meios adequados para impor a vontade concreta da lei e entregar a tutela jurisdicional a quem dela 

faz jus, senão vejamos: “[...] esa trilogía de conceptos angulares, debía necesariamente ser la base metodológica 

y cientifica del estudio de la teoria y de la prática del proceso. Y que esse estúdio debía fundamentarse em uma 

consideración unitária y subordinada de estos três conceptos”. (Teoria y tecnica del proceso civil y trilogia 

esctructural de la ciencia del proceso civil. Buenos Aires: Ediar Soc. Anón. Editores, 1963. p. 338). 
88

 Diomar Ackel Filho aduz: “Em todas as espécies de writ se verifica o exercício de um direito subjetivo à 

prestação jurisdicional (ação), visando a um provimento mandamental a ser editado pelo órgão jurisdicional, 

através de um instrumento adequado (processo), em que se assegura a igualdade, o contraditório e o direito de 

defesa, ainda que por via sumária. Tudo com vista a um dano ou ameaça de dano a direito incontestável”. (Writs 

constitucionais: “habeas corpus”, mandado de segurança, mandado de injunção, “habeas data”, p. 11). 
89

 ACKEL FILHO, Diomar. Writs constitucionais: “habeas corpus”, mandado de segurança, mandado de 

injunção, “habeas data”, p. 16. 
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Não obstante a certeza desse raciocínio, surge aqui uma questão peculiar, 

intrínseca ao instituto em tela, que se verifica na disciplina dos artigos 7º e 13 da Lei nº 

9.507/1997, cujos enunciados são, respectivamente: 

Art. 7º. Conceder-se-á habeas data: 

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público; 

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo 

sigiloso, judicial ou administrativo; 

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação 

ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob 

pendência judicial ou amigável. [Grifos nossos]. 

Art.13. Na decisão, se julgar procedente o pedido, o juiz marcará data e 

horário para que o coator: 

I - apresente ao impetrante as informações a seu respeito, constantes de 

registros ou banco de dados; ou 

II - apresente em juízo a prova de retificação ou da anotação feita nos 

assentamentos do impetrante. [Grifos nossos]. 

Do cotejo dos dois dispositivos transcritos, observa-se que, no caso de o 

impetrante pretender informação acerca do registro de seus dados, constantes em órgãos 

cadastrais, a providência jurisdicional perseguida tem natureza declaratória, na medida em 

que pretende afastar a recusa injustificada de fornecimento da informação pelo órgão coator e 

declarar o direito de o indivíduo ter acesso às suas informações pessoais registradas. 

Na hipótese de retificação de dados ou anotação nos assentamentos do interessado 

– respectivamente, incisos II e III do artigo 7º –, a natureza do pedido na ação de habeas data 

é constitutiva, pois altera/substitui uma informação errônea por uma correta. 

Por outro lado, as expressões “apresente ao impetrante” e “apresente em juízo”, 

constantes do artigo 13, incisos I e II, respectivamente, da Lei nº 9.507/1997, impõem uma 

ordem para o coator e, a teor do quanto disposto, a sentença do habeas data tem natureza 

mandamental. 

Para o impetrante, a natureza do pedido pode ser declaratória, quando busca 

informação sobre os dados coletados (artigo 7º, inciso I, da Lei de Habeas Data), ou 

constitutiva, quando for o caso de pretender a retificação ou anotação nos assentos públicos. 

Em contrapartida, o pronunciamento jurisdicional impõe uma ordem para o órgão cadastral 

coator. Logo, os efeitos gerados pela sentença da ação de habeas data é mandamental. 
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Sobre o inciso I do artigo 7º da Lei de Habeas Data, quanto à natureza jurídica do 

instituto, Fernando Sacco Neto
90

, entende que predomina a mandamentalidade, embora em 

sua essência haja um conteúdo condenatório. E completa o raciocínio: 

A tutela jurisdicional buscada no habeas data é de natureza 

predominantemente mandamental. Em sendo deferido ao impetrante o 

pedido de conhecimento (art. 5º, LXXII, a, da CF; art. 7º, I, da Lei 

9.507/1997) das informações constantes a seu respeito, a tutela também terá 

natureza condenatória, mas prevalecerá a mandamentalidade, com a 

determinação judicial de apresentação das informações pela impetrada (art. 

13, I, da Lei 9.507/1997).
91

 

Quanto ao pedido, é certo que o habeas data se distingue do mandado de 

segurança: neste, a sentença fica condicionada à pretensão formulada pelo impetrante, 

naquele, a pretensão fica restrita a uma declaração para a entrega das informações relativas ao 

sujeito ou retificação de dados errôneos mantidos nos registros do órgão cadastral, mas na 

verdade assegura para o interessado a informação ou a retificação por ele desejada.   

Ademais, a teor do artigo 13, incisos I e II, da Lei de Habeas Data, os efeitos 

mandamentais contidos na sentença se sobrepõem aos efeitos declaratórios e/ou constitutivos, 

haja vista a emissão de uma ordem para a autoridade coatora. Ou seja, ainda que a natureza do 

pedido seja declaratória ou constitutiva, a ordem mandamental contida na sentença superaria o 

pedido
92

. 
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 SACCO NETO, Fernando. O habeas data, a Súmula 2 do STJ e o art. 8º, parágrafo único, I, II e III, da Lei 
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 Sobre a eficácia da sentença de habeas data, segue-se o mesmo pensamento externado por Arlete Inês Aurelli, 

em relação ao mandado de segurança: “A eficácia preponderante da sentença do mandado de segurança será 
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natureza declaratória, constitutiva e condenatória”. (O juízo de admissibilidade na ação de mandado de 

segurança. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 28). 
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2.7 DIREITO MATERIAL DA PRIVACIDADE OBJETO DO HABEAS DATA 

 

2.7.1 Da privacidade 

 

Nesta seção, e para a continuidade do objeto do estudo ora proposto, procede-se à 

analise, ainda que breve, da privacidade e do direito à intimidade em face da evolução 

tecnológica que hoje vivenciamos. 

A propósito, o termo privacidade subentende “o direito de estar só”
93

, no sentido 

de que algumas informações relacionadas à vida íntima são da exclusividade da pessoa.  

Em outras palavras, privacidade é um atributo peculiar do indivíduo que lhe 

confere o direito de resguardar para si informações relacionadas à sua vida íntima, que não 

dizem respeito a nenhuma outra pessoa. Portanto, a privacidade é ínsita à existência humana. 

Celso Ribeiro Bastos
94

 corrobora: 

Privacidade consiste na faculdade que tem cada indivíduo de obstar a 

intromissão de estranhos na sua vida privada e familiar, assim como de 

impedir-lhes o acesso a informações sobre a privacidade de cada um, e 

também impedir que sejam divulgadas informações sobre esta área da 

manifestação existencial do ser humano. 

A definição de privacidade, apresentada por Alan Westin, citado por Leonardo 

Roscoe Bessa
95

, abarca as pessoas jurídicas: “Privacidade é a pretensão de indivíduos, grupos 

ou instituições de determinar quando, como e em que extensão as informações sobre eles 

podem ser comunicadas a terceiros”. 

Das definições apresentadas exsurge que a privacidade da pessoa (física ou 

jurídica) constitui o direito subjetivo para impedir que terceiros invadam a sua privacidade, 
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 Em inglês: The right to be let alone. A expressão foi extraída de WARREN, Samuel D; BRANDEIS, Louis. 

D. The right to privacy.  Harvard Law Review. Boston, v. IV, n. 5, December 15, 1890. Disponível em: 
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 BASTOS, Celso Ribeiro. Habeas data. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Habeas data, p. 63. 
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os bancos de dados de proteção ao crédito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 98. 
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perturbe a sua paz, interferindo na sua liberdade individual. A este direito subjetivo se 

denomina “direito à intimidade”. 

O direito à intimidade possibilita que o individuo tenha conhecimento, exerça um 

controle ou até mesmo direcione as informações relacionadas à sua pessoa, como medida de 

proteção à sua privacidade. 

Com o amadurecimento do Estado Democrático de Direito e com a evolução 

tecnológica, o uso da informática desencadeou uma série de atividades de manipulação de 

dados e circulação de informações que podem, eventualmente, ser nocivas à intimidade da 

pessoa. E, como anota Clémerson Merlin Cléve
96

: 

Este amplo domínio dos sistemas de informação gera um processo de 

esquadrinhamento das pessoas que ficam com sua individualidade 

inteiramente devassada. O perigo para a privacidade pessoal é tanto mais 

grave quanto mais a utilização da informática facilita a interconexão de 

fichários com a possibilidade de formar grandes bancos de dados que 

desvendem a vida dos indivíduos, sem sua autorização e mesmo sem seu 

conhecimento. 

Hodiernamente, a manipulação de dados, principalmente os informáticos, tem 

sido de grande relevância, pois fomenta as atividades mercantis e o tráfego negocial, mediante 

a troca de informações acerca dos contratantes. 

As redes sociais também têm expandido a circulação de informações sobre as 

pessoas, atividade que enseja a imposição de limites jurídicos acerca deste manuseio e o 

objetivo é evitar qualquer tipo de ameaça ou lesão à privacidade do indivíduo, seja pessoa 

física ou jurídica. 

Em suma, o advento da globalização, da internet e das redes sociais fez com que a 

sociedade se tornasse refém da informação e das entidades cadastrais que atuam com a 

manipulação de dados dos indivíduos. Em que pesem os benefícios que tais atividades 

proporcionam, pode-se afirmar que esta situação também revela insegurança quanto à 

preservação da intimidade
97

. 
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2.8 HABEAS DATA COMO FORMA DE TUTELA DIFERENCIADA DA PRIVACIDADE 

 

A tutela jurisdicional é desenvolvida no plano do processo, como ensina Cássio 

Scarpinella Bueno
98

: 

É pertinente acentuar a circunstância de que as formas de tutela jurisdicional 

repousam exclusivamente no plano processual. Elas atuam, existem e se 

desenvolvem no plano do próprio processo. Elas, para atingirem o plano 

material e, neste sentido, para tutelarem os direitos materiais, tais quais 

reconhecidos pelo Estado-juiz, necessitam de técnicas, isto é, de meios 

adequados para tanto. 

Com efeito, há uma relação de integração entre processo e tutela jurisdicional, na 

medida em que esta, para se efetivar, precisa das técnicas daquele.  

Glauco Gumerato Ramos
99

, a respeito, assevera que:  

[...] se processo é atividade estatal [...] então a busca da tutela jurisdicional 

por seu intermédio deve permitir ao jurisdicionado que se valha de qualquer 

das várias técnicas de obtenção de tutela dentre aquela(s) que se mostra mais 

útil, adequada e eficaz para viabilizar a tutela jurisdicional do direito 

reclamado. 

A técnica é indispensável para conduzir a atuação do Estado-juiz para chegar a um 

resultado útil, ou seja, entregar a tutela jurisdicional a quem realmente tem direito, sem os 

óbices do procedimento ordinário comum.  

Por sua vez, a tutela jurisdicional diferenciada, técnica cujo propósito é vincular a 

atividade estatal à finalidade específica de tutelar determinado direito material, de forma ágil, 

sem descartar a cognição exauriente, mas que dá melhor tratamento na distribuição do ônus 

do tempo dentro do processo.  

Da doutrina de Donaldo Armelin
100

, extrai-se que: 

A temática de uma tutela jurisdicional diferenciada posta em evidência 

notadamente e também em virtude da atualidade do questionamento a 

respeito da efetividade do processo, prende-se talvez mais remotamente à 
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própria questão da indispensável adaptabilidade da prestação jurisdicional e 

dos instrumentos que a propiciam à finalidade dessa mesma tutela. 

[...] 

Essa permanente necessidade de adaptação da tutela jurisdicional e de seus 

instrumentos à sua finalidade vê-se, no presente, exacerbada pela própria 

constância e crescimento do indesejável fenômeno na demora na prestação 

jurisdicional, o qual, embora não adstrito apenas ao nosso país, repercute 

negativamente na efetividade de tal prestação, impondo a adoção de várias 

medidas direcionadas à sua atenuação, em sendo impossível a sua total 

erradicação. 

No caso de proteção da vida privada do indivíduo, a pretensão do legislador 

constituinte de 1988 foi eleger o habeas data como instituto adequado para tutelar tal direito, 

diante dos avanços tecnológicos que permitem o armazenamento e a manipulação de 

informações. Não é por outra razão que referido writ se qualifica como tutela jurisdicional 

diferenciada. 

Sobre esse tema, novamente, colaciona-se ensinamento de Donaldo Armelin
101

: 

A evolução tecnológica permitiu que a informação passasse a ser tratada de 

forma automática por meio de computadores, tratamento esse que resultou 

na criação de uma ciência denominada informática, a qual se tornou, nos 

dias atuais, recurso praticamente indispensável para todas as áreas do 

conhecimento. 

A globalização, igualmente, fez com que o tráfego negocial ficasse dependente 

das entidades cadastrais de proteção ao crédito
102

 e congêneres. Além disso, as redes sociais 

disseminaram a troca de dados e informações sobre os indivíduos, colocando em risco a 

privacidade.  

Os principais desenvolvimentos tecnológicos se concentraram nas 

telecomunicações e nas formas de disseminação de informações. Em rigor, os progressos 

científicos possibilitaram acessar, processar e circular informações de qualquer natureza (som, 

imagem e texto) e modificaram a relação do ser humano com o tempo e o espaço; também se 

desenvolveram novas formas de interação entre as pessoas, nos seus vínculos sociais e 

culturais.  
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Pertinentes, aqui, são as observações de Fernando Sacco Neto
103

: 

A informação, aliada aos recursos tecnológicos, adquiriu capacidade para 

devassar a individualidade das pessoas, propiciando a ocorrência de 

atentados à privacidade, tais como uso abusivo e ilícito de registros colhidos 

por meios ilegais, o cadastramento desautorizado de dados sensíveis (assim 

chamados aqueles relacionados a raça, opinião política, filosófica, religiosa, 

filiação partidária e sindical, orientação sexual etc.); a manutenção indevida 

de dados falsos etc. 

Pois bem, a ação de habeas data, de uso ainda inexpressivo, quiçá em razão de a 

sua essência também advir do período do regime ditatorial, é instrumento específico de defesa 

da privacidade do indivíduo para coibir abusos perpetrados por entidades cadastrais públicas 

e/ou privadas (por exemplo, os órgãos de proteção ao crédito, o SCR
104

 do Banco Central do 

Brasil), além das redes sociais. 

Celso Ribeiro Bastos
105

 corrobora esse entendimento ao afirmar que: “ele [o 

habeas data] poderia tornar-se um instituto amplo e útil para o cidadão, como um meio 

eficiente de contrabalançar o uso da informática pelo Estado moderno”. 

Neste ponto, vale anotar que não se tem, aqui, a pretensão de discutir a 

importância de órgãos e entidades como o SCR, a Serasa e o SCPC, especialmente em uma 

sociedade tão dependente de atividades mercantis como a brasileira, tampouco se aspira 

avaliar o impacto socioeconômico das redes sociais. No entanto, é certo que esses sistemas 

também são utilizados em atividades de manipulação de dados de pessoas, informações 

privadas, e como tal devem submeter-se aos limites jurídicos impostos pelas legislações 

constitucional e infraconstitucional em vigor, em prestígio ao princípio da ‘jus et obligatio 

sunt correlata’.  

Dessarte, sendo o habeas data um instituto tipicamente processual para a proteção 

da vida íntima, a Lei nº 9.507/1997 deve ser interpretada extensivamente, de modo a 

acompanhar os avanços tecnológicos com potencialidade ofensiva à privacidade. 

 

Nessa trilha, oportunas são as lições de Fernando Sacco Neto
106

: 
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O habeas data, antes de tudo, quer preservar a dignidade humana – 

fundamento ontológico da liberdade e elemento essencial da democracia – e 

tutelar os direitos da personalidade, quais sejam, intimidade, vida privada, 

honra e imagem das pessoas (cf. art. 5º, X, da CF). 

O habeas data está conectado a uma das liberdades públicas, qual seja, o 

direito a informação. Conjugando-se o inc. III do art. 1º da CF – que protege 

a dignidade da pessoa – com os incs. X e LXXII do art. 5º da CF, conclui-se 

que o habeas data é instrumento com aptidão para tutelar as condições e a 

expressão das condutas humanas. O conhecimento, a retificação e a 

complementação de registros, em última análise, tem o condão de 

possibilitar ao jurisdicionado que as informações constantes a seu respeito 

nos bancos de dados expressem fatos precisamente verdadeiros. 

O direito deve ser dinâmico e tentar acompanhar o desenvolvimento da sociedade, 

conforme observou Maria Helena Diniz
107

. Bem por isso, a ação de habeas data representa, 

no plano institucional, uma resposta do Estado às situações que demonstrem potencial 

ofensivo a direitos fundamentais do indivíduo, garantidos constitucionalmente, em qualquer 

dimensão, em especial a privacidade. 

Sobre a utilização indevida de dados pessoais armazenados, adverte Antonio 

Carlos Efing
108

: 

O que ocorre é que a facilidade e agilidade proporcionadas pela informática 

na coleta de dados, bem como a difusão acelerada e crescente formação de 

novos sistemas e empresas de armazenamento de dados, possibilitam que 

sejam abertos cadastros e bancos de dados pessoais sem consentimento da 

pessoa arquivada, ou, pior ainda, sequer esta pessoa tem conhecimento da 

exigência deste repositório. Justamente para regrar esta realidade, impôs o 

legislador fosse a pessoa informada acerca da existência de reunião de dados 

a seu respeito em entidades governamentais e de caráter público. 

O legislador constituinte, ainda que timidamente
109

, fez do habeas data uma 

ferramenta eficiente de preservação do direito à privacidade face ao potencial ofensivo do 

manuseio indevido, pelas entidades cadastrais, de dados relativos ao interesse público, 

estendendo-se esta proteção aos avanços da informática, como por exemplo, às redes sociais. 
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A partir da Constituição Federal de 1988, o direito à intimidade no sistema 

jurídico pátrio resguarda o indivíduo de suportar ameaça ou danos à sua vida privada, 

oriundos de invasões não compatíveis com o interesse público
110

. 

O artigo 5º, inciso X
111

, da Constituição Federal consagra a proteção à privacidade 

individual, relativamente a intervenções indevidas ou desatualizadas. 

Ao comentar referido diploma constitucional, Celso Ribeiro Bastos
112

 explica que: 

O inciso oferece guarida ao direito à reserva da intimidade assim como ao da 

vida privada. Consiste na faculdade que tem cada indivíduo de obstar a 

intromissão de estranhos na sua vida privada e familiar, assim como de 

impedir-lhes o acesso a informações sobre a privacidade de cada um, e 

também impedir que sejam divulgadas informações sobre esta área da 

manifestação existencial do ser humano. 

Prossegue o doutrinador constitucionalista:  

Esta proteção encontra, como visto, desdobramentos em outros direitos 

constitucionais que também se preocupam com a preservação das coisas 

íntimas e privadas, como, por exemplo, direito à inviolabilidade do domicílio 

e da correspondência, o sigilo profissional e o das cartas confidenciais e 

demais papéis pessoais.
113

 

Em relação à privacidade, grande prejuízo pode causar para o indivíduo uma 

informação negativa repassada pelos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo pelo Sistema de 

Informação Central de Crédito (SCR)
114

 do Banco Central do Brasil, especialmente quando os 

dados informados não condizem com a verdade. A consequência é, não raro, a exclusão do 

sujeito do tráfego negocial. 
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Assim, não é demais exigir do Estado ferramentas jurisdicionais adequadas para 

limitar o uso desenfreado dessa prática, evitando que venha a causar danos à dignidade da 

pessoa humana, como vem ocorrendo em alguns países
115

, que não dispõem de um instituto 

constitucional processual destinado à proteção da privacidade, como é o caso do habeas data, 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

Diante dessas constatações, o instituto do habeas data não pode se limitar apenas 

a reconhecer que o indivíduo tenha acesso a informações ou que possa retificá-las, em caso de 

incorreção. Isso porque, na atual conjuntura, na qual reina a troca de dados informatizados dos 

sujeitos, o que fomenta a economia, a proteção constitucional do habeas data tem que se 

expandir a ponto de ser um anteparo a ameaças e danos decorrentes de acessos a dados 

surgidos após o desenvolvimento de sistemas de informações criados para consultas de órgãos 

de proteção ao crédito, SCR e, principalmente, informações que trafegam diuturnamente na 

internet e nas redes sociais. 

A exemplo do que ocorre com o habeas corpus e com o mandado de segurança, 

escopo constitucional de tutelar “quaisquer” violações ilegais e não legítimas, em se tratando, 

respectivamente, de liberdade  de locomoção e abusos do Poder Estatal contra direito líquido 

e certo dos indivíduos, também o habeas data, no âmbito da vida privada, não se deve limitar 

apenas a admitir o acesso e a retificação de dados em órgão público. 

Do mesmo modo, o instituto do habeas data deve coibir, seja preventiva ou 

repressivamente, o uso indevido e lesivo da manipulação de dados oriundos da evolução 

tecnológica. 

Nesse sentido, portanto, o habeas data é uma tutela jurisdicional diferenciada 

destinada à ampla proteção da privacidade do indivíduo, além de assegurar acesso a 

informação, retificação de dados e anotações de observações nos assentos, quando necessária, 

por parte de órgãos cadastrais públicos e privados manipuladores de informações das pessoas 

e o objetivo é, vale frisar, evitar danos na esfera da vida privada. 
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E, como tutela diferenciada, o habeas data deve dispor de um procedimento 

simples, célere, de cognição restrita, mas que admita todos meios de prova, 

consequentemente, sem a exigência de prova pré-constituída.  

Menciona-se, ainda, que o instituto do habeas data é uma tutela jurisdicional 

diferenciada
116

 porque, conforme defendido linhas atrás, a proteção constitucional que o 

acompanha tem natureza de ação especial, cuja técnica empregada deve afastar-se o mais que 

possível do procedimento ordinário. Ademais, por ser medida jurisdicional destinada à 

proteção da intimidade do indivíduo, na vida prática precisa gerar os efeitos pretendidos pelo 

legislador originário, ou seja, assegurar para o individuo ampla proteção à sua vida privada.  
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CAPÍTULO 3 – DO PROCEDIMENTO DA AÇÃO DE HABEAS DATA (LEI Nº 

9.507/1997) 

 

 

3.1 ALGUMAS CONSIDERAÇOES LEGE FERENDA SOBRE O PROCEDIMENTO 

IDEAL PARA O HABEAS DATA 

 

O habeas data, como writ constitucional que é e pela relevância do direito por ele 

protegido, requer um rito procedimental especial célere, que admita todos os meios de prova, 

sem, contudo, necessitar de uma dilação mais complexa. Referido writ e alguns dispositivos 

(art. 43 e parágrafos) do CDC formam um microssistema processual apto a impor limites às 

entidades que coletam, armazenam e dão tratamento às informações constantes de bancos de 

dados. 

A priori, o habeas data foi inserido na Constituição Federal como garantia 

fundamental de proteção à vida privada, em razão das circunstâncias políticas que o país 

atravessava. No entanto, atualmente, essa finalidade política perdeu espaço e hoje o foco 

maior do instituto, como tutela jurisdicional da intimidade, aponta para os bancos de dados 

privados destinados à atividade negocial, na medida em que têm o maior potencial de dano à 

dignidade da pessoa humana, em especial depois dos avanços da informática.  

Nos dias atuais, por exemplo, a pessoa não necessita sair de casa para movimentar 

a sua conta bancária, tampouco para adquirir produtos e contratar serviços de qualquer parte 

do mundo, basta que acesse um computador ou um dispositivo móvel como um smartphone 

conectado à internet, e tudo isso será possível sem qualquer deslocamento físico.  

Essa concepção fica nítida com a distinção que Othon Sidou
117

 fez sobre registro e 

banco de dados: 

„Informações constantes de registros ou banco de dados‟, previne a 

Constituição. Por que o disjuntivo? Por que não há vírgula precedente àquele 

ou, sabido, que esse sinal de pontuação indica que o elemento seguinte está 

ali como expletivo? A resposta está em que se trata de coisas diversas. Os 

registros são os mantidos pelos órgãos governamentais e os bancos de dados 

são os mantidos por entidades particulares, privadas ou civis. Os registros, 

ou arquivos da espécie organizados pelos órgãos governamentais nunca 

foram tratados por „banco de dados‟, terminologia que guarda estrito vínculo 
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com a atividade negocial, ou seja, o lugar onde se reúnem informações 

destinadas a suprir quem do público delas necessite para dado fim. Tivesse a 

lei por escopo concentrar sua aplicação a entidades governamentais apenas, 

não diria registros ou banco de dados, bastando empregar o primeiro 

elemento da expressão. Além do mais porque todo banco de dados guarda 

registros, mas nem todo registro é guardado em banco de dados. 

E não é demais acrescentar: se outrora o perigo que a vida íntima corria era com a 

destinação política que os entes do governo davam às informações constantes dos seus 

registros, no presente, o simples armazenamento de dados sobre a pessoa pode causar danos a 

sua privacidade.  

Com esteio nessas lições, vislumbra-se que o dispositivo constitucional do habeas 

data primeiramente devesse especificar o bem da vida tutelado pelo writ, haja vista que o 

inciso LXXII do artigo 5º da Carta da República tanto reconhece a proteção da vida íntima da 

pessoa, mediante entrega de informações e retificação de dados constantes em banco de dados 

públicos ou desta natureza, quanto estabelece o meio processual para tutelar aquele direito 

constitucionalmente reconhecido. 

Do mesmo modo, a lei regulamentar do procedimento do habeas data deveria 

especificar, de modo claro, preciso e abrangente, tal como faz o artigo 43, parágrafo 4º, do 

CDC, quais os bancos de dados que são considerados entidade de caráter público e, portanto, 

alvo de limitação jurisdicional pela via do writ. 

A lei específica de habeas data deve, assim, possibilitar ao indivíduo o 

conhecimento prévio sobre a coleta e o armazenamento de seus dados por um ente gestor de 

banco de dados, independentemente de a natureza deste ser pública ou privada, bem como a 

finalidade a que se destina.  

Outro aspecto importante alude à possibilidade ou não de aditar a inicial de 

habeas data impetrada para obtenção de informação, após a apresentação da informação, pelo 

impetrado, em resposta à notificação do writ.  

Nesse ponto, a atual Lei nº 9.507/1997 disciplina que, uma vez impetrada a ação 

de habeas data para obtenção de informação sem pedido de retificação e, por estar 

sedimentado na doutrina e na jurisprudência que a inicial deve acompanhar prova pré-

constituída, não se admitindo produção de outras provas (entendimento com o qual 

discordamos), o aditamento para acrescentar pedido de retificação após o polo passivo ter 

respondido os termos do writ não seria possível sem a aquiescência do ente cadastral. 



60 

 

 

 

Bem a propósito, a lei que regula o procedimento do habeas data deveria 

contemplar um dispositivo que autorizasse o interessado a impetrar o writ para obtenção de 

informações recusadas pelo agente cadastral, com um pedido genérico de retificação ou 

anotação, a fim de evitar duas ações de habeas data. 

Nesse caso, ao impetrante, depois de tomar conhecimento das informações que 

lhe foram sonegadas e ao verificar que necessitam ser corrigidas ou que carecem de alguma 

anotação complementar, diante do pedido genérico feito na inicial, poder-se-lhe-ia permitir, 

no bojo da ação de habeas data, pleitear a retificação ou a anotação complementar, desde que 

observada a garantia do contraditório e ampla defesa. 

 Essa solução, ignorada pelo legislador infraconstitucional que editou a Lei nº 

9.057/1997, já havia sido proclamada por José Afonso da Silva
118

, nos seguintes termos: 

O processo do habeas data pode desenvolver-se em duas fases. Na primeira, 

o Juiz, de plano, manda notificar o impetrado para apresentar os dados do 

impetrante, constantes de seu registro, no prazo que estipule; juntados os 

dados, o impetrante terá ciência deles, devendo manifestar-se em prazo 

determinado. Se nada tiver a retificar, di-lo-á e se arquivará o processo. Se 

tiver retificação a fazer, dirá quais são, fundamentadamente, mediante 

aditamento à inicial, e então o juiz determinará a citação do impetrado para a 

constatação, se quiser, prosseguindo-se nos termos do contraditório. 

Assim, no procedimento do habeas data, o direito à informação deverá pressupor 

um direito de retificação, atualização, cancelamento e outros direitos relacionados à vida 

íntima, como, por exemplo, o direito ao esquecimento. 

Esse entendimento parte dos pressupostos de que, em tempos hodiernos, é por 

meio do devido processo legal que se estabelece o modelo padrão de atuação do Estado-juiz 

para a entrega da tutela jurisdicional e é pelo princípio da duração razoável do processo que se 

obtém a garantia de que a atuação da jurisdição estatal deva ser eficaz em termos de 

eficiência, agilidade e economia de recursos.   

Com efeito, o tratamento do tempo para o amadurecimento da tese jurídica que 

será aplicada na solução do conflito é uma das técnicas de efetivação da tutela jurisdicional, 

por meio do processo. 

Quando a norma jurídica do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da 

República faz menção ao termo “duração razoável”, extrai-se que o lapso temporal do 

processo deve ser equacionado, de modo que não incidam os perigos de danos aos quais as 
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partes ficarão expostas, desde o acionamento da atividade jurisdicional do Estado-juiz até a 

entrega definitiva do bem da vida pleiteado. 

Portanto, para compatibilizar os elementos distintos que moldam o instituto do 

habeas data, é necessária uma normativa que regule adequadamente o direito de proteção de 

dados pessoais, de acordo com outros princípios constitucionais, em especial os incisos 

XXXV e LXXVIII do artigo 5º da ordem constitucional em vigor, que são confrontados pela 

atual Lei de Habeas Data. 

Dessarte, a tarefa de eliminar algumas barreiras que se evidenciam na atual Lei de 

Habeas Data enseja o aproveitamento máximo dos atos processuais praticados na atividade 

jurisdicional do Estado, com dispêndio mínimo de tempo. 

 

 3.2 O PROCEDIMENTO DA LEI Nº 9.507/1997 

 

A Lei de Habeas Data é extemporânea e talvez por influência do parágrafo único 

do artigo 24 da Lei nº 8.038/1991 o legislador infraconstitucional acabou adotando 

erroneamente o procedimento da antiga lei do mandado de segurança (Lei nº 1.533/1951) 

como estrutura geral. 

Afirma-se que a Lei de Habeas Data é extemporânea porque seus dispositivos 

seriam mais úteis no regime jurídico anterior à Constituição Federal de 1988, como anteparo à 

coleta de dados por entes governamentais que os utilizavam para fins políticos ou contrários à 

garantia fundamental da dignidade da pessoa humana, ao invés de instituto protetor de 

eventuais ou potenciais danos à vida privada. 

Apesar de a lei em comento ter sido editada oito anos após a promulgação da 

Constituição Federal, verifica-se que não houve amadurecimento suficiente do legislador 

infraconstitucional no sentido de vislumbrar que com a efetivação da democracia desapareceu 

o temor do uso de informações pessoais com objetivos políticos como mencionado linhas 

atrás e que o habeas data, tal como idealizado pelo seu criador, seria um instrumento 

processual constitucional apto a amparar a dignidade da pessoa humana contra danos oriundos 

dos avanços tecnológicos. 

Ainda, o legislador infraconstitucional, na elaboração da Lei de Habeas Data, 

estava mais preocupado em proteger o Poder Público das consequências das buscas de 

informações realizadas no passado do que dirimir dúvidas relevantes quanto a seu manejo 
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pelo jurisdicionado, aí incluídos os vetos que a referida lei sofreu, por exemplo, o caput do 

artigo primeiro
119

, o que só contribuiu para a incompreensão do instituto.  

Esse raciocínio tem o suporte da crítica
120

 que a doutrina faz em relação à Lei nº 

9.507/1997 e que será objeto de estudo no capítulo destinado às questões controvertidas do 

habeas data. 

Quanto ao procedimento que a Lei de Habeas Data adotou, duas fases podem ser 

identificadas: extrajudicial (artigos 2º a 4º) e judicial (artigos 8º a 20). 

O cumprimento da primeira fase, ou seja, o transcurso da via administrativa é 

obrigatório para despertar interesse na fase judicial, que se entende ser inconstitucional, 

conforme se abordará no próximo capítulo.  

Na fase administrativa, a teor do artigo 2º da mesma lei, o interessado deverá 

requerer a informação perante o órgão cadastral e, após a solicitação dos dados, o arquivista 

terá o prazo de 48 horas para proferir a decisão, que deverá ser comunicada ao postulante em 

24 horas, in verbis: 

Art. 2º. O requerimento será apresentado ao órgão ou entidade depositária do 

registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. 

Parágrafo único. A decisão será comunicada ao requerente em 24 (vinte e 

quatro) horas. 

Uma vez deferida a solicitação de informação, o agente cadastral agendará dia e 

horário para que o interessado tenha conhecimento dos dados a seu respeito e que ali estão 

registrados (artigo 3º
121

). 

De posse da informação requerida, e constatada alguma irregularidade nos dados 

armazenados, se o interessado quiser promover a retificação terá de peticionar e demonstrar 

documentalmente os motivos que justificam a correção. Caso não encontre irregularidades, 
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 “Parágrafo único. Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que 

sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade 
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brasileiro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, v. 97, 2002, p. 245; 

MEDINA, José Miguel Garcia. Análise dos requisitos exigidos pela Lei 9.507, de 12.11.1997, para a impetração 

do habeas data – Constitucionalidade, natureza jurídica e tentativa de sistematização. In: WAMBIER, Teresa 
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facultado lhe será solicitar anotação complementar para explicar ou contestar o dado 

constante no órgão cadastral, conforme disposição do artigo 4º da Lei de Habeas Data: 

Art. 4º. Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o 

interessado, em petição acompanhada de documentos comprobatórios, 

poderá requerer sua retificação. 

§1º. Feita a retificação em, no máximo, 10 (dez) dias após a entrada do 

requerimento, a entidade ou órgão depositário do registro ou da informação 

dará ciência ao interessado. 

§2º. Ainda que não se constate a inexatidão do dado, se o interessado 

apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível 

pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada no 

cadastro do interessado. 

Na hipótese de indeferimento do pedido de informação, retificação ou anotação no 

registro, pela entidade arquivista, ou ainda deixar esta de emitir um pronunciamento no prazo 

de dez dias (informação) ou 15 dias (retificação), poderá a pessoa ingressar em juízo para 

obter a tutela jurisdicional do habeas data destinada a tal fim, conforme dispõe o artigo 8º, 

caput e parágrafo único, da Lei nº 9.507/1997: 

Art. 8º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 

285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os 

documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na 

segunda. 

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:  

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 (dez) 

dias sem decisão; 

II - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2º do art. 4º ou do 

decurso de mais de 15 (quinze) dias sem decisão. 

Do cotejo dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei nº 9.507/1997, extrai-se que o órgão 

arquivista tem o prazo de 48 horas para proferir uma decisão e o prazo de 24 horas para 

comunicar ao requerente os termos da decisão. 

No texto original da referida lei, ao ente cadastral que descumprisse qualquer 

prazo estabelecido no artigo 2º, que fora vetado pelo Presidente da República
122

, ser-lhe-ia 

imposta uma sanção, conforme previsão do artigo 6º
123

 da Lei de Habeas Data. 
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 As razões do veto foram: “No que se refere à multa, prevista no art. 6º, não se vê qualquer indicação quanto: 

a) a sua destinação; b) à disciplina da gestão das verbas decorrentes de sua aplicação. Identifica-se, pois, aqui 

uma lacuna que há de ser colmatada mediante nova iniciativa legislativa. O §1º confere ao Ministério Público o 

encargo de tomar providências necessárias para a apuração da infração e conseqüente aplicação da multa. Tal 

atribuição não parece compatível com as finalidades do Ministério Público (art. 127 c/c art. 129 da Constituição) 

[...]”. BRASIL. Presidência da República. Mensagem de veto n. 1.373. Brasília, DF. 12 nov. 1997. Disponível 
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A toda evidência, se fosse mantida a sanção prevista no citado artigo 6º, esta teria 

caráter coercitivo e, mesmo assim, não haveria coerência em condicionar o ajuizamento da 

ação do writ após o decurso do prazo de dez ou 15 dias (informação ou retificação, 

respectivamente) sem o órgão cadastral emitir um pronunciamento sobre o requerimento do 

interessado, afinal, não demonstrado o decurso do prazo fixado no artigo 8º, parágrafo único e 

seus incisos I e II, da Lei nº 9.507/1997, a petição inicial será indeferida (art. 10) por inépcia. 

Correto, portanto, seria estender o prazo para dez dias, quando o objeto do 

requerimento for informação, ou 15 dias para o ente cadastral proferir decisão. Outra 

providência desejável seria dispensar o requerente de demonstração de fato negativo, ou seja, 

ausência de decisão sobre a sua solicitação pelo gestor do banco de dados. 

Uma vez indeferida a informação ou retificação pelo agente cadastral, ou 

deixando este de decidir sobre o requerimento na forma estabelecida pela Lei nº 9.507/1997, o 

requerente adquire interesse de agir para acionar a tutela jurisdicional do Estado e buscar a 

proteção constitucional do writ de habeas data.  

A petição inicial deve preencher os requisitos dos artigos 282 e 283 do Código de 

Processo Civil (CPC), daí se inferindo que, no que for compatível, as regras deste diploma 

processual
124

 devem ser aplicadas subsidiariamente à ação de habeas data. 

Assim como no mandado de segurança, a petição inicial de habeas data, com os 

respectivos documentos, será apresentada em duas vias (art. 8º). Na verdade, o número de 

vias apresentado na inicial do writ será de acordo com o número de pessoas que integrarão o 

polo passivo da demanda. 

Como antecipado, se a petição inicial não preencher os requisitos do artigo 8º, 

parágrafo único e seus incisos I e II, da Lei nº 9.507/1997 e do artigo 282 do CPC haverá 

indeferimento liminar da prefacial e desta decisão o autor da ação poderá interpor recurso de 

                                                                                                                                                                                     
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-9507-1997.pdf>.  

Acesso em: 03 jun. 2013.  
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apelação (art. 15). Vale acrescentar que é possível emendar a inicial, nos termos do art. 283 

do CPC.  

Nos termos do artigo 9º da lei em comento, recebida a petição inicial, o juiz 

determinará a notificação do polo passivo para que este, no prazo de dez dias, preste 

informações. Em seguida, decorrido o prazo para apresentação das informações, os autos 

serão encaminhados ao Ministério Público, que se manifestará no prazo de cinco dias. 

Posteriormente, remetem-se os autos ao juiz, para que profira a sentença em cinco dias, 

conforme previsão art. 12 da mesma lei. 

O recurso cabível para a parte manifestar o seu inconformismo com o decisum é a 

apelação. Caso a ordem de habeas data seja concedida, o efeito do recurso em questão é 

somente devolutivo, o que significa que denegada a ordem, o recurso será recebido no duplo 

efeito.  

  

3.2.1 Legitimidade 

 

Para impetrar ação de habeas data, torna-se necessário identificar quem tem 

legitimidade para tal. 

Quando se trata do polo ativo, nem o inciso LXXII do artigo 5º da Constituição 

Federal nem a Lei de Habeas Data são claros quanto a estabelecer quem está legitimado para 

impetrar referido writ. 

Como observou Wilson Zauhy Filho
125

: “[...] terreno em que o habeas data 

igualmente se move com dificuldade é o da determinação dos legitimados a agir e a buscar a 

proteção constitucional em pauta”. 

A propósito, nos seis primeiros dispositivos, a Lei de Habeas Data (alguns
126

 

vetados pelo Presidente da República) dispõe sobre o direito de o indivíduo receber 

informação dos órgãos públicos. No artigo 4º da mesma lei, a pessoa interessada poderá 

requerer a retificação extrajudicial de seus dados. 

Dessarte, à doutrina coube identificar quem detém legitimidade ativa para 

impetrar a ação de habeas data. 
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Por se tratar de direito que envolve a vida íntima, os chamados direitos 

personalíssimos, qualquer pessoa que tenha a sua intimidade invadida por algum órgão 

público ou privado é titular do direito de impetrar ação de habeas data para a defesa da sua 

vida privada. 

José Afonso da Silva
127

 ensina que, em razão de a matéria que se desenvolve na 

ação de habeas data ser de direito personalíssimo do titular, no caso de seu falecimento tal 

direito perece, ou seja, não sucede para os herdeiros. Logo, a ação de habeas data tem 

natureza personalíssima e não admite substituição por herdeiros e parentes.  

Nas palavras do doutrinador: 

De fato, entendemos que o direito de conhecer e retificar os dados, assim 

como o de interpor o habeas data para fazer valer esse direito, quando não 

espontaneamente prestado, é personalíssimo do titular dos dados, só este tem 

o direito subjetivo de invocar a atividade jurisdicional, mediante habeas 

data, para aquele fim; em termos técnicos, só o titular das informações, dos 

dados a serem conhecidos e retificados poderá ser impetrante do dito 

remédio, que, no entanto, poderá ser brasileiro ou estrangeiro. Ninguém 

poderá fazê-lo por ele, nem seus herdeiros ou sucessores. Morto, perece o 

direito.
128

 

Esse entendimento, de certo modo, foi relevante para a pouca utilidade prática do 

instituto do habeas data, no sentido, por exemplo, de impedir que herdeiros e parentes de 

perseguidos políticos desaparecidos durante o regime ditatorial se socorressem da referida 

garantia constitucional para ter acesso aos arquivos oficiais, conforme comentário de Dalmo 

de Abreu Dallari
129

: 

Hoje se tem conhecimento seguro de que muitos presos políticos foram 

assassinados nas prisões, por torturadores militares e civis. Na época em que 

foram mortos, as autoridades distribuíram notas à Imprensa, informando que 

se tratava de segurança ou mesmo num confronto entre grupos subversivos 

rivais. Em quase todos os casos as vítimas da repressão eram apresentadas 

como terroristas e assassinos impiedosos, afirmando-se que nos arquivos dos 

organismos de segurança havia provas das circunstâncias da morte e de que 

o morto era, realmente, um criminoso feroz. 
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O direito de retificação é a exceção à mencionada regra, na medida em que a 

morte do titular outorga para os herdeiros legítimos e/ou cônjuge do falecido o direito de 

impetrar ação de habeas data para resguardar a honra e a boa memória do de cujus.
130

 

Para Vicente Greco Filho
131

, na ação de habeas data, que cuida de direitos 

personalíssimos, não se pode admitir sucessão de terceiros, mesmo que sejam herdeiros, 

cônjuges e/ou parentes. 

Cassio Scarpinella Bueno
132

 também considera não ser cabível nenhum tipo de 

substituição processual, pois o texto constitucional (artigo 5º, inciso LXXII, alínea “a”, da 

Constituição Federal) faz menção tão só à pessoa do impetrante para acesso ou retificação de 

informação. 

Sobre o termo “qualquer pessoa” constante do dispositivo constitucional 

retrocitado, José Carlos Barbosa Moreira
133

 faz a seguinte ressalva: 

Entretanto, não se há de interpretar a palavra „pessoa‟ como adstrita a indicar 

características somáticas ou psíquicas, físicas ou espirituais do interessado: 

pode tratar-se igualmente de sua situação patrimonial, de sua condição 

jurídica, de sua participação em sociedades ou associações, de sua filiação 

(atual ou pretérita) a entidades políticas, a clubes, a agremiações de qualquer 

natureza, e assim por diante. 

Todavia, é importante atentar que o direito personalíssimo, na concepção 

doutrinária capitaneada por Francisco Amaral
134

, alude a direitos subjetivos, que têm por 

objetos bens e valores essenciais da pessoa, em múltiplos aspectos: físico, moral e intelectual.  

Decerto, a vida íntima da pessoa é direito personalíssimo e inseparável do titular 

desde o seu nascimento, acompanha-o por toda a sua existência e, por consequência, só se 

extingue com a morte.  
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A respeito, Francisco Amaral
135

 leciona: 

O direito personalíssimo é absoluto, indisponível, irrenunciável, 

imprescritível e extrapatrimonial; por compreender no seu aspecto físico, o 

direito à vida e ao próprio corpo; no aspecto intelectual, o direito à liberdade 

de pensamento, direito de autor e de inventor; e no aspecto moral, o direito 

à liberdade, à honra, ao recato, ao segredo, à imagem, à identidade e, 

ainda, o direito de exigir de terceiros o respeito a esses direitos. [Grifos 

nossos]. 

A ação de habeas data cuida do aspecto moral dos direitos personalíssimos e, 

portanto, ao contrário da posição adotada por José Afonso da Silva, o direito à proteção da 

vida íntima, no aspecto moral, não morre com seu titular, podendo os herdeiros e parentes do 

titular ajuizar ação de habeas data para obter informação, como no caso dos desaparecidos na 

ditadura, nas situações apontadas por Dalmo de Abreu Dallari, para lhes permitir não apenas o 

conhecimento das informações que levaram o sujeito à prisão, quiçá à morte, mas também 

possibilitar que a sua memória seja restaurada, como também para promover a retificação dos 

respectivos dados. 

Dessarte, a ação de habeas data para tratar de aspecto moral da vida íntima, ou 

seja, o bom nome, a honra e a imagem do titular, admite substituição processual ativa do 

detentor do direito personalíssimo em comento mediante a aplicação conjunta do artigo 12, 

parágrafo único, e do artigo 20, parágrafo único, ambos do Código Civil, que assegura a 

cônjuge, ascendentes, descendentes e colaterais até o quarto grau, legitimidade ativa post 

mortem para tutela de direitos, não sendo diferente na ação de habeas data, mesmo se 

tratando de direito personalíssimo
136

. 
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Na dicção dos dispositivos citados: 

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 

previstas em lei. 

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para 

requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou 

qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. 

Art.20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou 

à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da 

palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 

pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da 

indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a 

respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. 

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes 

legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os 

descendentes. [Grifos nossos]. 

Servem, aqui, as lições de Othon Sidou
137

: 

Mas não se restringe essas informações ao indivíduo uti singuli porque 

abrange as demais pessoas sob sua dependência familiar. Para tal 

entendimento prevalece em toda extensão o preceito constante do art. 76, 

parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual „o interesse moral (só) 

autoriza a ação quando toque diretamente ao autor ou à sua família‟. 

Esse entendimento faz com que o habeas data tenha maior utilidade no campo 

prático, pois permite que alguns parentes possam substituir o titular da ação do referido writ 

para que fique resguardada a proteção da intimidade no aspecto moral, caso ele faleça. 

Em relação a herdeiros e parentes, Wilson Zauhy Filho
138

 entende que: 

O sistema jurídico nacional é rico em previsões de proteção da pessoa 

humana, em vida ou pós-morte, sendo o direito à imagem (expressão por vez 

mais significativa da proteção da dignidade do homem) preservado também 

pela Constituição Federal art. 5º, inciso X. Desse modo, como justificar que 

o conhecimento de dados e a sua possível supressão, retificação ou 

conhecimento de sua gestão latu sensu possa ser obstada a pessoas 

legitimamente interessadas em última instância na preservação da dignidade 

da pessoa humana catalogada? Não há e nem pode haver nenhuma 

fundamentação que justifique essa restrição, sobretudo se considerarmos que 

o direito à dignidade humana é componente dos princípios fundamentais da 

República e não pode ser driblado em nome de postulados jurídicos 
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construídos em razão de relações privadas, estas sim devendo ajustar-se aos 

postulados constitucionais, não o inverso. 

A propósito, o artigo 43 da Constituição Federal e o artigo 34 da Lei nº 25.326 do 

ordenamento argentino asseguram que ação de habeas data pode ser exercida pelo titular, 

seus tutores e curadores, e os que estão na linha sucessória direta ou colateral até o segundo 

grau, além das pessoas jurídicas. 

Sobre o artigo 43 da Constituição argentina, no tocante a legitimidade ativa para 

impetrar habeas data, Néstor Pedro Sagües e María Mercedes Serra
139

 assim se manifestam: 

El artículo 43 otorga legitimacíón activa a ‘toda persona’, a los fines de 

‘tomar conocimiento de los datos a ella referidos [...]’ Involucra por ente a 

sujetos físicos o jurídicos, públicos o privados. Pero no es una acción 

popular: únicamente la articula el sujeto directamente o afectado. 

Em relação ao artigo 34 da citada Lei nº 25.326, Gregório Badeni
140

 comenta: 

El art. 34 de la ley 25.326 dispone que la acción de hábeas data podrá ser 

ejercida por el afectado, sus tutores o curadores y los sucesores en línea 

directa o colateral hasta el segundo grado. También por las personas de 

existencia ideal. Pero, en todos los casos, la acción debe estar vinculada a 

los datos personales del peticionário. Con esta limitación, el hermano de la 

persona que se supone fallecida, tiene legitimación para ejercer la acción de 

habeas data (1308). 

Na Argentina, o direito tutelado pelo habeas data e a ação correspondente, em 

caso de falecimento do seu titular, não morrem com ele. 

Questão deveras importante foi levantada por Arnoldo Wald
141

, quando, em 

alguns casos, é admitida a formação de litisconsórcio ativo ou assistência. No entendimento 

do autor, as regras do CPC são aplicáveis, naquilo que não contrarie a Lei de Habeas Data e 

também em algumas situações que a informação coletada ou manuseada possa envolver ou 

afetar interesses de terceiros. E completa: 

Assim, se o juiz vislumbrar uma hipótese de litisconsórcio necessário (se 

uma informação não puder ser retificada sem que se afete a informação 

sobre um terceiro, por exemplo), deverá determinar que o impetrante 
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providencie a cientificação deste terceiro para integrar a lide, aplicando-se, 

por analogia, as regras do mandado de segurança.
142

 

Sobre a formação de litisconsórcio ou assistência, Arnoldo Wald
143

 exemplifica 

com a hipótese de emissão de cheque sem provisão de fundos de conta conjunta, que é 

encaminhado a algum órgão de proteção ao crédito (SCPC, SERASA etc.). Nesse caso, 

qualquer um dos correntistas poderá impetrar habeas data, isoladamente ou na forma de 

litisconsórcio unitário necessário
144

, ou como assistente. 

A mesma conclusão pode ser deduzida, na hipótese de a pessoa figurar como 

sócio de empresa, com apenas 1% (um por cento), somente para constituição da pessoa 

jurídica, sem qualquer participação nos negócios ou na sua administração, mas que tenha o 

seu nome inserido no sistema SCR do Banco Central do Brasil (BACEN).  

Nessa situação fática, o sócio minoritário poderá impetrar habeas data para obter 

acesso às informações que constam do banco de dados do BACEN, a fim de promover a 

devida atualização ou correção dos dados. 

Sobre a legitimidade ativa para a ação de habeas data, relativamente às pessoas 

jurídicas, é importante anotar, de plano, que a natureza personalíssima deste tipo de ação e o 

direito à intimidade podem não raro suscitar o pensamento de que pessoas não naturais não 

fazem jus à proteção constitucional em comento. 

Na Argentina, reitera-se, as pessoas jurídicas são legitimadas para ajuizar ação de 

habeas data. No Brasil, embora não haja previsão expressa na lei constitucional ou ordinária 

de habeas data, aplica-se o entendimento de que a pessoa jurídica poderá, sim, pela via do 

writ constitucional, promover a defesa da sua honra objetiva. Esse entendimento decorre da 

disciplina do artigo 52 do Código Civil, a saber: “Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no 

que couber, a proteção dos direitos da personalidade [Grifos nossos]”. 

O habeas data, como visto anteriormente, é a tutela jurisdicional da intimidade 

(uma espécie do direito da personalidade). O legislador infraconstitucional, no artigo 52 do 

Código Civil, com a expressão “no que couber”, reconheceu a possibilidade de a pessoa 

jurídica ser titular de direitos da personalidade. 
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A honra objetiva da pessoa jurídica se enquadra na expressão “no que couber”, 

conforme manifestação do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no Recurso Especial
145

 nº 

45.889/SP, cujo excerto é o seguinte: 

Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma 

distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física, que está no 

psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua 

dignidade, respeito próprio, auto-estima, etc., causadores de dor, 

humilhação, vexame; a honra subjetiva, externa, que consiste no respeito, 

admiração, apreço e consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso 

se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, 

enquanto que a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no 

âmbito social onde vive. A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem 

capacidade de ter emoção e dor, estando por isso desprovida de honra 

subjetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar 

abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial 

onde atua. 

Nessa linha, não se pode olvidar que os incisos V e X
146

 do artigo 5º da 

Constituição Federal asseguram indenização moral e material por ofensa à intimidade, à vida 

privada, à honra e à imagem das pessoas, sem fazer distinção da qualidade da natureza da 

pessoa (se física ou jurídica). 

Esse também é o entendimento de Arnoldo Wald
147

 quando analisa: “Não há 

motivos para excluir as pessoas jurídicas se a Constituição não o fez. Assim, da mesma forma 

como podem impetrar mandado segurança, as pessoas jurídicas também podem impetrar 

habeas data”. 

 O próprio STJ editou súmula (Súmula 227
148

) cujo propósito é harmonizar o 

entendimento de que a pessoa jurídica sofre dano moral, consequentemente, é de se constatar 

que não está imune a danos na sua esfera de atuação e, portanto, necessita de amparo judicial, 

ainda que no âmbito de ação de habeas data ou, no caso da citada súmula, fique limitada a 

sua honra objetiva. 
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Desse modo, considerados os incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal 

como fonte material da ação de habeas data e quando o acesso e o manuseio de determinada 

informação por uma entidade (pública ou privada) gestora de banco de dados ameaçarem ou 

lesarem a honra objetiva de uma pessoa jurídica, quer dizer, colocarem em risco o bom nome 

e a tradição que a empresa desfruta no mercado, esta poderá utilizar a via de habeas data para 

obter informação, bem como para promover a retificação dos dados, nos mesmos moldes que 

a pessoa física. 

As pessoas jurídicas, portanto, são titulares do direito fundamental da vida 

privada, ainda que restrita à proteção da honra objetiva, no sentido de zelar pelo bom nome. 

Dessa assertiva também se extrai que as pessoas jurídicas são titulares do direito 

de ação de habeas data, porquanto o legislador constituinte quis assegurar às pessoas, não 

importa se físicas ou jurídicas, o direito de conhecer, atualizar e retificar as informações que 

são coletadas e cadastradas a seu respeito nos bancos de dados e arquivos de entidades 

públicas ou privadas. 

Neste ponto do estudo, quadra anotar que a proteção contida na ação de habeas 

data alcança os estrangeiros residentes no país e também os não residentes, segundo menção 

de José Carlos Barbosa Moreira.
149

 

Consoante a disciplina do artigo 12 da Lei nº 9.507/1997, o Ministério Público 

figura na ação de habeas data apenas como custus legis, não havendo necessidade de atuar 

respaldado nas suas funções institucionais de defesa de direitos de interesses difusos e 

coletivos, até porque o direito que se protege neste mandamus é de índole individual, em 

regra, de natureza personalíssima e só excepcionalmente permite que terceiros substituam o 

titular do direito, no caso de seu falecimento. Ademais, não há no texto constitucional 

específico, nem no mandado de segurança a modalidade de habeas data coletivo. 

Salienta-se que a intervenção do Ministério Público perdeu a sua razão de ser com 

o veto do artigo 6º da Lei de Habeas Data, que acenava com uma participação mais ativa caso 

a entidade cadastral, na fase extrajudicial, deixasse de decidir dentro do prazo estipulado no 

artigo 2º da mesma lei e mediante representação pelo requerente. 

Maurício Antonio Ribeiro Lopes
150

, contrariamente, entende que o Ministério 

Público tem legitimidade ativa para impetrar ação de habeas data quando for necessário 

promover a ação pública para a proteção de interesses difusos e coletivos.  
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Apesar da justificativa e mesmo devotando apreço ao entendimento esboçado pelo 

autor, não se pode concordar com a posição por ele defendida, haja vista que não se consegue 

vislumbrar no habeas data uma situação na qual a sonegação de informação ou retificação de 

dados relacionados com a vida íntima da pessoa desperte proteção a interesses difusos e 

coletivos. 

Não se nega a função institucional do Ministério Público para promover ações 

civis públicas para proteção de interesses difusos e coletivos, conforme disposição do artigo 

129, III da Constituição Federal, no entanto, as ações de habeas data, que se relaciona 

unicamente a direitos individuais da pessoa, afasta a legitimidade do “Parquet” para 

impetração do writ. 

O polo passivo na ação de habeas data, em rigor, não enseja maiores discussões 

quanto à sua identificação, pois são todos os órgãos gestores/mantenedores de cadastros, 

públicos ou considerados de caráter público, que lidam com o objeto do habeas data, ou seja, 

a informação a ser solicitada, retificada ou complementada.  

Na redação do artigo 5º, inciso LXXII, alínea “a” (última parte), da Constituição 

Federal, a pessoa legitimada para responder os termos da ação de habeas data será o órgão 

público ou o ente assim considerado, responsável pela coleta, registro e tratamento das 

informações referentes ao impetrante. 

As entidades governamentais a que se refere à Constituição Federal abrangem a 

órgãos da Administração Pública direta e indireta que colete e armazene informações em seus 

bancos de dados. 

Diferentemente do mandado de segurança, a ação de habeas data é ajuizada 

contra a própria entidade administrativa e não contra o órgão responsável que sonega 

informação ou deixa de proceder à retificação dos dados. 

Ainda, em relação ao polo passivo da ação de habeas data, antes da edição da Lei 

nº 9.507/1997 havia o problema da identificação de quem se enquadrava na terminologia 

“caráter público” que consta no texto constitucional. 

Sobre a identificação da entidade de caráter público constante da parte final da 

alínea “a” do inciso LXXII do artigo 5º da Constituição Federal, José Afonso da Silva
151
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entende que se trata de pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público ou de 

interesse público. Nas palavras do autor: 

A expressão „entidade de caráter público‟ não pode referir-se a organismos 

públicos, mas a instituição, entidade e pessoas jurídicas privadas que 

prestem serviços para o público ou de interesse público, envolvendo-se aí 

não só concessionários, permissionários ou exercentes de atividades 

autorizadas, mas também agentes de controle e proteção de situações sociais 

ou coletivas, como as instituições de cadastramento de dados pessoais para 

controle e proteção do crédito ou divulgadoras profissionais de dados 

pessoais, como as firmas de assessoria e fornecimento de informações e 

dados de que são exemplos as malas diretas.  

Posteriormente, em 1990, o CDC, em seu artigo 43, parágrafo 4º, apresentou uma 

classificação, que se entende exemplificativa, do que seria entidade de caráter público: 

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às 

informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de 

consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. 

[...] 

§4º. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito e congêneres são considerados entidade de caráter 

público. 

Sobre o dispositivo citado, Antônio Carlos Efing
152

 ministra que: 

O caráter público destinado aos arquivos de consumo deve ser considerado 

como resultado das seqüelas que o armazenamento de informações pode 

criar, seja através da proclamação a terceiros, seja apenas – ou mais ainda – 

na forma interna. É o enorme potencial lesivo que exterioriza a necessidade 

de ser atribuído caráter público a estes institutos. 

Apesar de a referida norma ser específica para a proteção do consumidor, sua 

abrangência pode ser considerada um desdobramento do habeas data, uma vez que impõe 

limites objetivos aos órgãos de proteção ao crédito, cuja atividade tem potencial ofensivo para 

a vida privada dos consumidores.  

Na Lei de Habeas Data, parágrafo único do artigo 1º, o legislador 

infraconstitucional definiu entidade de caráter público da seguinte maneira: 

Art. 1.º (vetado) 

Parágrafo único. Considera-se de caráter público todo registro ou banco 

de dados contendo informações que sejam ou que possam ser 
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transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou 

entidade produtora ou depositária das informações [Grifos nossos]. 

 

A leitura conjunta e atenta do dispositivo transcrito, com o artigo 5º, inciso 

LXXII, alínea “a” (parte final), da Constituição Federal revela que banco de dados de caráter 

público é toda entidade não governamental que possua registro em seus repositórios, que 

possam ser transmitidos a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou da entidade 

produtora ou depositária das informações. 

O termo “caráter público”, na inspiração do legislador constituinte, não se refere 

às informações públicas que estão armazenadas em repositórios cadastrais, público ou 

privados, de forma que não caberia, em tese, habeas data porque algumas informações são 

sigilosas.  

Para José Afonso da Silva
153

, quem tem caráter público no habeas data é o órgão 

público ou a instituição privada, valendo repetir o seguinte trecho do ensinamento do autor: 

“A expressão „entidade de caráter público‟ não pode referir-se a organismos públicos, mas a 

instituição, entidade e pessoas jurídicas privadas que prestem serviços para o público ou de interesse 

público [...]”. 

É certo que no mundo contemporâneo o uso da tecnologia se tornou 

imprescindível para o fomento de negócios e o desenvolvimento da economia, e que o insumo 

destas atividades é a coleta e o armazenamento de informações sobre as pessoas. 

Nas relações comerciais e de consumo, a consulta perante agências cadastrais é 

constante e exerce papel fundamental na economia, admitindo-se que a intimidade da pessoa 

seja invadida com o corolário de efetivar negócios de maneira segura e célere, mas sem lhe 

causar danos mediante disponibilização da informação. Nesse aspecto, a preservação da vida 

íntima da pessoa ficou fragilizada, pois a cada momento surgem novas técnicas de coleta e 

armazenamento de dados, que possibilitam a circulação de informações da esfera íntima. 

As atividades das empresas gestoras de banco de dados são potencialmente 

ofensivas à intimidade das pessoas, pois, ainda que as informações coletadas por algum ente 

privado não sejam repassadas a terceiro(s), a disponibilização ou circulação interna destes 

dados pode causar danos à esfera íntima da pessoa. 

Assim, uma interpretação conjunta das disciplinas do parágrafo único do artigo 1º 

da Lei nº 9.507 e do artigo 43, parágrafo 4º, do CDC evidencia que as atividades 
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desenvolvidas por empresas gestoras de banco de dados são de interesse geral porque a 

publicidade das informações amplia o teor ofensivo à vida íntima da pessoa. Ademais, o 

simples armazenamento ou a circulação interna das informações, embora em menor escala, 

também gera ameaça ou ofensa à esfera privada da pessoa. 

O conceito apresentado sobre entidades de caráter público amplia o leque de 

instituições privadas passíveis de integrar o polo passivo da ação de habeas data, alcançando 

órgãos de proteção ao crédito, instituições bancárias, redes socais, enfim, qualquer entidade 

que colete, armazene ou permita a circulação de informações sobre a pessoa, mas desde que 

representem riscos de danos à sua esfera íntima, independentemente de haver ou não 

divulgação a terceiros. 

A título de exemplo, quando se preenche um cadastro para ingressar em uma rede 

social ou para aquisição de um e-mail gratuito, o gestor da rede irá armazenar as informações 

respectivas em um banco de dados. Esse repositório de dados, por sua vez, poderá ser 

utilizado para distintas aplicações, como estratégias de marketing, mala direta e divulgação de 

produtos: trata-se do nominado mailing. 

Certo é que o simples fato de se promover coleta e circulação de informações 

sobre determinada pessoa pode tornar-se uma ameaça ou um dano àqueles que, por exemplo, 

querem exercer o direito de ficar esquecidos.  

Ademais, quando se busca identificar a pessoa privada para constituir o polo 

passivo da ação de habeas data, deve-se levar em consideração que a expressão “caráter 

público” abrange não somente a publicidade da informação para terceiros, mas também a 

disponibilização da informação armazenada. 

 

3.2.2 Competência 

 

A competência para processar e julgar o habeas data está primeiramente definida 

na Constituição Federal. Segundo o seu artigo 102, inciso II, alínea “a”, compete ao Supremo 

Tribunal Federal (STF) processar e julgar, em sede de recurso ordinário, o habeas data 

decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 

No comando da ordem constitucional em vigor, também compete ao STF 

processar e julgar originariamente o habeas data impetrado contra atos do Presidente da 

República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas 
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da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo (artigo 102, inciso I, 

alínea “d”).  

Ainda, há a competência da Corte Suprema para apreciar o habeas data, por força 

da alínea “r” do artigo 102, inciso II, da Carta Magna (disciplina incluída pela Emenda 

Constitucional nº 45/2004), nos casos em que sejam impetrados o Conselho Nacional de 

Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. 

Em relação ao STJ, o texto constitucional estatui que a este órgão caberá 

processar e julgar o habeas data impetrado em face de ato de Ministro de Estado, de 

Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal (artigo 105, 

inciso I, alínea “b” ). 

Aos Tribunais Regionais Federais, é atribuída competência para processar e julgar 

“originariamente” os casos de habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal 

(artigo 108, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal). 

Vale destacar também a competência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para 

julgar em recurso ordinário habeas data denegado pelos Tribunais Regionais Eleitorais (artigo 

121, parágrafo 4º, inciso V, da Constituição Federal) e da Justiça do Trabalho quando a 

matéria envolvida estiver sujeita à jurisdição laboral (artigo 114, inciso IV, da Constituição 

Federal), hipótese incluída pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 

 

3.2.3 Da tutela de urgência em habeas data 

 

A Lei do habeas data nada dispõe sobre o cabimento das tutelas de urgências, seja 

de cunho acautelatório ou antecipatório da providência final, mas que certamente são cabíveis 

ante a sua natureza constitucional
154

 decorrente da ampla interpretação realizada em face do 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, como também, corolário do inciso LXXVIII 

do mesmo dispositivo da Lei Maior. 

O escopo da tutela de urgência é evitar a prestação jurisdicional negativa em razão 

do ônus temporal, caso o direito plausível ou em estado de periclitação não seja efetivado 

mediante cognição sumária, antes da entrega da tutela jurisdicional definitiva. 
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 Sobre a constitucionalidade das tutelas de urgência recomenda-se as seguintes leituras: ALVIM, Eduardo 

Aruda. A raiz constitucional da antecipação de tutela. In: ARMELIN, Donaldo. Tutelas de urgência e 

cautelares: estudos em homenagem a Ovídio A. Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 426-450; 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Da liberdade do juiz na concessão de liminares. In: _____ (Coord.). 

Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 
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Tem-se em mente que acesso à justiça não se refere apenas aos meios adequados 

para garantir o direito de ação, mas, também, possibilitar que o tempo para se efetivar a tutela 

jurisdicional não se torne um obstáculo àquele que necessitar socorrer-se do Poder Judiciário 

para afastar um dano ou lesão a um direito, principalmente quando envolver a vida íntima, 

que pode ser irreversível, como visto nas situações anteriormente mencionadas. 

Com efeito, é na tutela de urgência que o operador do direito encontra 

instrumentos aptos para efetivar o provimento jurisdicional antecipatório ou cautelar e, com 

isso, busca assegurar acesso à ordem jurídica justa sem desperdício de tempo. 

O artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII (introduzido com a Emenda Constitucional 

nº 45/2004), constitui o respaldo constitucional das tutelas de urgência. 

A intenção do legislador constitucional foi garantir agilidade na entrega da tutela 

jurisdicional à parte que realmente tem direito, sem abrir mão de um processo justo baseado 

na dialética processual obtida pelo devido processo legal.  

Portanto, é inegável que as tutelas de urgência têm cabimento no habeas data, 

ainda que sua lei específica não disponha sobre o assunto, ante seu berço constitucional. 

 Outra justificativa para o cabimento das tutelas de urgência nas ações de habeas 

data se extrai na sua própria natureza jurídica, já que é uma ação especial
155

 e, como tal, tem 

como característica precípua, entre outras, a possibilidade de concessão liminar de medidas de 

urgência. 

Cassio Scarpinella Bueno
156

 também se manifestou favorável ao cabimento de 

liminar em habeas data, mesmo que a lei específica não faça qualquer menção ao instituto:  

Desta forma, em que pese o silêncio da lei que disciplinou o instituto do 

habeas data, é perfeitamente viável, consoante as necessidades do caso 

concreto, a concessão de liminar. 

Corrobora o acerto desta conclusão a interpretação ampla que o inciso 

XXXV do art. 5º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, tem 

recebido da doutrina e da jurisprudência. 

Calmon de Passos
157

 entende que a tutela de urgência em habeas data não só tem 

cabimento, como também tem natureza cautelar, necessitando de um processamento 
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 Vicente de Paula Maciel Júnior, ao fazer uma análise sobre o impacto das tutelas de urgência no CPC vigente, 

levanta algumas características dos procedimentos especiais que podem encaixar-se nas ações de habeas data. 

(A tutela antecipada no novo CPC. In: FREIRE, Alexandre et al. (Coord.). Novas tendências do processo civil. 

Estudos sobre o Projeto do novo Código de Processo Civil. Salvador/BA: Juspodium, 2013. p. 317. 
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diferenciado na medida em que se observa tão somente a situação de perigo com sonegação 

da informação. Nas palavras do autor: 

Como na injunção, só o periculum in mora é atendível. E como na injunção, 

a liminar não pode ser „antecipação das informações‟. Daí porque se me 

afigura unicamente possível a liminar para assegurar o exercício do direito 

que a não prestação das informações obstaculiza, caso sujeito obrigado à 

própria autoridade impetrante. 

Sobre a questão de haver um processamento diferenciado da medida cautelar por 

observar tão somente o periculum in mora, Eduardo José da Fonseca Costa
158

, quando aborda 

o tema sobre a retórica das tutelas de urgência, explica que neste tipo de provimento 

jurisdicional há uma valorização maior, pelo magistrado, da questão fática em relação à 

questão de direito, especialmente quando tem de decidir sobre a medida de urgência para 

afastar eventual dano que paira sobre o direito material ou sobre o próprio processo. O 

raciocínio é o seguinte:  

Nos casos de tutela de urgência, a despeito da necessidade de verificar-se a 

presença do fumus boni iuris, o centro gravitacional é, inquestionavelmente, 

o periculum in mora. [...]. Por esse motivo, a estrutura tópico-argumentativa 

dessas decisões judiciais é assimétrica: supervalorizavam-se as razões de 

fato para a concessão da liminar; porém, as razões de direito revelam-se 

sempre atrofiadas. 

Na esteira do pensamento do citado doutrinador, não é que nas ações de habeas 

data haja uma providência cautelar diferenciada pautada somente no periculum in mora, 

afinal isso ocorre em todas as tutelas de urgência, pois, pela sua própria natureza, é admitido o 

juiz prestigiar em maior escala a situação de perigo do que a questão de direito, que, mesmo 

não sendo o objeto do litígio, não pode ser e não deve ser ignorada. 

O ponto em comum entre as medidas de urgência, cautelar ou antecipação do 

provimento final, para obtenção da medida liminar é a situação de emergência. No caso da 

tutela da evidência, há uma distribuição do ônus temporal da demanda. 
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(constituição e processo), p. 147. 
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ARMELIN, Donaldo (Coord.). Tutelas de urgência e cautelares: estudos em homenagem a Ovídio A. Baptista 
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A Lei nº 9.507/1997, com a exigência imposta pelo artigo 8º, parágrafo único, 

incisos I a III, cria empecilhos que engessam o tratamento e a efetividade das tutelas de 

urgência nas ações de habeas data. 

Há situações em que o esgotamento da via administrativa, para acionar a tutela 

jurisdicional do Estado pela via de habeas data, pode tornar-se uma “vitória de Pirro”. Diz-se 

isso porque a lesão na intimidade da pessoa ou no provimento jurisdicional do mandamus 

pode tornar-se irreversível se não houver uma intervenção jurisdicional acautelatória naquele 

instante, como por exemplo, apontamento indevido ou informação equivocada constante de 

banco de dados de determinada entidade governamental que possa inviabilizar a empresa 

impetrante de participar de processo licitatório. 

Há, nesse exemplo, nítida violação da honra objetiva da empresa e que se revela 

no impedimento de participar da licitação, sendo ação de habeas data, acompanhado de uma 

medida de urgência, a via apta para afastar tal dano.  

Todavia, o manejo do habeas data precede o esgotamento da via administrativa 

para obtenção de prova pré-constituída e, consequentemente, define o interesse de agir, o que 

dificulta o uso do habeas data a qualquer instante, em casos em que haja necessidade da tutela 

de urgência. 

Ainda, como citado linhas atrás, na hipótese da empresa impedida de participar de 

processo licitatório em virtude de apontamento indevido, uma solução a adotar seria o 

acionamento direto do habeas data invocando a equidade, que rechaçaria os rigores formais 

do artigo 8º, parágrafo único, incisos I a III, da Lei 9.507/1997, a fim de prestigiar as regras 

materiais de justiça concreta. É dizer: a lei realiza o direito não apenas na sua simples 

declaração e interpretação, mas busca os valores nela intrínsecos.  

Outra hipótese seria o juiz declarar, ex oficio, a inconstitucionalidade incidental do 

dispositivo e, com isso, dar o amparo judicial ao impetrante em sede de liminar. 

Por essa linha de raciocínio, pode-se afirmar que a liminar em habeas data 

poderia ser concedida independentemente do prazo para o esgotamento da via administrativa, 

pois nas informações o polo passivo demonstraria que o apontamento constante em seu banco 

de dados estaria correto. 

Guilherme Beltrão de Almeida
159

 corrobora o entendimento: 
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 ALMEIDA, Guilherme Beltrão de. Habeas data – questões a enfrentar. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 

(Coord.). Habeas data. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.  p. 115. 



82 

 

 

 

Aqui precisamos abrir um espaço para entender que a liminar deve ser 

concedida independentemente dos prazos tratados no art. 8º, parágrafo único, 

pela evidente incompatibilidade destes com a tutela de urgência, o que 

poderia torná-la inefetiva. [...] Assim, concedida a antecipação da tutela, o 

impetrante poderia utilizar-se da informação corrigida para desfazer o erro a 

que terceiro fora induzido e para evitar que a divulgação do dado falso 

continue. 

O coator teria, então, a oportunidade, ao prestar as informações, de provar 

que sua informação original se mostrava verdadeira/correta. O juiz, em 

momento anterior ao envio dos autos ao Ministério Público, verificaria as 

informações do coator para concluir se mantém, revoga ou modifica a tutela 

antecipada (art. 273, § 4º, do CPC). 

Nessa hipótese, a providência seria cautelar, embora requerida em sede de tutela 

antecipada, conforme dispõe o artigo 273, parágrafo 7º, do CPC: 

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, 

existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: 

[...]  

§ 7º. Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de 

natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos 

pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo 

ajuizado. 

As soluções apontadas, no entanto, encontram óbices pragmáticos no verbete nº 2 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois a sua guisa, a ação de habeas data sequer seria 

admitida em juízo, com ou sem pedido de tutela antecipada, por não preencher uma das 

condições da ação: falta de interesse de agir por ausência de prova pré-constituída de recusa 

na retificação do dado. 

No caso sub examine, para pleitear tutela antecipada, a empresa não teria outro 

meio senão cumprir com a exigência legal do artigo 8º e seu parágrafo único. Em rigor, não se 

sabe ao certo se com este procedimento o provimento jurisdicional ínsito ao writ teria eficácia 

almejada. 

De todo modo, para que não haja colisão com a exigência legal e com a Súmula nº 

2 do STJ, a solução seria o causídico se socorrer de uma medida cautelar inominada 

preparatória à ação de habeas data – artigo 796 e seguintes do CPC –, durante o tormentoso 

caminho para obtenção de prova pré-constituída. 

Havendo uma questão emergencial acauteladora do objeto material do processo 

ou do próprio pedido de segurança do writ, a Lei de Habeas Data “impõe” ao impetrante duas 
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ações (preventiva e principal), justamente ante a falta de compatibilidade entre a Lei  nº 

9.507/1997, com a forma preconizada no artigo 273, § 7º, do CPC, conforme se verá adiante. 

As críticas que podem surgir sobre a utilização dessa via para obtenção de tutela 

de urgência no habeas data se sustentariam no argumento de que as medidas cautelares 

comportam resposta assecuratória, quando, na verdade, o titular do direito protegido naquele 

writ necessita de tutela de cunho satisfativo até a obtenção do provimento jurisdicional 

definitivo. Bom lembrar que as críticas neste sentido se alinham ao entendimento de que o 

alto grau de satisfatividade e irreversibilidade da cautelar preparatória da ação de habeas data 

não se pode configurar como empecilho quando presentes os pressupostos de fumus boni iuris 

e de periculum in mora, que autorizam o juiz a exercitar seu poder geral de cautela, previsto 

no artigo 798 do CPC vigente. 

A satisfatividade da medida cautelar não dispensa o provimento jurisdicional 

definitivo, o que certamente mantém a natureza provisória da medida. Daí porque, essa 

situação, mesmo contrária ao sincretismo processual, dentro do ordenamento vigente seria a 

mais plausível, mas não a ideal por ser complexa, a ponto de o jurisdicionado ter de ajuizar 

duas ações (acessória e principal) para obter um provimento de urgência (cautelar inominada 

preparatória) com vistas a afastar a situação de perigo à sua vida intima, enquanto percorre a 

via administrativa, para só então impetrar a ação de habeas data. 

Talvez, com a aprovação do projeto de um novo CPC
160

, que busca reunir em um 

mesmo livro o instituto da tutela antecipada e as medidas cautelares incidentais ou 

preparatórias, espera-se que essa tormentosa questão possa ser solucionada. 

Caso o projeto do novo CPC seja aprovado, ficará preservada a natureza 

garantidora e instrumental do processo cautelar com a satisfação do direito material pela parte 

(total ou parcial), via tutela antecipada, diante do caráter emergencial do caso concreto, mas 

sem perder de vista a necessidade de se querer obter o provimento final. 

Assim, com as alterações previstas no sistema das medidas cautelares e da tutela 

antecipada, haverá a possibilidade de harmonização das tutelas de urgência com a Lei de 
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 Em 2010, uma comissão de ilustres processualistas foi convocada para elaborar anteprojeto de um novo 

Código de Processo Civil. Após seis meses de debates, o Projeto de Lei nº 166/2010 foi votado e aprovado no 
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Habeas Data, no sentido de se mostrarem desnecessárias ações autônomas para obtenção de 

liminar no writ, nas situações emergenciais. 

Por enquanto, o caminho que se trilha para compatibilizar a concessão de medidas 

de urgência em habeas data é o de duas ações: a de natureza cautelar antecedente, enquanto 

se percorre a via administrativa, e, posteriormente, a impetração da ação principal do writ. 

 

3.2.4 Tutela de evidência em habeas data 

 

A tutela antecipatória do pedido final, de acordo com a atual Lei de Habeas Data, 

serve para afastar o dano marginal, por não haver sistematização com a medida de urgência, e 

para compensar o tempo despendido com o esgotamento da via administrativa para obtenção 

de prova pré-constituída.  

A exigência de se esgotar a via administrativa para obter prova da recusa da 

informação, retificação ou anotação pelo gestor do banco de dados exige um lapso temporal 

de no mínimo trinta dias
161

, para só então o titular do direito ajuizar a ação de habeas data e 

pleitear uma medida de urgência, que, a depender da ameaça ou lesão à vida íntima, pode 

torná-la inócua, razão pela qual o impetrante acaba buscando, por outras vias judiciais, a 

proteção da sua privacidade, o que certamente contribui para a inexpressividade prática do 

habeas data. 

Desse modo, uma vez cumpridas as exigências insculpidas no artigo 8º, parágrafo 

único, incisos I e II, da Lei nº 9.507/1997, pode haver elementos para se pleitear uma tutela 

antecipada da evidência antes do provimento final (artigo 273, inciso II e/ou parágrafo 6º, do 
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 “Imaginemos uma empresa impedida de participar de licitação pública porque um banco de dados de entidade 

governamental contém uma informação falsa a seu respeito. Ou, então, uma pessoa que tenha o seu crédito 

reduzido por bancos e financeiras porque o Serviço de Proteção ao Crédito divulga dado incorreto a seu respeito. 

Diante das disposições da Lei 9.507/97, teríamos o seguinte desenrolar dos fatos: o requerente formula pedido 

administrativo (ou amigável) para retificação da informação (art. 4º), protocola-o e aguarda a resposta do 
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Ao despachar a inicial, no mesmo dia da distribuição (art. 19, parágrafo único), o juiz ordena que se notifique o 

coator do conteúdo da petição (art. 9º), o que poderia ser feito no mesmo dia. O impetrado presta as informações 

no décimo dia (art. 9º), sem demonstrar fato impeditivo ou modificativo ao direito do impetrante. Os autos são 

enviados no mesmo dia ao Ministério Público, que junta o seu parecer, favorável à concessão do writ, em cinco 

dias (art. 12). O juiz, em cinco dias (art. 12), julga procedente o pedido e comunica, por telefone, ao coator a sua 

decisão (art. 14), marcando para o dia seguinte a apresentação da prova da retificação (art. 13, II). Como vimos, 

na melhor das hipótese, obedecido o procedimento legal, a retificação de uma informação somente seria 

efetivada após um mês, do momento em que o impetrante tomar conhecimento de seu registro.” Cf. ALMEIDA, 

Guilherme Beltrão de. Habeas data – questões a enfrentar. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). 

Habeas data, p.112. 
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CPC) e com isso mitigar os efeitos maléficos do decurso de tempo provocado pela exigência 

de esgotamento da via administrativa, pois o impetrante dispõe de provas pré-constituídas que 

evidenciam o direito reclamado, justificando, destarte, a antecipação do provimento final, 

independentemente de uma situação de perigo.  

A medida jurisdicional em questão distribuirá, de maneira proporcional, o ônus 

temporal da demanda, e o propósito é minimizar os prejuízos decorrentes da espera na entrega 

definitiva da tutela jurisdicional. 

De acordo com Luiz Fux
162

, não há uma situação que coloque em risco a 

prestação jurisdicional para alcançar o resultado final, tampouco para preservar o direito 

material que será entregue após o provimento final. Nas suas palavras: 

[...] a prontidão ora preconizada se ajusta à moderna exegese do princípio da 

„justiça adequada‟ porque ao preceito constitucional de que „nenhuma lesão 

escapará à apreciação judicial‟ deve encaixar-se a tutela célere do direito 

material. O decurso do tempo diante do direito evidente sem resposta por si 

só representa uma „lesão‟. 

A análise de Eduardo José da Fonseca Costa
163

 sobre a retórica impingida nas 

tutelas da evidência é a seguinte: 

[...] a despeito da literalidade dos textos legais sobre a concessão de 

liminares, tem-se a impressão de que os juízes agem, aqui, convictos de que 

o decurso do tempo diante do direito evidente, sem resposta, por si só 

representa uma „lesão‟. Tudo se passa como se a evidência do direito lesado 

importasse na injustiça da espera. Nesses casos, pois, a liminar corresponde 

à tutela de um direito que, de tão claro, impele a uma rápida proteção 

jurisdicional. 

Assim, com a exigência da lei adjetiva de habeas data de apresentar prova pré-

constituída para despertar interesse de agir da ação do writ, o pedido de liminar eventualmente 

pleiteado pelo impetrante é tutela da evidência, que atua como espécie de compensação do 

tempo despendido para o cumprimento daquela imposição legal, considerando que a medida 

liminar em destaque não encerra a disputa pelo bem da vida, nem esgota no todo ou em parte 

o objeto da ação, apenas a sua fruição até a decisão final. 
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3.2.5 Habeas data preventivo 

 

Entre as técnicas que concorrem para a efetivação da tutela jurisdicional, a tutela 

preventiva ou inibitória
164

 é a adequada para uma prestação jurisdicional qualificada. Também 

não se deve esquecer que a inafastabilidade do controle jurisdicional visa disponibilizar, para 

o indivíduo, os instrumentos processuais adequados e aptos a defender o seu direito quando 

constatada ameaça ou dano decorrente de sua violação. 

Do mesmo modo, é preciso ter em mente que o acesso à justiça se traduz em 

colocar à disposição do jurisdicionado, em caso de ameaça ou lesão a direito, a prestação 

jurisdicional do Estado-juiz para que este lhe entregue uma resposta adequada e tempestiva à 

sua pretensão.  

É cediço que o acesso à justiça não se restringe a bater à porta do Poder Judiciário 

para buscar a proteção estatal contra ameaça ou lesão a direito. 

A inafastabilidade do controle jurisdicional permite, além do acesso irrestrito, que 

o Poder Judiciário disponibilize todos os meios indispensáveis para obtenção de uma tutela 

jurisdicional adequada a pretensão do jurisdicionado, sem, contudo, deixar de observar as 

garantias contidas no devido processo legal. 

Como visto, a ação de habeas data é específica para proteger a privacidade do 

sujeito e de seus dados, os quais podem ser objeto de manipulação por um órgão cadastral, 

seja público, seja privado. 

Tanto a Lei n 9.507/1997 como a Súmula 2 do STJ exigem a prova da recusa pelo 

ente cadastral, tornando obrigatório o esgotamento da via administrativa (com o qual não se 

concorda). Essa exigência, vale dizer, navega na contramão do modelo constitucional 

brasileiro, que prevê a obrigatoriedade da via administrativa apenas nas hipóteses de dissídio 

coletivo da Justiça do Trabalho e na Justiça Desportiva, conforme será analisado na seção 

4.1.1, relativamente à encampação jurisprudencial ao esgotamento da via administrativa para 

despertar interesse de agir da ação de habeas data.  
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Assim, diante da exigência do esgotamento da via administrativa, um ponto que se 

levanta sobre as liminares de habeas data, em especial na sua forma preventiva, refere-se à 

sua efetivação perante os órgãos de proteção ao crédito. 

De lege ferenda, em relação ao apontamento indevido em órgãos de proteção ao 

crédito e no SCR do Banco Central do Brasil, entende-se que o art. 43, § 2º, do CDC supre a 

necessidade de a vítima percorrer a via administrativa para a impetração de habeas data, pois 

a obrigatoriedade de o arquivista  comunicar previamente o consumidor sobre a inclusão de 

informações em seu banco de dados possibilita o ajuizamento direto do writ com pedido de 

liminar para a retificação do apontamento incorreto. 

A impetração direta do habeas data, sem a necessidade de se esgotar a via 

administrativa, permite que o instituto atue como meio de prevenir danos à intimidade do 

indivíduo. 

Assim, uma vez constatada a irregularidade do apontamento que será lançado nos 

órgãos de proteção ao crédito ou no SCR, a fim de evitar algum dano à honra e à intimidade 

do indivíduo, a adoção do habeas data preventivo é o caminho mais adequado para evitar a 

consumação do dano à privacidade. 

De acordo com Renato Afonso Gonçalves
165

: 

O que se pretende é demonstrar que o habeas data poderá ser, devido as 

peculiaridades deste final de século, instrumento de defesa de direitos 

fundamentais em uma sociedade que almeja a democracia e o pleno respeito 

aos direitos humanos.  

A fim de preservar direitos do polo passivo e de terceiros, deferida a liminar para 

retificação da informação constante nos órgãos de proteção ao crédito, e enquanto se aguarda 

a sentença definitiva, correto seria que no órgão cadastral constasse a observação de que a 

situação fática apontada decorre de um provimento jurisdicional liminar pendente de decisão 

definitiva. 

Apesar de o CDC e a própria Lei de Habeas Data serem omissos nessa questão, 

no tocante a circulação da informação viciada enquanto se verifica a sua veracidade, a melhor 
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interpretação quanto à retificação liminar da informação em órgãos de proteção ao crédito, 

SCR, BACEN etc. acena no sentido de se suspender
166

 a publicidade do apontamento. 

O escopo do habeas data preventivo é afastar a publicidade da informação 

incorreta, a fim de preservar a dignidade da pessoa negativada indevidamente e, com a 

inserção de observação de que o apontamento constante no órgão de proteção ao crédito está 

sub judice, a medida jurisdicional não será capaz de afastar a publicidade da informação, 

consequentemente, não afasta a ameaça de lesão à vida íntima da pessoa.  

Assim, a suspensão da circulação da informação equivocada pela via de habeas 

data deve ser adotada, pois, em relação ao consumidor, afastará os danos à sua honra.  

Por último, para que a proteção à intimidade possa ser mais efetiva em relação aos 

avanços tecnológicos relacionados à manipulação de dados, é preciso vislumbrar a hipótese de 

o habeas data atuar também como writ preventivo para inibir potenciais danos com o 

manuseio incorreto de dados do indivíduo, como ocorre no mandado de segurança e no 

habeas corpus, sem percorrer a via administrativa.  

 

3.2.6 Suspensão do cumprimento da ordem de habeas data 

 

A Lei nº 9.507/1997 prevê, no seu artigo 16, a suspensão da ordem de habeas 

data concedida na sentença ou na liminar, conforme se infere da transcrição do referido 

dispositivo, ressaltando que o legislador não fez menção à decisão liminar: 

Art. 16. Quando o habeas data for concedido e o Presidente do Tribunal ao 

qual competir o conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão da 

execução da sentença, desse seu ato caberá agravo para o Tribunal a que 

presida. 

À semelhança do que ocorreu com outros dispositivos da Lei de Habeas Data, a 

disciplina do artigo transcrito constitui uma cópia do artigo 13
167

 da antiga lei de mandado de 

segurança (Lei nº 1.533/1951).  
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Além de cópia fiel da antiga lei do mandado de segurança, o artigo 16 da Lei nº 

9.507/1997 não especifica em que condições a suspensão da ordem deverá ocorrer, nem 

apresenta justificativa plausível para a suspensão do cumprimento da ordem de habeas data.  

 Na concepção de José Carlos Barbosa Moreira
168

, a suspensão do cumprimento 

da ordem se destina a evitar “danos potenciais à ordem pública”, consoante o comando do 

artigo 4º da Lei nº 8.437/1992
169

, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra 

atos do Poder Público. 

José Eduardo Nobre Matta
170

 sustenta que a suspensão tem de decorrer de um 

interesse relevante e de extrema gravidade que justifique a medida. E completa o raciocínio: 

Apenas um interesse suficientemente relevante poderia justificar uma 

medida de tal gravidade que, a um só tempo, mitiga a efetividade de um 

remédio de berço constitucional e, por via não ortodoxa, arranha o conteúdo 

clássico do duplo grau de jurisdição, outorgando um „tremendo poder nas 

mãos solitárias do presidente da Corte para a qual o writ deverá subir em 

recurso‟. 

Na esteira dos pensamentos acima, entende-se não ser a justificativa para 

suspensão do cumprimento da ordem de habeas data, afinal, o objeto de tal ação não tem 
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o
  O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas.         

§ 3
o
  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a 

julgamento na sessão seguinte a sua interposição.          

§ 4
o
  Se do julgamento do agravo de que trata o § 3

o
 resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que 

se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de 

eventual recurso especial ou extraordinário.          

§ 5
o
  É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4

o
, quando negado provimento a agravo de 

instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.          

§ 6
o
  A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder 

Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este 

artigo.          

§ 7
o
  O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, 

a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.           

§ 8
o
  As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente 

do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido 

original.          

§ 9
o
  A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito 

na ação principal.”   
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caráter pecuniário, mas sim, visa afastar danos à vida íntima da pessoa, que não enseja risco a 

ordem pública.  

O campo de abrangência do habeas data é limitado à proteção da vida íntima da 

pessoa, cujas informações estão sendo coletadas, armazenadas e manipuladas por entidades 

arquivistas de banco de dados públicos ou privados, diferentemente, por exemplo, do 

mandado de segurança, que protege direito líquido e certo contra os desmandos do Poder 

Público e que, em algumas hipóteses, gera efeitos pecuniários a ponto de resvalar no interesse 

público. 

No caso do mandado de segurança, há que se ter uma preocupação com a decisão 

nele proferida, que em tese pode afetar a organização das finanças públicas, justificando, 

portanto, a previsão legal de suspender a ordem de segurança pelo presidente do Tribunal 

Estadual e/ou do Tribunal Regional Federal, além dos presidentes do STJ e do STF. 

Por outro lado, a sentença ou liminar do habeas data não enseja preocupação com 

as finanças públicas, pois o objeto da decisão está limitado ao fornecimento, retificação e 

anotação de dados relacionados com a vida íntima da pessoa. 

O que justifica a previsão insculpida no artigo 16 da Lei de Habeas Data seria o 

propósito de disponibilizar ao órgão coator meios para suprir a falta de efeito suspensivo em 

um recurso cabível contra decisão de concessão da ordem. 

A Lei nº 8.437/1992 tem natureza de Direito Administrativo e em seu artigo 4º 

disciplina matéria de natureza de Direito Processual Civil relacionada à concessão de medidas 

cautelares contra atos do Poder Público e outras providências. Referido artigo alberga em seu 

bojo carga preponderantemente política, com o fim de suspender a eficácia das decisões 

judiciais liminares, mesmo sem discutir a legalidade delas. O fundamento da suspensão é tão 

só a potencialidade de o provimento causar lesão grave ou de difícil reparação a órgãos da 

Administração Pública que operam no âmbito da saúde, segurança e economia públicas. 

Qualquer abuso na obtenção de informação que não seja relacionado à vida 

privada da pessoa, mas sim da coletividade, integra a obrigação da necessária transparência e 

publicidade do dever público e, portanto, amparável pelo mandado de segurança ou por outro 

meio jurisdicional. Ainda, por representar possível dano potencial à ordem pública, teria 

cabimento a suspensão do cumprimento liminar ou da sentença pelo presidente do tribunal até 

o julgamento do recurso contra a decisão que se pretende seja suspensa. 
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Da interpretação do artigo 4º, caput, e parágrafo primeiro da Lei nº 8.437/1992, 

conclui-se que tais dispositivos não abarcam as ações de habeas data, uma vez que este writ 

tem destinação específica, que em regra não abala a ordem pública.  

O habeas data tutela a vida íntima da pessoa contra ameaça ou danos perpetrados 

por entidades governamentais ou órgãos privados de natureza pública que atuam com a coleta 

e armazenamento de dados pessoais.  

A concessão liminar ou definitiva da ordem de habeas data assegura tão somente 

o acesso às informações pessoais constantes em órgãos cadastrais, podendo também 

determinar a retificação em algum dado errôneo ou, ainda, a inserção de apontamentos 

complementares. Ou seja, os efeitos da sentença de habeas data não têm aptidão para colocar 

em risco a ordem pública, razão pela qual não se vislumbram casos que justifiquem a 

suspensão do cumprimento do writ. 

 Assim, o artigo 16 da Lei nº 9.507/1997 é reflexo da pouca atenção dispensada 

pelo legislador infraconstitucional à regulamentação procedimental do habeas data, que se 

limitou a apenas copiar alguns dispositivos da antiga lei do mandado de segurança, sem 

questionar, por exemplo, se a proteção jurisdicional contida naquele writ coloca em risco a 

ordem pública, a ponto de justificar a inclusão de um dispositivo com capacidade para 

suspender o cumprimento da liminar ou sentença em sede de habeas data.  

Como ponderou José Carlos Barbosa Moreira
171

, o artigo 16 da Lei de Habeas 

Data abriu um caminho para postergar o cumprimento da ordem sem um justo motivo, 

bastando apenas invocar tal dispositivo: 

Ao fazê-lo, porém, desprezou o cuidado de indicar as hipóteses que 

legitimam a suspensão, afastando-se do modelo inspirador. Lido à pressa, o 

art. 16 da Lei 9.507 sugere que se pode requerer a providência em qualquer 

caso, exista ou não relevante interesse público em jogo. 

A inadequada colocação do dispositivo que permite a suspensão do cumprimento 

da ordem de habeas data sem a justificativa de perigo à ordem pública faz com que a 

suspensão da sentença ou da liminar seja prática comum e, certamente, restrinja o campo de 

atuação do writ, sem falar que colide com outras garantias constitucionais, em especial a 

duração razoável do processo e o próprio instituto do habeas data, que, elevado ao patamar de 

garantia fundamental, a sua efetivação não pode sofrer obstruções. 
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Sobre quem detém legitimidade para requerer a suspensão da ordem de habeas 

data, em um primeiro momento, observa-se que seriam os destinatários do dispositivo ora 

analisado, quais sejam, os entes governamentais que administram bancos de dados com 

informações que possam causar danos à ordem pública. 

Pode-se afirmar que não cabe a suspensão do cumprimento da ordem ou da 

liminar quando no polo passivo figurar pessoa de direito privado, cuja atividade de gestão de 

banco de dados não tenha potencialidade para causar algum tipo de dano ao interesse público, 

isso porque o direito de acesso à informação, de retificação e/ou complementação de dados 

das pessoas cadastradas em seus arquivos não têm capacidade para gerar danos nem à ordem, 

nem à segurança, nem à economia públicas. 

Nesse sentido, é o entendimento de José Eduardo Nobre Matta
172

: 

Não cremos que as entidades não-governamentais possuam legitimidade 

para requerer a suspensão da sentença concessiva de habeas data. O caráter 

público dessas entidades não-governamentais não possui vínculo algum com 

o conceito jurídico de interesse público. 

No caso de órgãos de proteção ao crédito, a suspensão da ordem ou da liminar de 

habeas data talvez pudesse se justificar, primeiro porque a atividade destes entes cadastrais 

repercute na economia popular, na medida em que exercem funções preponderantes na 

sociedade hodierna; segundo, porque as informações pessoais mantidas em seus cadastros 

auxiliam os fornecedores nas atividades de concessão de crédito e de venda de produtos. 

Mas, por força do princípio constitucional da isonomia, qualquer pessoa 

legitimada a figurar no polo passivo da ação de habeas data poderá pleitear a suspensão da 

ordem, caso a decisão lhe seja desfavorável. 

Da mesma forma entende Cassio Scarpinella Bueno
173

: 

Assim, todo aquele que estiver legitimado passivamente para figurar no 

habeas data estará, ipso facto, legitimado para pedir a suspensão dos efeitos 

da decisão concessiva perante o Presidente do Tribunal recursal competente. 

O que importa, para incidência do art. 16 da Lei nº 9.507/97, é que o 

destinatário do habeas data detenha as informações que se quer obter, 

retificar ou anotar (Lei nº 9.507/97, art. 7º, I a III). Se, por hipótese, tratar-se 

de componente da administração pública indireta, estará legitimado para 

ingressar com o pedido de suspensão. Se, de outro lado, tratar-se de entidade 

particular que detenha informações públicas, assim entendidas aquelas que 

possam ser cedidas a terceiros, estará não só legitimada para o habeas data, 
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mas, também, legitimada a formular o pedido de suspensão a que se refere o 

art. 16. 

Assim, tem-se que a suspensão do cumprimento da ordem referida no artigo 16 da 

Lei de Habeas Data foi inserida equivocadamente pelo legislador infraconstitucional, pois 

não há coerência lógica entre a finalidade do dispositivo e o objeto do habeas data. A 

inserção do dispositivo é fruto da repetição, na Lei nº 9.507/1997, de alguns dispositivos da 

antiga Lei de Mandado de Segurança, entre eles a suspensão do cumprimento da ordem. 

Todavia, no caso do habeas data, além do artigo 16 de sua lei específica, há que 

se considerar que tanto a Lei nº 8.437/1992 quanto a Lei nº 9.494/1997 dispõem de 

dispositivos que autorizam os presidentes dos tribunais estaduais e federais e, eventualmente, 

os presidentes do STJ ou do STF a suspenderem discricionariamente a eficácia de 

provimentos judiciais proferidos contra o Poder Público, bastando apenas o órgão público e 

outro eventual integrante do polo passivo, requererem a suspensão de segurança invocando 

grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública. 

No mandado de segurança, a suspensão do cumprimento da ordem tem o 

propósito de evitar danos à ordem pública em determinadas áreas relacionadas à saúde, à 

segurança e à economia; no habeas data, o direito a informação, retificação ou 

complementação de dados das pessoas constantes em arquivos governamentais ou não 

governamentais não tem capacidade para gerar tais danos, salvo em hipótese excepcional, a 

ser verificada no caso concreto. 

A tendência da jurisprudência, seguindo o disposto no artigo 24, parágrafo único, 

da Lei nº 8.038/1990, é adotar para o habeas data o mesmo entendimento do mandado de 

segurança, sem levar em conta as diferenças entre os dois writs. Nesse sentido, não é de 

admirar que o verbete nº 626 do STF
174

 possa alcançar o habeas data para manter a suspensão 

da ordem até o trânsito em julgado da decisão definitiva. 

Além da alegação de que não há fundamento para suspensão do cumprimento da 

liminar ou sentença de habeas data, pois o direito tutelado é de índole personalíssima, que 

não tem repercussão no interesse público para lesionar a saúde, a segurança e a economia 

públicas; entende-se, ainda, que não cabe tal medida, em especial naquelas que concedem 
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tutela de urgência, por não haver arrimo jurídico que a sustente, sem que seja discutida a 

legalidade da providência apenas para atender pedido do polo passivo, ofendendo o devido 

processo legal. 

A suspensão da segurança é um instituto de cunho político, não jurídico, para 

proteger interesses do Poder Público. Admitir a suspensão nas ações de habeas data, que se 

voltam contra entidades privadas, é igualar, pelo princípio da isonomia, estas entidades 

(privadas) a entidades do Poder Público, permitindo-lhes a requisição da suspensão, nos 

termos do artigo 16 da Lei nº 9.507/1997. 

 

3.2.7 Da cobrança de honorários advocatícios na ação de habeas data 

 

Segundo José Miguel Garcia Medina
175

, quando se trata de uma garantia 

constitucional fundamental de natureza processual, tal como o mandado de segurança, o 

habeas corpus e o habeas data, este último objeto do presente estudo, é comum questionar o 

cabimento da cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais ante o fundamento de 

“afastar barreiras econômicas para utilização do mandamus”. 

O STF e o STJ, por meio das súmulas 512
176

 e 105
177

, respectivamente, 

sedimentaram entendimento no sentido de excluir a condenação em honorários advocatícios 

em sede de mandado de segurança. Esse posicionamento se estendeu ao habeas data e vem 

sendo seguido pelos tribunais da federação, conforme precedentes jurisprudenciais a seguir 

transcritos: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. HABEAS DATA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.  Segundo 

entendimento majoritário dos tribunais, e muito embora a Lei que 

regulamenta o habeas data silencie nesse sentido, não cabe condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios em remédio que tal. Silenciando a Lei 

Federal nº 9.507/97 acerca dos honorários advocatícios, têm os pretórios 

aplicado analogicamente as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, que tratam 
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 MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando Fonseca. 

Procedimentos cautelares e especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 438. Por outro lado, há quem 

entenda ser sempre cabível a condenação em honorários (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, 
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demanda. (BRUSCHI, Gilberto Gomes; DONOSO, Denis. Breves considerações sobre o cabimento dos 

honorários advocatícios em mandado de segurança. Revista Brasileira de Direito Processual – RBDPro. Belo 
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 “Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.” 
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 “Nas ações de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.” 
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do descabimento de honorários advocatícios em mandado de segurança, 

mormente porque teve a intenção o legislador, na redação não só do inciso 

LXXVII da Constituição Federal, mas do art. 21 da referida lei federal, de 

facilitar o acesso do cidadão a este tipo de ação de caráter especial. Hipótese 

particular em que houve a condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios e o órgão a que pertence a autoridade coatora não recorre. 

Improvimento do apelo impetrante que pretende a majoração da verba. 

Preliminares afastadas. Apelo improvido.
178

 

Nesse mesmo sentido, pronunciou-se o Tribunal Regional Federal da Terceira 

Região: 

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA HONORARIOS. ISENÇÃO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. 

I.A Constituição Federal isentou de custas e despesas judiciais o processo de 

HABEAS DATA, como os demais atos necessários ao exercício da cidadania 

(CF, art. 5º, LXXVII). No mesmo sentido, o art. 21, da Lei n. 9.507/97 

repetiu o princípio da gratuidade do processo. Aplicação analógica da 

Súmula n. 512, do STF. Honorários afastados. 

II. Apelação Improvida.
179

 

Assim, no caso do habeas data, tanto a doutrina
180

 quanto a jurisprudência 

entendem que a condenação em honorários advocatícios é um meio de tolher o jurisdicionado 

não amparado pela assistência judiciária gratuita ou pela defensoria pública, de se socorrer da 

referida garantia constitucional para afastar lesão à vida íntima da pessoa que tem seus dados 

coletados e armazenados em entidades arquivistas de banco de dados, seja este público ou 

particular.  

O fundamento utilizado para não cobrar honorários advocatícios em habeas data é 

o artigo 5º, inciso LXXVII
181

, da Constituição Federal e o artigo 21 da Lei nº 9.507/1997, que 

assim dispõe: “Art. 21. São gratuitos o procedimento administrativo para acesso a informação 

e retificação de dados e para anotação de justificação, bem como a ação de habeas data.” 

A prática contradiz o argumento da doutrina e da jurisprudência, que defendem a 

não condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em mandado de segurança sob a 
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 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apel. Cível nº 70010390870. 1ª Câmara Cível. Relator Carlos 

Roberto Lofego Canibal. Porto Alegre, RS. Publicado em DJ. 27.04.2005. 
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 Ver THIABAU, Tereza Cristina S. Baracho. O habeas data, p. 176. 
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alegação de que questões financeiras obstruem ou dificultam o uso do mandamus pelo 

jurisdicionado.  

A aludida contradição reside no fato de que embora o indivíduo esteja isento do 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de mandado de segurança, 

esta mesma isenção não se aplica ao recolhimento das custas processuais, como é assente no 

STJ, conforme excerto do seguinte julgado: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEP. EXAME 

NACIONAL DE CURSO-ENC. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CUSTAS 

PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. 

1. Concedida a segurança para garantir a participação dos alunos no Exame 

Nacional de Cursos-ENC e cabendo ao INEP deferir ou não as inscrições 

submetidas, impõe-se sua condenação ao pagamento das custas processuais, 

uma vez que deu causa ao surgimento da lide.  

2. „Compete ao INEP o deferimento das inscrições dos alunos a serem 

submetidos ao ENC, consoante estabelece o inciso III do art. 4º da Portaria 

n. 963/97, do Ministério da Educação e Desporto. Dessarte, incumbe-lhe 

arcar com os ônus sucumbenciais, porquanto foi a responsável pela 

demanda. Aplicação do Princípio da Causalidade. Precedentes.‟ (REsp 

541.147/DF, Rel. Min. Franciulli Netto, DJU de 22.03.2004). 

3. Recurso especial improvido.
182 

Sobre a cobrança de custas processuais em mandado de segurança, Cassio 

Scarpinella Bueno
183

 tece críticas ao legislador infraconstitucional, em razão de o artigo 25 da 

Lei nº 12.016/2009 não ter expressamente isentado o jurisdicionado do pagamento de custas 

processuais nas ações de mandado de segurança. Para o autor, o inciso LXXVII do artigo 5º 

da Constituição Federal alcança o mandado de segurança, justo por estar alinhado ao habeas 

corpus e ao habeas data como ações constitucionais de exercício da cidadania. 

O que poderia, talvez, justificar a ausência do mandado de segurança no artigo 5º, 

inciso LXXVII, da Constituição Federal, é o fato de a proteção a direito líquido e certo ser 

muito abrangente e alcançar outros direitos cuja cobrança de custas processuais não constitui 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 541081/DF. 2ª Turma. Ministro Relator 

Castro Meira. Brasília, DF. Publicado em DJ. 07.02.2006. Nesse mesmo sentido, há outros julgados que 
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do mandado de segurança: comentários sistemáticos à Lei n. 12.016, de 7-8-2009. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 
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óbice ao exercício da cidadania. Esse argumento demonstra certa incoerência, afinal, o 

mandado de segurança é garantia constitucional de índole semelhante às do habeas corpus e 

do habeas data, sendo inclusive denominado como modalidade civil do habeas corpus. 

Assim, não prosperam os fundamentos das súmulas persuasivas do STF e do STJ 

(512 e 105, respectivamente) para isentar a condenação em honorários advocatícios 

sucumbenciais nas ações de mandado de segurança com o fito de desobstruir barreiras 

econômicas, uma vez que as custas processuais não estão acobertadas por esta isenção. Tal 

entendimento seria mais coerente com o habeas data, pois a isenção decorre do próprio artigo 

5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal e do artigo 21 da Lei nº 9.507/1997, que 

expressamente desonera o impetrante das custas processuais, mas é silente na questão da 

condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.  

Como mencionado anteriormente, o entendimento jurisprudencial majoritário 

aponta no sentido de que nas ações de habeas data não há condenação em honorários 

advocatícios. Porém, em ambos os casos, não se tem como aplicar os preceitos sumulares 

indicados por falta de coerência entre a conclusão e o seu fundamento. 

A melhor justificativa para a isenção da condenação de honorários advocatícios 

sucumbenciais em sede de habeas data tem que ver com a natureza do direito por ele 

protegido, que é o desdobramento da proteção que se deve dar à dignidade da pessoa humana.  

O habeas data e o habeas corpus, bem sabemos, tutelam a liberdade individual da 

pessoa: o primeiro writ protege a vida privada, o segundo a liberdade de locomoção e, por 

estarem ambos relacionados à dignidade da pessoa humana, nenhum óbice econômico deve 

impedir a pessoa de se socorrer da via jurisdicional para pedir a tutela desses direitos.  

Esse fundamento é a essência do artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição 

Federal, que nas ações de habeas data e de habeas corpus isenta o polo ativo da cobrança de 

custas processuais e, tacitamente, da condenação a pagamento de honorários advocatícios 

caso a sua pretensão não se confirme. No entanto, nem o texto constitucional, nem a 

legislação específica impedem o impetrante vencedor de pleitear o ressarcimento das despesas 

que teve com a contratação de advogado para defender o seu direito via os writs 

constitucionais em comento.  

Nesse caso, tal como defendido em sede de mandado de segurança, poder-se-ia 

aplicar o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios é cabível em habeas 

data quando o pedido de informação, retificação ou anotação fosse acolhido e, portanto, 
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apenas o Poder Público estaria submetido a este ônus, o que serviria de incentivo para o 

manejo do writ. 

Na concepção de Gilberto Gomes Bruschi e de Denis Donoso
184

, a condenação ao 

pagamento do ônus de sucumbência relativo aos honorários advocatícios seria cabível 

somente no caso de ser acolhida a ordem de mandado de segurança. O escopo dessa medida, 

além de ressarcir a pessoa pelo ato arbitrário do Poder Público, é incutir na autoridade 

apontada como coatora a necessidade de agir com maior zelo no que tange ao exercício da sua 

atividade para não violar direito líquido e certo das pessoas. 

Celso Ribeiro Bastos
185

 defende que o impetrante do habeas data deva ser 

ressarcido das despesas incorridas com a contratação de advogado caso a ordem seja acolhida: 

É de toda justiça indenizar aquele que teve algum ônus decorrente da 

necessidade de ir a juízo para reparar uma ilegalidade administrativa. Com 

relação ao habeas data, essa indenização seria cabível na medida em que a 

utilização do recurso jurisdicional se tivesse mostrado necessária devido a 

recusa da Administração em revelar os dados possuídos ou em proceder às 

correções que se mostrassem justas. 

Em relação às posições colacionadas sobre o cabimento de condenação em 

honorários advocatícios, seja em mandado de segurança, seja em habeas data, é preciso ter 

em mente a diferenciação entre honorários sucumbenciais e indenização de honorários 

advocatícios convencionais pagos pela parte impetrante ao advogado.
186

 

Antes da Lei nº 8.906/1994, o ônus da sucumbência imposto ao perdedor de um 

processo era destinado à parte vencedora como forma de obedecer ao princípio do „restitutio 

in integrum‟. Entretanto, com a promulgação do Estatuto da Advocacia, a verba sucumbencial 

passou a ser devida ao causídico do vencedor, a título de alimentos pelos serviços prestados 
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ao longo de toda a demanda judicial na qual o patrono foi exitoso, em razão de obter a tutela 

jurisdicional em favor do seu cliente. 

A verba de sucumbência de honorários advocatícios prevista no artigo 20 do CPC 

objetiva valorizar o trabalho do profissional, por ser a advocacia indispensável à 

administração da justiça, valendo acrescentar que, de acordo com o Estatuto da Advocacia 

(artigo 23 da Lei nº 8.906/1994), constitui um direito do patrono que atuou no feito e tem 

natureza alimentar.  

Na dicção do citado artigo 23: 

Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, 

pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a 

sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, 

seja expedido em seu favor. 

A verba sucumbencial, com esteio nesse comando legal, não integra o patrimônio 

do cliente, ou seja, da parte vencedora da ação como ressarcimento material. Daí a nítida 

distinção entre a verba sucumbencial (honorários advocatícios fixados na sentença proferida 

pelo juiz) e a indenização material relativa à contratação de advogado, paga pelo cliente, para 

defesa de seus interesses em um processo judicial de natureza cível. 

Portanto, quando se defende a condenação em honorários sucumbenciais, não 

importa se em mandado de segurança ou em habeas data, a intenção é afirmar que a 

sucumbência não servirá para ressarcir os danos que a pessoa teve com a contratação de 

advogado, pois, conforme aqui analisado, referida verba é considerada de natureza alimentar e 

pertence ao causídico que trabalhou na demanda. Reitera-se: por força de lei ordinária, a 

sucumbência se destina ao profissional que atuou no feito e não à parte vencedora da 

demanda. 

Feita essa observação, e diante da natureza e da relevância do direito tutelado pelo 

habeas data, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais tem cabimento neste 

writ e não constitui óbice ao exercício da cidadania, pois, se fosse assim, nas ações de 

mandado de segurança – que também é uma garantia fundamental –, o impetrante deveria 

estar isento de pagamento das custas processuais, o que não ocorre, conforme demonstrado 

antes. 
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Historicamente, o habeas data tem sua gênese no habeas corpus, que chegou a 

zelar não somente pela liberdade de locomoção, mas, de modo genérico, também pelas 

liberdades individuais.  

Quando se trata de liberdade individual da pessoa, seja de locomoção, seja de 

preservação da vida privada, questões financeiras não podem inibir o sujeito de buscar 

proteção jurisdicional, uma vez que tais direitos são desdobramentos da dignidade da pessoa 

humana. Por essa razão, não há cobrança de custas. 

A questão de não se admitir condenação em honorários advocatícios 

sucumbências em habeas corpus não advém da sua natureza de defesa da liberdade de 

locomoção, mas sim, e principalmente, pelo fato de o referido mandamus poder ser impetrado 

por qualquer pessoa
187

 em nome de vítima de prisão arbitrária (paciente
188

), inclusive pelo 

próprio preso, sem a obrigatoriedade de ser advogado, como se pode extrair do artigo 654 do 

Código de Processo Penal (CPP): “O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer 

pessoa em seu favor, ou de outrem, bem como pelo Ministério Público”. 

Sobre a dispensa de intervenção de advogado em habeas corpus, a Suprema 

Corte
189

 assim se pronunciou: 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO. 

IMPETRAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DA 

JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR. 

DESNECESSIDADE. WRIT CONCEDIDO EM PARTE.1.A intimação do 

acórdão de habeas corpus impetrado pelo STJ se efetivou pelo diário de 

justiça, muito embora se tratasse de réu preso, sem formação jurídica e 

atuando em causa própria. 2. O paciente preso não poderia ter conhecimento 

da intimação realizada via diário da justiça, uma vez que, sabidamente, tal 

periódico não circula em estabelecimentos prisionais. 3. Em casos como o 

presente, deve-se aplicar por analogia o art. 370, § 2º, do Código de Processo 

Penal. Precedentes. 4. Não há exigência de capacidade postulatória para 

impetração do remédio heróico nem de nomeação de defensor para 

acompanhar a causa. Art. 654, caput, do CPP. 5. Ordem parcialmente 

concedida. [Grifos nossos]. 
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A propósito, a Lei 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia – em seu artigo 1º, § 1º
190

, 

dispensa a intervenção de advogado nas ações de habeas corpus, não sendo este writ atividade 

privativa da advocacia. 

Diante da possibilidade de qualquer pessoa impetrar habeas corpus, não teria 

cabimento a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por ser esta uma 

remuneração específica, ope legis, dos advogados. E não sendo o habeas corpus atividade 

privativa da advocacia, não há razão para a condenação em honorários sucumbenciais. 

O habeas data, por sua vez, é ação de natureza civil personalíssima e veda seu 

manejo por pessoa que não seja o próprio titular do direito, ressalvada a hipótese de 

falecimento. Outrossim, é preciso capacidade postulatória para ajuizamento da ação e se por 

ventura o titular não tiver este atributo deverá contratar advogado de sua inteira confiança 

para impetração do writ. 

Por fim, o habeas data não está inserido nas hipóteses de dispensa de intervenção 

de advogado (art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.906/1994), logo, a presença de advogado na fase 

judicial é indispensável
191

. 

Vale ressaltar que na fase administrativa a intervenção de advogado pode ser 

dispensada, segundo Lourival Gonçalves de Oliveira
192

: 

Também será exigida dos signatários capacidade postulatória legalmente 

deferida com exclusividade aos advogados, tal como na regra dos 

procedimentos judiciais, no que pese a possibilidade de que o impetrante não 

advogado requeira por si mesmo na instância administrativa. 

Seguindo o raciocínio, as regras do CPC são aplicáveis subsidiariamente nas 

ações de habeas data como já defendido neste trabalho, inclusive no que diz respeito à 

condenação em honorários advocatícios, uma vez que a lei específica não trata deste tema, 

apenas da vedação de cobrança de custas (artigo 21). A condenação em honorários, vale 

lembrar, não tem cunho indenizatório para a parte, sendo forma de remuneração do advogado 

que patrocinou a causa. 

O fato de o habeas data ser uma ação especial também não é justificativa para 

vedar a aplicação do princípio da sucumbência em relação aos honorários advocatícios, pois 
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em outras ações de mesma natureza, como por exemplo as demarcatórias, há condenação em 

honorários, não havendo entendimento contrário. 

Portanto, a isenção de condenação em honorários advocatícios nas ações de 

habeas data não encontra arrimo no fundamento de que o exercício jurisdicional da cidadania 

não pode ser obstaculizado por questões econômicas, pois o dispositivo constitucional faz 

menção à isenção das custas processuais, garantia esta prestigiada na Lei de Habeas Data. 

A condenação em honorários advocatícios em habeas data é cabível somente 

quando haja êxito na pretensão, ficando a parte isenta do pagamento caso a ordem não lhe seja 

concedida pelo Estado-juiz, salvo, se demonstrado que houve má-fé por parte do polo ativo, 

tal como exigido na ação popular e na ação civil pública. 

A imposição de honorários advocatícios apenas em caso de procedência da 

demanda visa eliminar barreiras econômicas no exercício jurisdicional de um direito 

fundamental na defesa da vida íntima contra abusos perpetrados por entidades cadastrais 

governamentais ou privadas de natureza pública. Além disso, demonstra cunho pedagógico, 

desestimulando a entidade cadastral a incorrer no mesmo erro novamente. Esses propósitos 

contribuíram sobremodo para fazer do habeas data um instrumento processual de fácil acesso 

para a defesa da vida íntima contra coleta, armazenamento e/ou manipulação indevida de 

dados da pessoa por entidades cadastrais, governamentais e privadas de natureza pública. 
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CAPÍTULO 4 – QUESTÕES CONTROVERTIDAS ACERCA DO HABEAS DATA  

 

 

4.1 ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA: INCONSTITUCIONALIDADE DO 

ARTIGO 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.507/1997
193

 

 

4.1.1 Encampação jurisprudencial ao esgotamento da via administrativa para despertar 

interesse de agir da ação de habeas data 

 

Em relação aos avanços tecnológicos, pode-se dizer que a Lei nº 9.507/1997 é 

obsoleta e, no plano do acesso à justiça, a disciplina do seu artigo 8º, parágrafo único, é 

inconstitucional na medida em que esvazia a função constitucional do habeas data como 

ferramenta processual hábil para prevenir eventuais danos à intimidade, especialmente os 

resultantes do dinâmico desenvolvimento dos sistemas informatizados de armazenamento de 

dados. Diz-se isso porque referida lei criou um rito procedimental processual que condiciona 

a atuação jurisdicional a prévio procedimento administrativo, com demonstração da recusa do 

órgão público em autorizar o acesso ou promover a retificação do dado incorreto. 

A exigência infraconstitucional no citado dispositivo (artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei de Habeas Data) é fruto da Súmula nº 2 do STJ, que assim dispõe: “Não cabe o habeas 

data (CF, art. 5º, LXXII, alínea „a‟) se não houve recusa de informações por parte da 

autoridade administrativa”. 

Na época em que a Súmula nº 2
194

 foi publicada, o entendimento corrente era o de 

que o esgotamento da via administrativa tinha – e ainda tem – como fundamento a 

demonstração de que houve uma resistência do órgão cadastral público ou privado em 

                                                           
193

 “Art. 8º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, 

será apresentada em duas vias e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na 

segunda. 

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova: 

I – da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; 

II – da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão, ou 

III – da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2º do art. 4º ou do decurso de mais de quinze dias sem 

decisão.” 
194

 A Súmula nº 2 do STJ foi editada em 08.05.1990, mediante diversos precedentes jurisprudenciais formados 

no regime ditatorial e, portanto, não havia uma previsão constitucional do instituto do habeas data. O 

esgotamento da via administrativa, embora haja um entendimento doutrinário contrário a tal exigência, recentes 

julgados do STJ têm demonstrado orientação com base na referida Súmula. (HD 29/DF e AgRg na Pet 

5.428/RS). 
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fornecer informações relativas aos dados da pessoa, ou então se revelou a omissão no 

atendimento ao requerimento de retificação ou anotação no assento.  

A exigência de demonstração do esgotamento da via administrativa pelo 

interessado atua no sentido de evitar a movimentação inútil da atividade jurisdicional do 

Estado sobre qualquer solicitação que pode ser feita diretamente ao órgão cadastral público ou 

privado de natureza pública, evitando colisão com a proteção do sigilo de Estado. 

Na interpretação de Fernando Sacco Neto
195

: 

O STJ acabou por exigir, para configuração do interesse processual no 

ajuizamento do habeas data, que o impetrante demonstrasse a relutância da 

administração em atender ao pedido administrativo. O interesse da segurança 

nacional poderia justificar eventual recusa na prestação das informações, 

privilegiando-se o sigilo em prol da segurança pública e social. Então, se 

recusado o pedido pela autoridade impetrada, caberia ao Judiciário a análise 

da legalidade deste ato. 

Como é do conhecimento de todos, nas constituições que antecederam a atual 

Carta Magna não havia um mecanismo específico para a proteção da vida privada, embora 

algumas delas assegurassem o direito geral de informação, desde que o acesso a tais 

apontamentos não colidisse com questões de sigilo de Estado e de segurança nacional. 

Com a introdução do habeas data, somada a interpretação equivocada que se fazia 

do referido instituto com o direito geral à informação (artigo 5º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal), a via administrativa tornou-se caminho obrigatório para despertar 

interesse de agir em sede de ação de habeas data. O objetivo é eximir o Estado de 

movimentar o seu aparelho jurisdicional por uma informação imunizada pelo sigilo, cuja lei 

infraconstitucional (Lei nº 4.341/1964) foi recepcionada pela Carta da República (artigo 5º, 

inciso XXXIII). 

Desse raciocínio, extrai-se que a justificativa para exigir o esgotamento da fase 

extrajudicial alude à obtenção de prova pré-constituída da recusa injustificada da autoridade 

coatora que viola a vida íntima, o que pode se tornar um óbice
196

 ao exercício do direito de 

ação pelo indivíduo. 
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 SACCO NETO, Fernando. O habeas data, a Súmula 2 do STJ e o art. 8º, Parágrafo único, I, II e III, da Lei 

9.507/1997. In: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coords.). Processo e 

Constituição: estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira, p. 45. 
196

 “A prova pré-constituída poderá ser extremamente difícil de produzir nas hipóteses de habeas data para 

retificação de dados ou anotações de justificativa de informação. Como se sabe, a prova pré-constituída diz 

respeito aos fatos da causa, e, dependendo da natureza das informações e do banco de dados, os fatos podem ser 

altamente complexos.” SACCO NETO, Fernando. O habeas data, a Súmula 2 do STJ e o art. 8º, Parágrafo 
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Dentro do modelo constitucional processual em vigor, o entendimento firmado no 

STJ, expresso na Súmula nº 2, não pode perdurar, pois o artigo 5º, inciso LXXII, da 

Constituição Federal não condiciona a ação de habeas data ao esgotamento da via 

jurisdicional, tampouco proíbe que a demonstração da ameaça ou lesão à intimidade do 

impetrante deva caminhar por outra via
197

 que não a administrativa.  

Essa exigência infraconstitucional do artigo 8º, parágrafo único, da Lei de Habeas 

Data é incompatível
198

 com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, 

insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna e, ademais, destoa do inciso LXXII do 

referido dispositivo constitucional na medida em que inviabiliza o uso do habeas data como 

ação preventiva/inibitória
199

 contra danos à privacidade que o indivíduo esteja na iminência 

de suportar com a manipulação indevida de seus dados pelos órgãos cadastrais. Essa 

providência é similar ao habeas corpus na proteção da liberdade e ao mandado de segurança 

na tutela de direito liquido e certo. 

Como mencionado, o artigo 5º, inciso LXXII, da Constituição Federal não 

condiciona a ação de habeas data ao esgotamento da via jurisdicional, tampouco veda que a 

demonstração do dano transite por outra via que não a administrativa.  A explicação é a 

seguinte: 

Se a Constituição de 1988 não faz qualquer exigência desta natureza, não há 

como condicionar o cabimento da garantia à prévia recusa das informações. 

Isto significaria impor a necessidade do prévio esgotamento das vias 

                                                                                                                                                                                     
único, I, II e III, da Lei 9.507/1997. In: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 

(Coords.). Processo e Constituição: estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira, p. 276.  
197

 Segundo o mesmo autor, “[...] nada impede, entretanto, que se adote, em relação ao art. 8º, parágrafo único, 

inc. I, da Lei 9.507/97, uma interpretação liberal, mais consentânea com os preceitos constitucionais que 

instituíram o habeas data, para compreender na expressão „prova da recusa‟ qualquer meio de prova apto a 

demonstrar o interesse processual do impetrante, e que não sirva de prova da recusa apenas à decisão proferida 

pelo órgão detentor das informações de acordo com o procedimento administrativo exposto nos arts. 2º e ss da 

lei em análise”. SACCO NETO, Fernando. O habeas data, a Súmula 2 do STJ e o art. 8º, Parágrafo único, I, II e 

III, da Lei 9.507/1997. In: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coords.). 

Processo e Constituição: estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira, p. 158. 
198

 Como observou José Miguel Garcia Medina: “O habeas data é ação constitucional, tendo suas hipóteses de 

cabimento e requisitos expressamente previstos na Constituição Federal (art. 5º, inc. LXXII). Por isso, não pode 

lei inferior criar requisitos não previstos na Carta Magna, que impliquem em delimitação ao exercício do direito 

fundamental previsto na Constituição. [...] Em outras palavras, enquanto a Constituição Federal previu, de modo 

amplo e genérico, as situações em que cabe o habeas data, a Lei 9.507/97 reduziu o cabimento do writ apenas à 

hipótese em que houver recusa do órgão ou entidade que detenha os dados pretendidos pelo interessado, recusa 

esta que somente pode ser provada através do procedimento criado pela citada lei.” (Análise dos requisitos 

exigidos pela Lei 9.507, de 12.11.1997, para impetração do habeas data – Constitucionalidade, natureza jurídica 

e tentativa de sistematização. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Habeas data, p. 156). 
199

 Ação inibitória da vida privida como simples prevenção a danos e não em caráter emergencial, ver: 

ARENHART, Sérgio Cruz.Tutela inibitória da vida privada.São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 45-

191. 
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administrativas como garantia de acesso ao Poder Judiciário. Como se sabe, 

à luz do novo texto constitucional, não há como condicionar o acesso ao 

Judiciário ao prévio esgotamento das vias administrativas, na medida em que 

o texto constitucional, no art. 5º, inc. XXXV, assegura o princípio do livre 

acesso ao Poder Judiciário, afirmando que „a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito‟. Ademais, qualquer 

interpretação restritiva afrontaria o princípio de que os direitos e as garantias 

fundamentais hão de ser interpretados da forma mais ampla possível, 

cabendo ao intérprete doar-lhes a máxima carga de efetividade.
200

 

Bom observar que a Sumula nº 2 – fonte de inspiração do comando do artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei de Habeas Data – nada menciona sobre a obrigatoriedade do 

esgotamento da via administrativa para despertar no indivíduo o interesse de agir e 

consequentemente impetrar a ação de habeas data. Exigir o esgotamento da via administrativa 

é ofender o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 

Na verdade, o habeas data, enquanto tutela diferenciada específica de proteção à 

intimidade do indivíduo, exige que se demonstre uma pretensão resistida
201

 da autoridade 

cadastral apontada como coatora, seja por não fornecer a informação solicitada, seja por 

retardar a retificação dos dados cadastrais do impetrante. 

Ademais, o artigo 5º, inciso LXXII, da Constituição Federal não impede o 

indivíduo de acionar diretamente o Poder Judiciário e lá demonstrar a recusa injustificada do 

órgão cadastral. 

Assim também entende Nelson Nery Júnior
202

: 
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 SACCO NETO, Fernando. O habeas data, a Súmula 2 do STJ e o art. 8º, Parágrafo único, I, II e III, da Lei 

9.507/1997. In: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coords.). Processo e 

Constituição: estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira, p. 101. 
201

 “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI 

9.507/1997. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES E CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. É pacífico o entendimento nessa Corte Superior no sentido 

de que a utilização do habeas data está diretamente relacionada à existência de uma pretensão resistida, 

consubstanciada na recusa da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de forma explícita ou 

implícita (por omissão ou retardamento no fazê-lo). 2. Na hipótese dos autos, todavia, o impetrante não pretende 

assegurar o conhecimento de informações, até porque já teve acesso a todos os dados do Conselho de 

Justificação, conforme documentação apresentada às fls. 12/19. Tampouco há na inicial qualquer pedido de 

retificação dos dados existentes nos autos que se encontram arquivados na Ajudância Geral do Quartel General 

do Exército. O objetivo do presente habeas data é tão somente obter cópia dos autos do processo administrativo 

do Conselho de Justificação a que foi submetido em 1998, bem como certidões correlatas a esse mesmo processo 

de justificação, finalidade não amparada pela via eleita, conforme já decidiu esta Corte. Precedentes: RESP 

904.447/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 24.5.2007; EDHD 67/DF, Primeira Seção, rel. Ministra 

Denise Arruda, DJ de 2/8/2004. 3. Processo extinto sem resolução de mérito.” Cf. BRASIL. Superior Tribunal 

de Justiça. HD nº 232–DF (2011/0253425-7). Ministro Relator Mauro Campbell Marques. Brasília, DF. 
202

 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 187. 
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Não existindo a exigência no texto constitucional, é vedado à legislação 

infraconstitucional exigir, por exemplo, que se demonstre a inexatidão dos 

dados constante do cadastro do órgão público ou de caráter público com 

documentos juntados com a petição inicial. Isto significa, em outras 

palavras, que o impetrante poderá valer-se de dilação probatória no processo 

de habeas data, podendo demonstrar a existência de seu direito com prova 

pericial, testemunhal ou qualquer outro meio admitido em direito. 

Eventual exigência de prova documental pré-constituída em habeas data é 

inconstitucional por ferir o princípio do acesso à justiça. 

Nos comandos legais em comento, percebe-se uma antinomia aparente, que pode 

ser assim demonstrada: o artigo 5º, LXXII, da Constituição Federal não faz menção ao 

esgotamento da via administrativa para obtenção de prova pré-constituída, ao passo que o 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei de Habeas Data condiciona o interesse de agir para 

impetração do writ à prova pré-constituída e isto implica o esgotamento extrajudicial. 

A propósito, as únicas possibilidades de se exigir o esgotamento da via 

administrativa para despertar interesse de agir e consequente o acionamento da tutela 

jurisdicional do Estado-juiz estão previstas na Justiça do Trabalho, no que tange aos dissídios 

coletivos, em que é indispensável o término da fase de negociação, e na seara desportiva, 

cujos conflitos primeiramente devem submeter-se à Justiça Desportiva e só depois a matéria 

será encaminhada ao Poder Judiciário, conforme disposto nos artigos 114, parágrafo 2º
203

, e 

217, parágrafo 1º
204

, da Constituição Federal. 

O Ministro Eros Graus, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 

(AgRE) nº 548.676-1
205

, do STF, não destoa desse entendimento, conforme se extrai do 

excerto abaixo transcrito: 

Este Tribunal decidiu que não há previsão, na Lei Fundamental, de 

esgotamento da fase administrativa como condição para o acesso ao Poder 

Judiciário por aquele que pleiteia o reconhecimento de direito 

previdenciário. Ao contrário da Carta pretérita, a atual não agasalha cláusula 

em branco a viabilizar a edição de norma ordinária com disposição em tal 

sentido. A própria Constituição Federal contempla as limitações ao imediato 

acesso ao Judiciário, quando, no tocante ao dissídio coletivo, a cargo da 

Justiça do Trabalho, estabelece ser indispensável o término da fase de 

                                                           
203

 “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: [...] § 2º Recusando-se qualquer das partes à 

negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de 

natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais 

de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.” 
204

 “Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, com o direito de cada um, 

observados: [...] § 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas 

após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, reguladas em lei.” 
205

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ag. Regimental no Recurso Extraordinário nº 548.676-1, São Paulo. 

Ministro Relator Eros Grau. Brasília, DF. Publicado em D.J. 03.06.2008. 
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negociação e, relativamente a conflito sobre competição ou disciplina, 

preceitua que o interessado deve antes provocar a Justiça Desportiva – 

artigos 114, § 2º, e 217, § 1º, ambos do Diploma Maior. 

Não obstante a superioridade da norma constitucional em face da lei ordinária que 

disciplina a matéria, os valores constitucionais que o habeas data carrega ampliam o seu 

campo de atuação, especialmente a proteção da privacidade do indivíduo contra danos 

potenciais decorrentes da manipulação indevida de dados por empresas cadastrais (pública ou 

privada) e redes sociais. 

Frisa-se que a exigência contida no artigo 8º, parágrafo único, incisos II e III, da 

Lei nº 9.507/1997 é inconstitucional porque se distancia da evolução tecnológica e dos riscos 

à privacidade oriundos das redes sociais, sem falar que esvazia o instituto do habeas data, 

tolhendo a função constitucionalmente delegada de instrumento preventivo de proteção à 

privacidade contra ilícito civil tecnológico. 

A resistência da autoridade pública para fornecer informações ou promover 

retificação de dados acaba sendo objeto de discussão da ação de habeas data, instituto que 

visa proteger a intimidade do impetrante em face da manipulação de dados pelo órgão 

cadastral. 

Assim, o trabalho de cognição do Estado-juiz pela via do habeas data é identificar 

se a recusa ou retardamento apontada pelo impetrante viola ou não a sua intimidade. 

As razões da sonegação de informação ou recusa de retificação pelo órgão 

cadastral e os danos que dela podem resultar constituem objeto de instrução probatória 

simples. Isso porque, no habeas data, ao contrário do mandado de segurança, em que o 

conceito de direito líquido e certo é puramente processual, o conhecimento ou retificação de 

dados cadastrais manipulados por entidades públicas ou privadas de caráter público é 

eminentemente substancial. Por essa razão, é necessário identificar quais os motivos de o 

Estado recusar ao titular dos dados manipulados as informações ou retificações requeridas. 

Nesse caso, a via administrativa serviria apenas para demonstrar que houve recusa 

da autoridade coatora e, portanto, a demonstração de que houve a solicitação na seara 

administrativa seria mais compreensível como condição da ação de habeas data. Mas, diante 

da importância que tem o instituto do habeas data e o direito material por ele tutelado, a 

ausência de demonstração não pode ser condição da ação, nem pressuposto processual, sob 

pena de esvaziar a referida garantia constitucional, assim como faz o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei de nº 9.507/1997. 
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Fernando Sacco Netto
206

, a respeito, aduz: 

A exigência da prévia recusa ou do silêncio da autoridade impetrada na 

esfera administrativa como condição caracterizadora do interesse processual 

no habeas data judicial obstaculiza o pleno exercício do direito de ação e 

prejudica a utilização do habeas data¸ uma garantia constitucional 

incondicionalmente assegurada. 

Dessa lição, extrai-se que o esgotamento da via administrativa não é necessário 

para demonstração de recusa ou silêncio da autoridade coatora ou ainda obtenção de prova 

pré-constituída para despertar interesse processual para a ação de habeas data. Diz-se isso 

porque o instituto do habeas data tem aplicabilidade imediata por meio de ação e por ser ele a 

salvaguarda da intimidade do indivíduo em face de órgãos cadastrais públicos ou privados de 

natureza pública, como reiteradamente mencionado. Desta feita, as razões da recusa de prestar 

informações ou promover a correspondente retificação constitui a causa de pedir da ação de 

habeas data. 

A necessidade do esgotamento das vias administrativas não produz bons 

resultados em relação à prevenção de danos à privacidade do indivíduo com o manuseio 

indevido de seus dados. O efeito prático desta exigência resulta na pouca utilização da ação de 

habeas data pelos jurisdicionados. 

Portanto, o esgotamento do procedimento administrativo para obtenção de prova 

pré-constituída deve ser considerado como caminho alternativo, uma possibilidade de o 

indivíduo acessar, retificar ou promover anotações em seus registros, mantidos por órgãos 

públicos ou privados. A outra possiblidade seria apresentar o mesmo pleito diretamente ao 

Poder Judiciário, pela via do habeas data, instituto que tutela, de modo adequado e efetivo, a 

vida privada da pessoa. 

 

4.1.1.1 Considerações sobre o veto presidencial de preceitos da Lei nº 9.507/1997 

 

A Lei do Habeas Data (Lei nº 9.507/1997
207

), logo no caput de seu artigo 1º, foi 

alvo de veto
208

 do Presidente da República. O caput do artigo 1º do referido projeto tinha a 
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 SACCO NETO, Fernando. O habeas data, a Súmula 2 do STJ e o art. 8º, Parágrafo único, I, II e III, da Lei 

9.507/1997. In: FUX, Luiz; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coords.). Processo e 

Constituição: estudos em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. 
207

 Lei decorrente do Projeto de Lei do Senado Federal nº 259/1989. 
208

 Além do caput do artigo 1º, a Lei nº 9.507/1997 (Lei do Habeas Data) teve outros artigos vetados pelo chefe 

do executivo nacional, entre eles os artigos 3º, parágrafo único, 5º e 6º.  
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seguinte redação: “Toda pessoa tem o direito de acesso a informações relativas à sua pessoa, 

constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter 

público”. 

O confronto do caput do artigo 1º da citada lei, ora vetado, com o inciso LXXII, 

alínea “a”, parte final, do artigo 5º da Constituição Federal sugere que a pretensão do 

legislador infraconstitucional foi definir o que seria entidade de caráter público, conforme se 

verificará à frente. 

A justificativa para o veto do Presidente da República aponta no sentido de que o 

dispositivo em comento contrariava o interesse público e, consequentemente, seria 

inconstitucional. É o que se extrai da mensagem enviada ao Presidente do Senado, em 12 de 

novembro de 1997, a seguir transcrita: 

Razões do veto 

Os preceitos desbordam sensivelmente a configuração constitucional do 

habeas data, impondo obrigações aos entes governamentais ou de caráter 

público sem qualquer respaldo na Carta Constitucional. A definição 

constitucional do habeas data é precisa, não permitindo a conformação 

pretendida nestes dispositivos. 

Não é estabelecida, ademais, qualquer sorte de ressalva às hipóteses em que 

o sigilo afigura-se imprescindível à segurança do Estado e da sociedade, 

conforme determina a própria Constituição (art. 5°, XXXIII). [...].
209

 

Pode-se dizer que a interpretação equivocada da doutrina contribuiu para o veto 

presidencial do caput do artigo 1º da Lei de Habeas Data na medida em que equiparou o 

direito geral à informação (artigo 5º, incisos XIV e XXXIII, da Constituição Federal) com a 

proteção à intimidade, como se aquele fosse a fonte material desta. 

O veto também encontrou arrimo no Parecer nº SR-71
210

, emitido pela Advocacia 

Geral da União, em 06 de outubro de 1988, e publicado no Diário Oficial da União, em 11 de 

outubro de 1988, portanto, logo após a promulgação da Constituição Federal, e que tinha 

como interessado o Ministro Chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI), cujo teor faz 

crer que o inciso LXXII deve ser interpretado à luz do inciso XXXIII. 
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O interesse do Ministro Chefe do SNI quanto ao Parecer SR-71 decorreu da Lei nº 

4.341, de 18 de junho de 1964, que criou o Serviço Nacional e Informação, imunizando-o de 

prestar determinadas informações sobre as atividades do órgão oficial de investigação ante o 

argumento de zelar pelo interesse público e pela segurança nacional, pois sua atividade era de 

assessoramento da Presidência da República. 

Assim, com a introdução do habeas data, temia-se que este instrumento colocasse 

em risco a segurança nacional, uma vez que permitia o exercício do direito de informação 

pelo indivíduo, consoante o comando do artigo 5º, inciso XXXIII, abordado anteriormente. 

Por outro lado, na parte final do mesmo dispositivo (artigo 5º, inciso XXXIII) 

havia a observação de que nem todas as informações individuais deveriam ser 

disponibilizadas, em razão da cláusula que estabelecia o sigilo e para não colocar em risco o 

interesse coletivo. 

Denota-se, assim, que havia um interesse do governo em compatibilizar o direito 

geral à informação com a proteção da segurança nacional mediante o sigilo de alguns dados 

coletados por seus órgãos de inteligência. 

O habeas data, é bem verdade, foi uma resposta que o legislador constituinte deu 

ao regime ditatorial anterior à Carta da República de 1988, no sentido de introduzir no 

ordenamento constitucional mecanismo para o indivíduo se defender de eventuais abusos que 

os órgãos governamentais perpetravam contra a vida privada. 

José Eduardo Nobre Matta
211

 também disserta a respeito: 

É nesse clima de reconstrução de uma ordem democrática efetiva e ainda sob 

um certo temor do fantasma recente dos anos de ditadura militar que nasceu 

o habeas data. As discussões em torno da elaboração do novo instituto 

tinham por escopo muito mais a tutela do indivíduo contra os órgãos de 

informação do próprio Estado do que contra os bancos de dados de entes 

privados. 

O habeas data, portanto, não era visto como instrumento constitucional de 

proteção da intimidade global, no sentido de preservar a privacidade do indivíduo diante dos 

avanços tecnológicos em marcha. 

O Parecer nº SR-71 da Consultoria Geral da República surgiu da necessidade de o 

governo – antes de editar qualquer lei infraconstitucional específica para o habeas data ou até 

mesmo por ser esta garantia de aplicação imediata e, portanto, independente de lei 
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infraconstitucional que a regulamentasse – observar que determinados dados informatizados, 

coletados por alguns setores públicos (SNI, por exemplo), fossem mantidos em sigilo, a fim 

de preservar a segurança nacional.  

Ainda, com o citado parecer, por meio do princípio da recepção, procurou-se 

demonstrar que há compatibilidade entre a lei ordinária infraconstitucional, que autoriza o 

sigilo de dados coletados pelo SNI, e a recém-promulgada Constituição Federal, que passou a 

garantir o acesso à informação pela via do habeas data, como pode ser observado em um dos 

trechos do referido enunciado, que se transcreve abaixo: 

A nova Constituição do Brasil, ao proclamar o direito de acesso às 

informações existentes em órgãos públicos, emprestou-lhe caráter limitado e 

relativo, posto que exonerou o Estado do dever de prestá-las, nos casos 

estritos em que se tornasse imprescindível resguardar a segurança do Estado. 

A legislação concernente ao SNI, editada sob a vigência de anterior 

ordenamento constitucional, veiculou norma de sigilo fundada no caráter 

indisponível da segurança do Estado, objetivando tornar inacessíveis os 

elementos de informação naquele órgão existentes. 

O conteúdo normativo desse regramento legal, como é facilmente 

perceptível, conforma-se por inteiro, aos postulados estabelecidos na Carta 

Política recém-promulgada. 

Inexiste, consequentemente, no plano material, qualquer incompatibilidade 

entre a legislação infraconstitucional e a nova ordem jurídica plasmada no 

texto da Constituição de 1988. 

Esse aspecto de extrema relevância jurídico-constitucional torna invocável e 

aplicável, à situação examinada, o princípio da recepção. 

Portanto, quando o Projeto de Lei de Habeas Data, na disciplina do seu artigo 1º, 

caput, autorizava qualquer pessoa a ter acesso às informações coletadas pelo Poder Público, o 

Presidente da República entendeu ser inconstitucional tal dispositivo por violar o inciso 

XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal, no que tange à preservação de dados sigilosos. 

Percebe-se, no entanto, que o veto presidencial seria desnecessário se no caput do artigo 1º o 

legislador infraconstitucional especificasse que as informações a que se facultaria o acesso 

eram apenas as de caráter pessoal. 

 

4.1.1.2 Habeas data e Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica (SINCOR) da Receita 

Federal  

 

Importante questão que gravita sobre o habeas data alude ao seu cabimento e 

legitimidade, isto em razão da interpretação da expressão “caráter público”, constante dos 
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textos constitucional (artigo 5º, inciso LXXII, alínea “a”, da Constituição Federal) e 

infraconstitucional (artigo1º, parágrafo único, da Lei nº 9.507/1997). 

Muito se tem debatido sobre o cabimento da ação de habeas data contra o 

SINCOR, a ponto de recentemente o STF
212

 ter reconhecido a existência de repercussão geral 

na matéria, com o reconhecimento de que o órgão da Receita Federal, quando solicitado, deve 

fornecer ao impetrado informações relativas a tributos ou contribuições federais por ele 

recolhidos ou devidos, em determinado período. 

Os Tribunais Regionais Federais
213

 têm adotado entendimento diverso sobre o 

artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.507/1997, no sentido de que as informações solicitadas 

à Receita Federal (via SINCOR) são de caráter público ou de uso específico do ente 

administrativo. Observa-se, aqui, uma interpretação confusa, pois a expressão “caráter 

público” não se refere ao registro da informação, mas sim à entidade não governamental 

passível de figurar no polo passivo da ação de habeas data, conforme aduzido na seção 

anterior. 

A exemplo do inciso LXXII do artigo 5º da Constituição Federal e do artigo o 7º, 

incisos I a III, da Lei nº 9.507/1997, cabe habeas data para garantir ao individuo o direito de 

obter informações de entidades governamentais ou privadas de caráter público, promover 

retificações e anotações nos assentamentos do interessado, contestar ou solicitar explicação 

sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. 

Cassio Scarpinella Bueno
214

, nessa linha, aduz: 

O habeas data pode ser dirigido contra quem detém a informação que se 

pretende obter, retificar ou anotar (Lei nº 9.507/97, art. 7º, I a III), 

respectivamente. Não interessa, para tal finalidade, a natureza da pessoa, se 

pública ou privada; apenas que detenha a informação. Até porque é a própria 

lei, na esteira do que reserva para a espécie o inciso LXXII do art. 5º da 

Constituição Federal, que tem como público o serviço de informações, 

independentemente da natureza jurídica de seu prestador. 
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No caso do SINCOR, trata-se de um banco de dados governamental e, portanto, o 

contribuinte (pessoa física ou jurídica) tem interesse para pleitear judicialmente o acesso às 

informações ali constantes, independentemente de haver outros meios como, por exemplo, 

documentos pessoais ou constantes da contabilidade da empresa, em caso de pessoa jurídica. 

A natureza pública do SINCOR e a característica de repositório de dados pessoais, 

ainda que estes não sejam repassados a terceiros, já o credenciam a responder (polo passivo) a 

ação de habeas data. Afinal, como se vem reiterando ao longo deste trabalho, o simples 

armazenamento de informações em entidades gestoras de banco de dados tem potencialidade 

para causar lesão à esfera privada da pessoa. 

Em suma, o contribuinte tem direito de ter acesso às informações constantes do 

SINCOR para confrontá-las com seus documentos pessoais, verificar a veracidade e, 

eventualmente, solicitar tanto a retificação quanto a atualização dos respectivos registros. 

Entrementes, aguarda-se a posição da Suprema Corte quanto a admitir o 

ajuizamento de ação de habeas data contra o SINCOR. 

 

4.1.1.3 Inconstitucionalidade da alínea “b” do inciso II do artigo 20 da Lei nº 9.507/1997 

 

O artigo 20 da Lei nº 9.507/1997 define, segundo a lógica constitucional e de 

forma mais minuciosa e didática, a competência para julgar e processar o habeas data nas 

diversas esferas do Judiciário, incluindo a competência recursal. 

Neste ponto, importa analisar a competência recursal prevista no inciso II, alínea 

“b”, do supracitado artigo 20 da Lei de Habeas Data, que assim dispõe: 

Art. 20. O julgamento do habeas data compete: 

(omissis) 

II - em grau de recurso: 

a) ao Supremo Tribunal Federal, quando a decisão denegatória for proferida 

em única instância pelos Tribunais Superiores; 

b) ao Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão for proferida em 

única instância pelos Tribunais Regionais Federais; [Grifos nossos]. 

Antes de prosseguir, é preciso ter em mente que até a promulgação da atual 

Constituição Federal não havia no ordenamento pátrio qualquer previsão legal do habeas data 

como meio jurisdicional de proteção à intimidade. E, conforme mencionado antes, para a 
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proteção judicial da personalidade, utilizava-se o mandado de segurança, considerado a 

modalidade civil do habeas corpus, como observou Celso Agricola Barbi215: 

[...] a referência a direito certo e incontestável e o rito processual idêntico ao 

do habeas corpus mostram a atuação dos que procuraram construir um 

habeas corpus civil, pois, além da forma, adotaram até mesmo a linguagem 

da doutrina brasileira daquele writ. [...].  

Com a introdução do habeas data no sistema legal pátrio e até que se editasse lei 

ordinária complementar específica para disciplinar o novel instituto, o rito procedimental 

adotado para o processamento da ação respectiva foi o do mandado de segurança, naquilo que 

fosse possível, conforme previsão do artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 8.038/1990, in 

verbis: 

Art. 24 - Na ação rescisória, nos conflitos de competência, de jurisdição e de 

atribuições, na revisão criminal e no mandado de segurança, será aplicada a 

legislação processual em vigor. 

Parágrafo único - No mandado de injunção e no habeas data, serão 

observadas, no que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto 

não editada legislação específica. 

Com base nesse dispositivo, além de previsões regimentais do STJ e do vácuo 

causado pela falta de um estudo anterior sobre o habeas data, é possível afirmar que o 

legislador infraconstitucional, ao elaborar a lei federal complementar ao instituto previsto no 

artigo 5º, inciso LXXII, da Carta da República, tomou como parâmetro o procedimento do 

mandado de segurança. Em sede de competência recursal, anota-se, optou por transcrever 

alguns dispositivos do texto constitucional atinentes ao STJ.  

Dessa forma, a disciplina do artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 9.507/1997 

seria a reiteração da previsão contida no artigo 105, inciso III da Constituição Federal, sem o 

legislador infraconstitucional perceber que, desta feita, criou uma nova modalidade de recurso 

para o STJ. 

Esse entendimento, contudo, não deve predominar, pois a aliena “b” do artigo 20 

da Lei de Habeas Data amplia o rol de recursos do STJ, tornando, portanto, inconstitucional o 

referido dispositivo, na medida em que amplia rol taxativo. 

Sobre o assunto Cassio Scarpinella Bueno
216

 doutrina: 
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Nestas condições, não se trata apenas de reconhecer nesta alínea „b‟ um 

recurso inominado a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Trata-se, 

muito pelo contrário, de reconhecer flagrante inconstitucionalidade no 

dispositivo porque pretende alargar competência taxativamente prevista na 

Constituição Federal para o Superior Tribunal de Justiça.   

Cassio Scarpinella Bueno
217

, vale anotar, entendia que o art. 20 da Lei nº 

9.507/1997 era apenas uma repetição do texto constitucional e, portanto, não vislumbrava 

inconstitucionalidade da norma em comento. Esse posicionamento mudou com o passar dos 

anos, conforme transcrição anterior e remissão feita em nota de rodapé sobre a mudança de 

posicionamento. 

Posição mais centralizada é a de José Carlos Barbosa Moreira
218

, quando 

esclarece que: 

O dispositivo gera problema hermenêutico de difícil solução. Não se sabe se 

pretendeu somente – à semelhança de vários outros do art. 20 – reiterar 

previsão constitucional, ou se visou abrir a via recursal não contemplada na 

Lei Maior. Neste último caso, expõe-se à arguição de inconstitucionalidade, 

desde que se adote a premissa de que a competência do Superior Tribunal de 

Justiça se acha exaustivamente definida na Constituição e não pode ser 

ampliada por lei ordinária. No primeiro, a única possibilidade consiste em 

entendê-lo como referência ao recurso especial; mas os pressupostos de 

cabimento, tais como enunciados na Lei nº 9.507, não coincidem com os 

constitucionalmente estabelecidos. 

De acordo com o citado autor, há duas interpretações para o disposto no artigo 20, 

inciso II, alínea “b”, da Lei de Habeas Data: na primeira, o comando do artigo em comento é 

apenas uma reiteração da previsão contida no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da 

Constituição Federal e, portanto, nada há de inconstitucional porque não se criou nova 

modalidade recursal para o STJ; na segunda interpretação, criou-se, sim, um recurso 

inominado para a Corte Superior e, portanto, há inconstitucionalidade no dispositivo da lei 

sub examine.
219
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Wilson Zauhy Filho
220

 também vislumbra incoerência no sistema constitucional 

de recurso na medida em que se permite ao jurisdicionado interposição de recurso ordinário 

ao STF de decisões decorrentes de única instância e, em contrapartida, ao STJ, ao admitir tão 

somente a via excepcional de recurso (especial). 

Nesse caso, o artigo 20, inciso II, alínea “b”, da Lei de Habeas Data estaria 

corrigindo a apontada incoerência para equiparar o sistema recursal do STJ ao do STF. 

A Lei de Habeas Data, continua Wilson Zauhy Filho
221

, disciplina uma garantia 

constitucional que tutela direito relacionado à dignidade da pessoa humana. Ademais, deve 

ser fomentado o exercício do duplo grau de jurisdição, em especial quando a lei dispõe sobre 

garantias fundamentais do indivíduo, conforme transcrição abaixo: 

Desse modo, não pode pairar dúvida que toda a providência legislativa que 

objetive facilitar o exercício do duplo grau de jurisdição, sobretudo em sede 

de garantias (instrumento constitucional processual) e direitos individuais 

(direito fundamental), deve ser entendida como fomentadora da 

implementação deles, garantias ou direitos. Não existe desse modo nenhum 

obstáculo a que, no terreno dos direitos e garantias fundamentais, a 

legislação ordinária venha permitir, suprimindo eventuais rigores de ordem 

processual, mais célere e eficiente providência jurisdicional ou ainda o total 

esgotamento das possibilidades de conhecimento das questões a eles 

atinentes, até o último grau de jurisdição possível. Não deve persistir nesse 

terreno a interpretação restritiva anunciada pela doutrina já mencionada, pois 

os claros da disciplina de recursos (não há norma constitucional que vede, 

que proíba, a ampliação recursal) pode, e em alguns casos deve, ser 

preenchida pelo legislador ordinário quando tal providência venha dar maior 

amplitude ao exercício da garantia e do direito fundamental defendido pela 

Constituição e tratados internacionais a que o Brasil se vincule. Ressaltaria 

para a inconstitucionalidade tão somente a lei que restringisse a interposição 

de recurso, não a que a amplia.
222

 

De acordo com o posicionamento esboçado, o artigo 20, inciso II, alínea “b”, da 

Lei nº 9.507/1997 não é inconstitucional e duas são as razões: primeiro, porque sana uma 

incoerência no sistema recursal constitucional; segundo, porque a natureza do habeas data e 

do duplo grau de jurisdição – este reconhecido pelo Brasil em tratados internacionais – 

certamente autoriza uma ampliação na competência recursal do STJ. 
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Em que pese tal entendimento, a decisão denegatória de habeas data proferida em 

única instância por Tribunal Regional Federal pode ser impugnada por ação autônoma (ex. 

mandado de segurança) ou, então, por recurso especial desde que presentes suas hipóteses de 

cabimento e tendo como base que o Tribunal Federal é única e última instância.  

Certo é que a impugnação não pode ser apresentada por meio de recurso 

ordinário, uma vez que não compete ao legislador infraconstitucional ampliar a competência 

recursal do STJ por lei ordinária federal, como estabelecida no art. 20, inciso II, alínea “b” da 

Lei nº 9.507/1997. 

O duplo grau de jurisdição, é importante anotar, enquanto garantia fundamental, 

tem como corolário que determinada matéria posta em juízo deva ser submetida e revista por 

dois órgãos judiciais ou dois graus de jurisdição, de acordo com a faculdade/natureza das 

partes que litigam. É um desdobramento dos princípios do devido processo legal e do 

contraditório e ampla defesa, e confere à parte que recebeu um provimento jurisdicional a 

possibilidade de ser reexaminado por um órgão judicial sucessivo. 

Embora o duplo grau de jurisdição não esteja disciplinado expressamente na 

Constituição Federal, tem natureza constitucional implícita porque está inserido em outros 

princípios nela enunciados. 

 Da ordem constitucional em vigor, extrai-se que a gênese do postulado do duplo 

grau de jurisdição está no bojo dos princípios do devido processo legal e do contraditório e 

ampla defesa, na dicção do artigo 5º, incisos LIV e LV, respectivamente. 

No ponto, sobre a garantia do exame de determinada decisão judicial por outro 

órgão jurisdicional, a própria Constituição Federal confirma expressamente a existência de 

tribunais e recursos, respectivamente órgãos e instrumentos processuais, que justificam a 

natureza constitucional do duplo grau de jurisdição. 

Novamente, a lição de Cássio Scarpinella Bueno
223

 é elucidativa da natureza 

constitucional implícita do duplo grau de jurisdição: 

Não há como negar que a existência de tribunais de „segundo grau de 

jurisdição‟ e de Tribunais Superiores que, muitas vezes, têm como função a 

de atuar como órgãos revisores de „segundo grau‟, é indicativo seguro da 

função revisora destes Tribunais, que entendida em conjunto com o sistema 

recursal do Código de Processo Civil brasileiro. [...]. Não se pode duvidar, 

pertinente exemplificar, que as previsões dos arts. 102, II, e 105, II, da 
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Constituição Federal são inegavelmente garantias de um „duplo grau de 

jurisdição‟ para os casos lá previstos. 

A forma implícita que o duplo grau de jurisdição se apresenta em alguns incisos 

do artigo 5º da Constituição Federal e também em razão de prever alguns tribunais e recursos, 

tudo isso, fez com que o legislador infraconstitucional disciplinasse o sistema recursal 

processual civil. Esse sistema traduz a existência concreta e não abstrata do princípio do duplo 

grau de jurisdição. 

O princípio do duplo grau de jurisdição é de extrema relevância para o exercício 

do devido processo legal, mas não é absoluto
224

, a ponto de se tolerar que lei ordinária 

infraconstitucional possa criar recurso ordinário para o STJ. 

A propósito, na ADIN nº 2797, o STF firmou entendimento de ser 

inconstitucional o estabelecimento de competência recursal, seja para o STJ, seja para a 

própria Corte Suprema, por meio de lei ordinária. 

Ainda que se encontre incoerência no sistema recursal constitucional, como 

apontada por Wilson Zauhy Filho, não compete à lei ordinária federal sanar tal vício. Esta 

tarefa será atribuída apenas à emenda constitucional.  

A competência recursal do STJ é taxativamente prevista na Carta Magna e mesmo 

que a Lei de Habeas Data seja interpretada como reiteração do texto constitucional ou por 

“incompetência do legislador nacional” – como arguiu Rogério Lauria Tucci
225

 –, ou ainda, 

em razão de se ter adotado as regras procedimentais do mandado de segurança, a teor do 

artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 8.038/1990, mesmo assim, há que se considerar o artigo 

20, inciso II, alínea ”b”, da Lei nº 9.507/1997 inconstitucional. Explica-se: uma vez 

flexibilizado o entendimento para admitir eventuais alterações por lei ordinária na 
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 “Não há princípio do qual se possa pretender seja acatado de forma absoluta, em toda e qualquer hipótese, 

pois uma tal obediência unilateral e irrestrita a determinada pauta valorativa – digamos individual termina por 

infringir uma outra – por exemplo coletiva.” Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e 

direitos fundamentais apud OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Princípios constitucionais do processo civil no 

âmbito recursal. In: FUX, Luiz; NERY JUNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coords.). 

Processo e Constituição: estudo em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2006. p. 556, nota nº 13. 
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 Em epítome, nas suas especificidades, e por via de consequência, no seu todo, o transcrito art. 20, a par de 

nada trazer de novo, repristinando normas já constantes do ordenamento jurídico nacional, presta-se apenas para 

evidenciar (perdoado o trocadilho) a incompetência do legislador nacional, que na ânsia de legislar, desordenada 

e multifariamente, sem nenhuma preocupação de aperfeiçoamento do sistema legislativo, concorre com o 

emaranhado de leis, muitas vezes contendo preceituações conflitantes e com o agravamento da denominada crise 

do Poder Judiciário. TUCCI, Rogério Lauria. Processo e procedimento da ação de habeas data. In: WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim (Coord.). Habeas data, p. 342-343. 
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competência dos Tribunais Superiores, ao mesmo tempo, criam-se precedentes perigosos na já 

abalada harmonia entre os Poderes Executivo e Judiciário. 

Uma saída para tão intrincada questão seria a via do recurso especial, caso o 

acórdão denegatório violasse preceito de lei infraconstitucional – por exemplo, algum 

dispositivo da Lei nº 9.507/1997 – ou contrariasse entendimento firmado por outro Tribunal 

da federação ou pelo próprio STJ. Ou seja, a impugnação da decisão denegatória transitaria 

pela via do recurso especial nas hipóteses estabelecidas pelo artigo 105, inciso III, alíneas “a” 

e “c”, da Constituição Federal, valendo lembrar que, em se tratando de competência originária 

do Tribunal Regional Federal, a decisão proferida em única ou última instância não encontra 

óbice para interposição direta de recurso especial, caso a ordem seja denegada pelo Tribunal 

Regional Federal. 

Todavia, se a decisão denegatória for monocrática, para atender ao princípio do 

juiz natural, antes do recurso excepcional é necessário interpor recurso interno, a fim de obter 

o pronunciamento do órgão colegiado. 

Outra observação merece ser feita: caso a ordem denegatória de habeas data 

advinda de competência originária do Tribunal Regional Federal decorra de avaliação 

defeituosa do conjunto fático probatório, a Súmula nº 7 do STJ impede o conhecimento do 

recurso especial, uma vez que é vedado à Corte Superior fazer uma revisão sobre a análise dos 

fatos realizada pela instância inferior. Nesse caso, o impetrante que tiver a ordem denegada 

proferida em única ou última instância pelo Tribunal Regional Federal encontrará limitações 

ao exercício do duplo grau de jurisdição pela via do recurso especial, uma vez que a 

impugnação, quanto à denegação da ordem de habeas data, fica restrita a quaestio juris sobre 

a melhor interpretação que deva ser realizada acerca de lei infraconstitucional federal, sem 

adentrar o conjunto fático probatório. 

Em que pese a discussão doutrinária sobre a constitucionalidade do artigo 20, 

inciso II, alínea “b”, da Lei de Habeas Data, em relação à criação de novo recurso ordinário 

para o STJ, ampliando indevidamente o rol taxativo do artigo 105, inciso III, da Constituição 

Federal, bem como a orientação firmada pelo Supremo na ADIN 2797, a Corte Superior tem 

recebido recursos ordinários contra acórdão denegatório de habeas data
226

, de competência 
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 “RHD nº 147/DF (2006/0224991-0): CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. VIÚVA DE MILITAR DA 

AERONÁUTICA. ACESSO A DOCUMENTOS FUNCIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. 

NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO CARATERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 

1. A autoridade coatora, ao receber o pedido administrativo da impetrante e encaminhá-lo ao Comando da 

Aeronáutica, obrigou-se a responder o pleito. Ademais, ao prestar informações, não se limitou a alegar sua 
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originária de Tribunal Regional Federal, sem enfrentar a constitucionalidade ou não do 

dispositivo que introduziu nova modalidade recursal para referido tribunal superior. 

Por fim, é mister lembrar que a pouca utilidade prática do habeas data faz com 

que incorreções formais como a aqui analisada perdurem no sistema.  

 

4.2 CRÍTICA À EQUIPARAÇÃO DO HABEAS DATA AO MANDADO DE SEGURANÇA 

 

Como amplamente anunciado, o instituto do habeas data foi introduzido no 

ordenamento pátrio a partir da Constituição Federal de 1988 e o seu escopo é a salvaguarda
227

 

da intimidade dos indivíduos em face da manipulação indevida de seus dados por órgãos 

públicos ou entidades privadas de natureza pública, função esta exercida, até então, pelo 

mandado de segurança. 

Engana-se, porém, quem equipara o habeas data ao mandado de segurança, 

conforme explica José Afonso da Silva
228

: 

Há quem pretenda que o habeas data seja uma forma de mandado de 

segurança, o que revela ignorância deste último especialmente e dos 

propósitos específicos do primeiro. O mandado de segurança protege direito 

líquido e certo, ou seja, direito reconhecível de plano, manifesto, e só se 

dirige contra autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

função do Poder Público. O habeas data protege a incolumidade de dados 

pessoais, mediante o direito de conhecer de informações sobre elas 

                                                                                                                                                                                     
ilegitimidade, mas defendeu o mérito do ato impugnado, requerendo a denegação da segurança, assumindo a 

legitimatio ad causam passiva. Aplicação da teoria da encampação. Precedentes. 

2. É parte legítima para impetrar habeas data o cônjuge sobrevivente na defesa de interesse do falecido. 

3. O habeas data configura remédio jurídico-processual, de natureza constitucional, que se destina a garantir, em 

favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica discernível em seu tríplice aspecto: (a) direito de 

acesso aos registros existentes; (b) direito de retificação dos registros errôneos e (c) direito de complementação 

dos registros insuficientes ou incompletos. 

4. Sua utilização está diretamente relacionada à existência de uma pretensão resistida, consubstanciada na recusa 

da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de forma explícita ou implícita (por omissão ou 

retardamento no fazê-lo). 

5. Hipótese em que a demora da autoridade impetrada em atender o pedido formulado administrativamente pela 

impetrante – mais de um ano – não pode ser considerada razoável, ainda mais considerando-se a idade avançada 

da impetrante."  

6. Ordem concedida.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HD 147 DF 2006/0224991-0. Relator Ministro 

Arnaldo Esteves Lima. Brasília, DF. Julgado em 11.12.2007. Publicado em 28.02.2008. Disponível em: 

<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2975/habeas-data-hd-147>. Acesso em: 21 ago. 2013. 
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 No modelo constitucional anterior prevalecia o sistema monista para tutelar direitos individuais e, 

posteriormente, seguiu outra direção, conforme apontado por José Eduardo Nobre Matta: “É fácil constatar-se, 

assim, que se a República iniciou sua organização, adotando o sistema monista de garantia de direitos, com o 

tempo tomou caminho inverso, retornando à motiplicidade do velho direito português. O mesmo fenômeno que 

se deu com os direitos fundamentais, os quais, com o tempo, foram ampliando-se e especializando-se, ocorreu 

também com as garantias.” (Habeas data, p. 151-152). 
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 AFONSO DA SILVA, José. Mandado de injunção e habeas data, p. 60-61. 
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constantes de registros e banco de dados, não só de entidades 

caracteristicamente públicas, como vimos, assim, como o direito de retificá-

los, se necessário, o que importa num processo de conhecimento mais 

complexo do que o do mandado de segurança. O mandado de segurança, na 

forma existente, não se prestaria a tutelar esse tipo de direito. 

Quando o mandado de segurança atuava como instrumento para tutelar o 

jurisdicionado contra os desmandos do Estado, in casu, o direito líquido e certo relacionado à 

sua intimidade, referido writ encontrava óbice quando a violação fosse perpetrada por 

entidade privada. 

José Eduardo Nobre Matta
229

 explica bem a questão: 

O habeas data diferencia-se do mandado de segurança, na medida em que, 

diferentemente deste último, pode ser impetrado também contra entidades 

privadas, cujos cadastros e banco de dados sejam de fins públicos, mesmo 

que estas não estejam no exercício de quaisquer atribuições do Poder 

Público. [...] o habeas data mostra-se mais amplo que o mandado de 

segurança, no que se refere ao pólo passivo da ação. Para compor o pólo 

passivo do mandado de segurança, o sujeito deve, necessariamente, estar 

desempenhando mister público. Já para compor o pólo passivo do habeas 

data, tal não é necessário, porque também entidades privadas, no 

desempenho de funções exclusivamente privadas, podem compor o pólo 

passivo da actio, desde que os registros ou banco de dados sejam de caráter 

público. 

A exigência de prova pré-constituída para demonstrar violação de direito líquido e 

certo é outra questão que inviabilizava o mandado de segurança para atuar como meio 

jurisdicional específico de tutela da proteção da intimidade. 

Diva Prestes Malerbi
230

, a respeito, explicita: 

Quando a ameaça de lesão a algum daqueles direitos à personalidade partia 

de autoridade e os fatos a fundamentar a impetração eram demonstráveis por 

prova pré-constituída, o mandado de segurança emprestava tutela eficiente. 

Se, entretanto, o receio de violação proviesse de algum ato não emanado de 

autoridade ou mesmo indemonstráveis os fatos de plano, não dispunha o 

direito anterior de uma forma especial de proteção comparável, por exemplo, 

àquela que a lei proporciona contra as ofensas à propriedade, bem de 

natureza essencialmente patrimonial. 

Assim, a equiparação do habeas data ao mandado de segurança encontra óbice 

quanto à exigência de prova pré-constituída como requisito de admissibilidade do habeas data 

para constituição do direito líquido e certo de ameaça ou violação à vida privada. 
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Por direito líquido e certo entende-se a apresentação de documentos robustos 

sobre a circunstância fática reconhecida e protegida pelo direito, independentemente da 

complexidade da matéria, na qual o indivíduo se encontre à mercê de uma ilegalidade ou 

abuso de poder da autoridade pública.  

Da doutrina de Celso Agricola Barbi
231

, retira-se o seguinte entendimento sobre a 

matéria: 

O conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao 

modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um 

determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização 

de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar 

puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto 

normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é a adequada 

a uma demonstração imediata e segura dos fatos. 

Carlos Maximiliano, citado por Sérgio Ferraz
232

, reconhece que: 

[...] direito líquido e certo é aquele contra o qual se não podem opor motivos 

ponderáveis e, sim, meras e vagas alegações, cuja improcedência o 

magistrado logra reconhecer imediatamente sem necessidade de exame 

demorado, pesquisas difíceis. 

Bem se vê que o conceito de direito líquido e certo é puramente processual e atua 

no campo probatório para afastar qualquer tipo de dúvida quanto a lesão ou ameaça a direito – 

não amparado por habeas corpus ou habeas data – por ato arbitrário do Estado. 

Dessarte, o que distingue o mandado de segurança das outras modalidades de 

prestação jurisdicional, entre elas o habeas data, é a demonstração inequívoca de uma 

circunstância fática reconhecida e protegida pelo direito, traduzida em documentos, os quais 

deverão ser apresentados na inicial do referido writ, atestando a violação por uma autoridade 

pública ou entidade no exercício de um serviço público. 

O mandado de segurança tem como característica a produção de prova pré-

constituída, a fim de se demonstrar a violação de direito líquido e certo do impetrante, que se 

funda em fatos evidentes. 

Prova pré-constituída é aquela cuja reconstrução da situação de ameaça ou 

violação de direito narrada na inicial pode ser cognoscível pelo juiz, geralmente instruída por 
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documentos, sem a necessidade de produção de outras provas. Dessa forma, o magistrado 

consegue ligar a situação fática narrada ao direito posto, sem auxílio de outras provas. 

Na clássica lição de Giuseppe Chiovenda
233

: 

[...] Costumam-se distinguir as provas (segundo Bentham) em pré-

constituída, isto é, que preexistem à necessidade de provar um fato em juízo, 

mas preparadas também, em vista de tal necessidade e já perfeitamente 

idôneas para ser comunicadas ao juiz (tais, na maioria, os documentos). [...].   

É a evidência dos fatos que forma a convicção do magistrado sobre a questão de 

direito a ser enfrentada, e mesmo na hipótese de haver novos fatos não tem o condão de 

modificar a reconstrução anterior que fez surgir o direito a ser aplicado naquele caso concreto. 

Do denominado direito evidente abordado por Luiz Fux
234

, mas de fatos 

incontestáveis, resulta a imediata aplicação do direito, tamanha é a segurança que a prova pré-

constituída atribui à construção fática a ser realizada pelo juiz. Em suma, o alto grau de 

certeza de existência do direito material em favor de quem o persegue faz com que a tutela 

jurisdicional seja efetivada sem uma cognição exauriente. 

No habeas data, o direito líquido e certo não é uma condição específica desta 

ação e, portanto, não enseja prova pré-constituída, uma vez que qualquer atentado que se faça 

à vida privada da pessoa é passível de intervenção jurisdicional, sem a obrigatoriedade de 

apresentação de prova inconteste, ante o entendimento de que se admite dilação probatória. 

Ademais, o que qualifica o habeas data como ação especial é a proteção à intimidade do 

indivíduo em relação ao tratamento que terceira pessoa (pública ou privada) dá aos dados 

particulares e que podem causar danos ao interessado. 

Para que se possa verificar qualquer ameaça ou lesão à intimidade do sujeito que 

enseje uma ordem para retificação ou acesso à informação, torna-se imprescindível uma 

cognição exauriente pelo magistrado, admitindo-se, portanto, a produção de provas não 

complexas, se necessário, a ponto de se concluir se aquela recusa de disponibilizar a 

informação colide com outras garantias constitucionais, entre elas o sigilo de Estado. 

O habeas data se relaciona com o direito evidente, ao passo que a constituição do 

direito líquido e certo se faz por fatos evidentes. 
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 “Sob o ângulo civil, o direito evidente é aquele que se projeta no âmbito do sujeito de direito que postula. Sob 
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fundamentos da tutela antecipada, p. 311. 
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Desde a sua introdução no ordenamento pela Carta Magna, a garantia 

constitucional fundamental do habeas data não dependia de lei para gerar efeitos, podendo ser 

aplicada imediatamente. E, antes da edição de lei infraconstitucional específica para o novel 

instituto, essa função era desempenhada pela lei de mandado de segurança. 

Em 1990, o legislador infraconstitucional, no artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 

8.038/1990, estatuiu o procedimento do mandado de segurança tipificado na Lei nº 

1.533/1951, naquilo que fosse compatível, para o mandado de injunção e o habeas data. 

Essas circunstâncias podem explicar o porquê de o procedimento adotado pela Lei 

nº 9.507/1997 assemelhar-se tanto ao mandado de segurança, a ponto de parte da doutrina 

defender que é desnecessária a previsão constitucional do habeas data para proteção da 

intimidade uma vez que o mandado de segurança já tutelava tal garantia constitucional. 

Assim afirma José Cretella Júnior quando disserta sobre o requerimento de 

informações por parte do interessado à Administração Pública: 

Como a recusa fere direito líquido e certo – a obtenção fere direito líquido e 

certo - a obtenção de informações ou dados referentes à pessoa do 

impetrante e constante de registro ou banco de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público – assegurado por norma ou regra 

jurídica constitucional expressa (art. 5º, LXXXII, „a‟), reiterada (todos têm 

direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 

ressaltadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 

do Estado‟, art. 5º, XXXIII), o impetrante pode também recorrer, a nosso 

ver, ao mandado de segurança. A autoridade, por sua vez, pode negar a 

informação desde que a motive, com base na própria Carta Política, art. 5º, 

XXXIII, que lhe assegura o sigilo desde que se ponha em risco o Estado ou a 

sociedade, no que se refere à segurança. [...] o uso daquela via só se fará 

quando a utilização da via administrativa for dificultada, dizemos nós, por 

qualquer motivo. 

O mesmo ocorre com a crítica que Othon Sidou
235

 faz à demonstração inequívoca 

da prova da sonegação de informações e/ou retificação da autoridade administrativa pública. 

Nas palavras do autor: 

[...] a prova da recusa do fornecimento da informação ao interessado 

configura, por si, abuso de poder, contra o qual se ergue não o habeas data, 

mas o mandado de segurança. Seria, portanto, o habeas data um acréscimo 

inútil, o que não é plausível numa Constituição. 
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Muito antes da Lei de Habeas Data, o Parecer SR-71
236

, exarado pela Consultoria 

Geral da União, também serviu como fundamento para tornar inócuo o habeas data, haja vista 

que tal instituto é qualificado como mandado de segurança nominado. É o que se extrai do 

seguinte trecho do citado parecer: 

O habeas data, como já ressaltado, é uma ação civil, de índole 

constitucional, concedida ao titular de direito líquido e certo (ver Const. art. 

5º, XXXIII), injustamente ofendido por ilegalidade ou abuso de poder, que 

se destina a obter dos Juízes e tribunais uma ordem concreta de satisfação da 

pretensão jurídica de acesso, retificação e/ou complementação de registros, 

informáticos ou não, desde que se achem estes excluídos da cláusula de 

reserva prevista pelo próprio texto constitucional [...]. É, pois, o mandado de 

segurança nominado, isto é, quando o mandado de segurança versar sobre 

informações constantes de registros ou banco de dados passa a chamar-se 

habeas data. 

Embora o habeas data tenha alguma semelhança com o mandado de segurança, 

com este não se confunde, tampouco pode ser considerado seu elemento, mas sim instituto 

específico destinado à proteção da intimidade e a assegurar o direito de o impetrante conhecer 

e/ou retificar informações sobre sua pessoa, registradas em bancos de dados mantidos em 

órgãos públicos e/ou privados. 

Assim, comparar o habeas data ao mandado de segurança, seja em razão da 

disciplina do artigo 24, parágrafo único, da Lei 8.038/90, seja em virtude de o procedimento 

do habeas data se assemelhar ao do mandado de segurança, é tornar aquele instituto letra 

morta da lei, sem utilidade prática, em especial, no que tange à proteção de dados e 

informações pessoais manipuladas por pessoas de direito privado, como a rede social 

facebook, por exemplo. 

O mandado de segurança é ação especial e seus requisitos servem para diferenciá-

lo das ações comuns. Os requisitos do mandado de segurança, conforme se extrai do artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal, são: a) demonstração de direito liquido e certo; b) 

presença de ilegalidade ou abuso de poder do agente público estatal, e c) não comportar 

habeas corpus e habeas data. 

Como o habeas data assegura à pessoa ter conhecimento, atualizar e/ou retificar 

informações suas armazenadas em banco de dados e em arquivos de entidades públicas e 
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privadas. Logo, é a ação que se presta para analisar a possível vulneração de direitos 

relacionados à vida íntima.  

Nesse caso, a situação fática violadora do direito à proteção da vida privada, pela 

recusa injustificada de informação ou retificação de dados, não precisa ser inequivocamente 

demonstrada por documentos, já que se trata de uma situação in re ipsa e, desta forma, podem 

ser presumidos os danos decorrentes desta sonegação. 

Portanto, não há que se falar em direito líquido e certo em relação ao habeas data 

porque para o Poder Judiciário conceder ou não a proteção jurisdicional assegurada pelo 

mandamus constitucional importam as razões que levaram o agente cadastral a sonegar tal 

direito. 

Uma vez constatado o dano à intimidade decorrente da recusa injustificada da 

entidade mantenedora das informações, surge o interesse de agir do habeas data, pois, a teor 

do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, nenhuma ameaça ou dano a direitos foge 

do controle jurisdicional do Estado. 

Em sede de habeas data, pouco importa se o interessado procurou ou não a via 

administrativa para obter a informação ou retificação de seus dados. Em rigor, o que deve ser 

investigado pelo Judiciário é se as razões que o levaram a pleitear a tutela jurisdicional do 

habeas data para conhecer e/ou retificar as informações registradas em determinado órgão 

cadastral são passíveis ou não de causar danos. 

Nesse caso, na garantia do artigo 5º, inciso LXXII, alínea “a”, da Constituição 

Federal, está implícito o dever de os gestores de bancos de dados (públicos ou privados) 

comunicarem previamente as pessoas sobre dados da vida particular armazenados em seus 

repositórios de dados, antes mesmo de iniciarem os trabalhos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Efetivar a prestação jurisdicional em tempo razoável não significa pressa, mas sim 

dispor de técnicas para assegurar um processo que faculte às partes todos os meios e todas as 

garantias constitucionais para que a entrega do bem da vida seja feita de maneira coerente 

com aquilo que se espera de um Estado Democrático de Direito.  

O habeas data foi introduzido no sistema brasileiro como garantia fundamental 

disponível contra os desmandos do Estado e entidades privadas de caráter público quanto a 

coleta, manipulação de dados da vida íntima das pessoas.  

Uma interpretação da alínea “a” do inciso LXXII do artigo 5º da Constituição 

Federal aponta que o habeas data efetivamente é um instrumento fundamental de proteção da 

intimidade contra a manipulação indevida e desautorizada de bancos de dados públicos e 

privados, assegurando minimamente outras garantias constitucionais como: tratamento 

paritário entre as partes, contraditório e ampla defesa, previsibilidade e outras 

complementadas na legislação infraconstitucional.  

A Lei de Habeas Data se tornou uma ferramenta que protege o Estado contra a 

utilização, pelo interessado, da garantia fundamental que está a seu dispor.  

O instituto do habeas data age como salvaguarda constitucional da intimidade em 

todos os seus aspectos porque esta foi a real intenção do legislador constituinte e não apenas o 

reconhecimento da garantia constitucional que permite acesso e retificação de dados de 

interesse público, em órgãos cadastrais estatais ou privados. 

Diante dos valores que carrega na sua essência, o habeas data pode ser 

empregado também como tutela preventiva de danos à intimidade e com isso mitigar os 

efeitos nocivos do mau uso da tecnologia, especialmente nos repositórios de dados das redes 

sociais e de entidades cadastrais de proteção ao crédito, financeiras etc. 

A opção do legislador infraconstitucional ao impor a exigência de esgotamento 

das vias administrativas para obtenção e retificação de dados, repita-se, é inconstitucional, não 

somente por colidir com o inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, mas também 

com o próprio inciso LXXII do mesmo dispositivo constitucional, no sentido de inibir o pleno 

exercício do habeas data. 
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A exigência infraconstitucional de esgotamento da via administrativa tira do 

habeas data a natureza preventiva, impedindo o seu uso como ação específica que rechaça 

eventuais danos que a pessoa possa sofrer com o manuseio incorreto de seus dados pelos 

órgãos cadastrais.  

Uma interpretação mais liberal da Lei nº 9.507/1997 evita o retardamento da 

proteção do direito material que está na iminência de ser violado, possibilitando que o 

instituto do habeas data seja verdadeiramente a tutela jurisdicional da privacidade. 

Em rigor, o habeas data não deve ser interpretado de forma isolada, mas 

sistematicamente com o CDC, que enuncia, no seu artigo 43, dispositivos que disciplinam a 

atuação de entidades mantenedoras de informações fruto das relações de consumo, compondo 

um microssistema que impõe limites a entidades governamentais e privadas de caráter 

público. 

Quando o legislador cria meios jurisdicionais como o habeas data, que 

possibilitam o conhecimento e/ou retificação de alguma informação intrínseca à vida privada 

do indivíduo, não importa a condição do agente cadastral, se público ou privado, nem se a 

informação ficará armazenada para uso interno do ente cadastral, tampouco se haverá 

circulação dos dados; a sua preocupação se projeta no potencial de dano que essas 

circunstâncias pode causar na vida íntima da pessoa.   

Nessa trilha, não é demais afirmar que o mundo digital tem grande potencial para 

causar danos à privacidade das pessoas e tal se revela na sua excepcional capacidade de 

armazenamento e circulação de informações e quão rápido elas se proliferam. 

A legislação, bem sabemos, não consegue acompanhar esse desenvolvimento 

digital, mas, em contrapartida, coloca o habeas data à disposição dos jurisdicionados como 

instrumento legal apto não só a reconhecer o direito de estar só, mas também de servir como 

ferramenta constitucional específica para tutelar o direito à vida privada. 

Se, em um passado não muito distante o temor que se tinha sobre o 

armazenamento de dados era o seu mau uso, a ensejar prisões arbitrárias para fins políticos, 

hoje, o fantasma que assombra a intimidade das pessoas é a depreciação da honra e da 

imagem pela via digital. 

A circulação indevida de dados da pessoa, seja nas redes sociais, seja em órgãos 

de proteção ao crédito, entre outros, não refaz o status quo anterior à divulgação. 
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Analogamente, seria o mesmo que lançar um punhado de areia do alto de um edifício e tentar 

reuni-los no solo em um só recipiente: é simplesmente impossível. 

Por tudo isso, a tutela jurisdicional da intimidade pela via do habeas data deve ter 

procedimento simples e suficiente para impor limites à atuação de entes cadastrais de dados 

sobre a pessoa. 

Ademais, eliminar algumas barreiras que estão na atual Lei de Habeas Data 

enseja um aproveitamento máximo dos atos processuais praticados na atividade jurisdicional 

do Estado, com mínimo dispêndio de tempo, sem falar na efetividade das garantias 

fundamentais assecuratórias do Estado Democrático de Direito a que a sociedade brasileira se 

submete. 
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