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Artigo 99

 A Comissão Jurídica Interamericana tem por finalidade servir de corpo consultivo da  
Organização em assuntos jurídicos; promover o desenvolvimento progressivo e a codificação 
do direito internacional; e estudar os problemas jurídicos referentes à integração dos países em 
desenvolvimento do Continente, bem como a possibilidade de uniformizar suas legislações no 
que parecer conveniente.

Artigo 100

 A Comissão Jurídica Interamericana empreenderá os estudos e trabalhos preparatórios 
de que for encarregada pela Assembléia Geral, pela Reunião de Consulta dos Ministros das 
Relações Exteriores e pelos Conselhos da Organização. Pode, além disso, levar a efeito, por sua 
própria iniciativa, os que julgar convenientes, bem como sugerir a realização de conferências 
jurídicas e especializadas.

Artigo 101

 A Comissão Jurídica Interamericana será composta de onze juristas nacionais dos 
Estados membros, eleitos, de listas de três candidatos apresentadas pelos referidos Estados, para 
um período de quatro anos. A Assembléia Geral procederá à eleição, de acordo com um regime 
que leve em conta a renovação parcial e procure, na medida do possível, uma representação 
geográfica eqüitativa. Não poderá haver na Comissão mais de um membro da mesma 
nacionalidade. As vagas que ocorrerem por razões diferentes da expiração normal dos mandatos 
dos membros da Comissão serão preenchidas pelo Conselho Permanente da Organização, de 
acordo com os mesmos critérios estabelecidos no parágrafo anterior.

Artigo 102

 A Comissão Jurídica Interamericana representa o conjunto dos Estados membros da 
Organização, e tem a mais ampla autonomia técnica.

Artigo 103

 A Comissão Jurídica Interamericana estabelecerá relações de cooperação com as 
universidades, institutos e outros centros de ensino e com as comissões e entidades nacionais 
e internacionais dedicadas ao estudo, pesquisa, ensino ou divulgação dos assuntos jurídicos de 
interesse internacional.

Artigo 104

 A Comissão Jurídica Interamericana elaborará seu estatuto, o qual será submetido à 
aprovação da Assembléia Geral. A Comissão adotará seu próprio regulamento.

Artigo 105

 A Comissão Jurídica Interamericana terá sua sede na cidade do Rio de Janeiro, mas, 
em casos especiais, poderá realizar reuniões em qualquer outro lugar que seja oportunamente 
designado, após consulta ao Estado membro correspondente.
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O Departamento de Direito Internacional da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
da Organização dos Estados Americanos (OEA) tem a satisfação de apresentar 
esta publicação que coloca à disposição do público os Princípios Atualizados 
sobre a Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais adotados pela Comissão 
Jurídica Interamericana (CJI) e aprovados pela Assembleia Geral da OEA em 
20211. 

Estes 13 princípios refletem as diferentes abordagens prevalecentes nos Esta-
dos membros sobre os temas centrais da proteção de dados pessoais, dentre 
eles o consentimento, as finalidades e meios de coleta e tratamento desses 
dados, o fluxo transfronteiriço e a segurança dos dados pessoais, a proteção 
especial a dados sensíveis, e o exercício dos direitos de acesso, retificação, 
cancelamento, oposição e portabilidade.

Como ferramenta adicional, esta publicação inclui anotações que explicam, 
exemplificam e aprofundam os conceitos que constituem o conteúdo de 
cada um dos Princípios Atualizados. 

A adoção dos Princípios Atualizados cumpre um mandato conferido à CJI em 
junho de 2018 pelo órgão máximo da OEA, a Assembleia Geral, que consiste 

1 . AG/RES. 2974 (LI-O/21)

Apresentação
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na “atualização dos princípios sobre a proteção de dados pessoais, levando 
em conta sua evolução”. 

Assim, a CJI, por intermédio da relatoria da Doutora Mariana Salazar Albornoz 
e com o apoio do Departamento de Direito Internacional como Secretaria 
Técnica, considerando que os Princípios sobre Privacidade e Proteção de 
Dados nas Américas haviam sido originalmente adotados pela CJI em 2012, 
dedicou-se à tarefa de desenvolver um amplo processo de consulta sobre 
temas específicos que deveriam ser fortalecidos, revisados ou adaptados 
à evolução tecnológica e regulatória do tratamento e proteção de dados 
pessoais. 

Do referido processo participaram não só os Estados membros da OEA como 
também atores como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a Comissão 
Interamericana de Mulheres e a Rede Ibero-Americana de Proteção de Da-
dos, todos eles oferecendo valiosas contribuições e perspectivas que foram 
incorporadas ao trabalho ora apresentado. Além disso, a relatoria levou em 
conta instrumentos internacionais sobre a proteção de dados pessoais que 
consagram os maiores avanços na matéria, buscando sua plena sintonia com 
os Princípios Atualizados. 

Dessa forma, os Princípios Atualizados sobre Privacidade e Proteção de Dados 
Pessoais, como instrumento de soft law interamericano, visam servir aos 
Estados membros como ponto de referência para o fortalecimento de seus 
respectivos marcos legais na matéria, e orientar o desenvolvimento coletivo 
da região rumo a uma proteção harmônica e eficaz dos dados pessoais.

Dante Negro
Diretor do Departamento de Direito Internacional
Secretaria Técnica da Comissão Jurídica Interamericana

Parte I
Os Princípios
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Princípio 
Primeiro

Finalidades Legítimas e Lealdade

Os dados pessoais devem ser coletados somente 
para finalidades legítimas e por meios leais e legí-
timos.

Princípio 
Terceiro

 

Pertinência e Necessidade

Os dados pessoais devem ser unicamente os que 
se mostrem adequados, pertinentes e limitados ao 
mínimo necessário para as finalidades específicas 
da sua coleta e tratamento posterior. 

Princípio 
Segundo

 

Transparência e Consentimento 

Antes ou no momento da coleta, devem ser espe-
cificados a identidade e os dados de contato do 
responsável pelos dados, as finalidades específicas 
para as quais os dados pessoais serão tratados, o 
fundamento jurídico que legitima o tratamento, os 
destinatários ou categorias de destinatários a quem 
os dados pessoais serão comunicados, bem como 
as informações a serem transmitidas e os direitos 
do titular em relação aos dados pessoais a serem 
coletados. Quando o tratamento se baseie no con-
sentimento, os dados pessoais só devem ser coleta-
dos com o consentimento prévio, inequívoco, livre 
e esclarecido da pessoa à qual se refiram. 

Princípio 
Quarto

 

Tratamento e Conservação Limitados  

Os dados pessoais devem ser tratados e conserva-
dos unicamente de forma legítima e não incompa-
tível com as finalidades para as quais foram coleta-
dos. Sua conservação não deve exceder o tempo 
necessário para o cumprimento dessas finalidades 
e deve estar em conformidade com a legislação na-
cional correspondente.

Princípio 
Quinto

 

Confidencialidade

Os dados pessoais não devem ser divulgados, colo-
cados à disposição de terceiros nem utilizados para 
finalidades diferentes daquelas para as quais foram 
coletados, exceto com o consentimento da pessoa 
em questão ou sob autoridade legal.

Princípio 
Sexto

 

Segurança dos dados

A confidencialidade, a integridade e a disponibi-
lidade dos dados pessoais devem ser protegidas 
por salvaguardas de segurança técnicas, adminis-
trativas ou organizacionais razoáveis e adequadas 
contra tratamentos não autorizados ou ilegítimos, 
como, entre outros, acesso, perda, destruição, da-
nos ou divulgação, mesmo que ocorram de manei-
ra acidental. As referidas salvaguardas devem ser 
objeto de auditoria e atualização permanente.
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Princípio 
Oitavo

 

Acesso, retificação, cancelamento, 
oposição e portabilidade  

Devem estar disponíveis métodos razoáveis, expe-
ditos, simples e eficazes para permitir que aqueles 
cujos dados pessoais tenham sido coletados pos-
sam solicitar o acesso, a retificação e o cancelamen-
to dos seus dados, bem como o direito de opor-se 
ao tratamento dos seus dados pessoais e, quando 
aplicável, o direito à portabilidade de tais dados 
pessoais. Como regra geral, o exercício desses direi-
tos deve ser gratuito. Caso seja necessário restringir 
o alcance desses direitos, as bases específicas de 
toda restrição devem ser especificadas na legisla-
ção nacional e estar de acordo com os padrões in-
ternacionais aplicáveis.

Princípio 
Nono

 

Dados Pessoais Sensíveis

Alguns tipos de dados pessoais, dada a sua sensi-
bilidade em contextos particulares, são especial-
mente suscetíveis a causar danos consideráveis às 
pessoas, se for feito mal uso deles. As categorias de 
tais dados e a extensão da sua proteção devem es-
tar claramente indicadas na legislação e nas normas 
nacionais. Os responsáveis pelos dados devem ado-
tar medidas de privacidade e segurança reforçadas, 
que sejam proporcionais à sensibilidade dos dados 
e à sua capacidade de prejudicar os seus titulares.

Princípio 
Décimo

 

Responsabilidade 

Os responsáveis pelos dados e os encarregados 
pelo seu tratamento devem adotar e implemen-
tar medidas técnicas e organizacionais adequadas 
e efetivas para garantir e poder demonstrar que o 
tratamento é feito de acordo com estes Princípios. 
As referidas medidas devem ser auditadas e atuali-
zadas periodicamente. O responsável ou o encarre-
gado pelo tratamento e, quando aplicável, os seus 
representantes, devem cooperar, mediante pedido, 
com as autoridades de proteção de dados pessoais 
no exercício de suas funções. 

Princípio 
Décimo 
Primeiro

 

Fluxo Transfronteiriço de Dados e 
Responsabilidade 

Reconhecendo o seu valor para o desenvolvimen-
to econômico e social, os Estados membros devem 
cooperar entre si para facilitar o fluxo transfronteiri-
ço de dados pessoais a outros Estados quando estes 
proporcionem um nível adequado de proteção dos 
dados, de acordo com estes Princípios. Os Estados 
membros devem também cooperar na criação de 
mecanismos e procedimentos que assegurem que 
os responsáveis e os encarregados pelo tratamento 
dos dados que operem em mais de uma jurisdição, 
ou os transmitam a uma jurisdição que não a sua, 
possam garantir e ser efetivamente responsabiliza-
dos pelo cumprimento destes Princípios.

Princípio 
Sétimo

 

Exatidão dos dados

Os dados pessoais devem ser mantidos exatos, 
completos e atualizados na medida do necessário 
para as finalidades de seu tratamento, de modo a 
que não se altere a sua veracidade.
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A. Introdução, Pag 19
B. Princípios Atualizados 

Anotados, Pag 21

Parte II
As Anotações

Princípio 
Décimo 
Terceiro

 

Autoridades de proteção de dados 

Os Estados membros devem estabelecer órgãos de 
supervisão independentes, dotados de recursos su-
ficientes, em conformidade com a estrutura cons-
titucional, organizacional e administrativa de cada 
Estado, a fim de monitorar e promover a proteção 
de dados pessoais em conformidade com estes 
Princípios. Os Estados membros devem promover 
a cooperação entre esses órgãos.

Princípio 
Décimo 
Segundo

 

Exceções 

Quaisquer exceções a algum destes Princípios de-
vem estar previstas de maneira expressa e específi-
ca na legislação nacional, ser publicadas e limitar-se 
unicamente a motivos relacionados com a soberania 
nacional, a segurança nacional, a segurança pública, 
a proteção da saúde pública, o combate à criminali-
dade, o cumprimento de normas ou outras prerro-
gativas de ordem pública, ou o interesse público.
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A finalidade da atualização dos “Princípios sobre a Privacidade e a Pro-
teção de Dados Pessoais (com anotações)” adotados pela Comissão Jurídica 
Interamericana (CJI) em 2015 é contribuir para o desenvolvimento de um 
marco vigente para salvaguardar os direitos da pessoa à proteção de seus 
Dados Pessoais e à autodeterminação no que diz respeito à informação nos 
países das Américas. Esta atualização dos Princípios baseia-se em normas 
e padrões reconhecidos internacionalmente, tal como evoluíram até 2020. 
Sua intenção é proteger as pessoas de coleta, utilização, retenção e divulga-
ção ilícitas ou desnecessárias de Dados Pessoais. 

A explicação detalhada dos Princípios a seguir visa fornecer um guia 
para orientar a reflexão no interior de cada Estado membro da OEA sobre o 
estado de sua regulamentação na matéria e, quando apropriado, os esforços 
para fortalecê-la.

Cada Estado membro deve determinar a melhor forma de incluir es-
tes Princípios no seu ordenamento jurídico interno. Quer por meio de leis, 
normas ou outros mecanismos, os Estados membros devem estabelecer re-
gras efetivas para a proteção de Dados Pessoais que deem efeito ao direito 
da pessoa à privacidade e respeitem os seus Dados Pessoais, protegendo 
ao mesmo tempo a capacidade da pessoa de beneficiar-se do livre fluxo de 
informações e do acesso à economia digital. 

Introdução
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A finalidade destes Princípios é proporcionar os elementos básicos de 
uma proteção efetiva. Os Estados podem oferecer mecanismos adicionais 
para garantir a privacidade e a proteção dos Dados Pessoais, levando em 
conta as funções e as finalidades legítimas para seu Tratamento em benefí-
cio das pessoas. Em geral, os Princípios refletem a importância da efetivida-
de, da razoabilidade, da proporcionalidade e da flexibilidade como elemen-
tos orientadores. 

Âmbito de aplicação

Estes Princípios aplicam-se tanto ao setor público como ao privado, 
ou seja, tanto aos Dados Pessoais gerados, coletados ou administrados por 
entidades públicas como aos Dados coletados e tratados por entidades pri-
vadas1. Aplicam-se a Dados Pessoais mantidos em qualquer suporte físico 
ou digital. 

Os Princípios não se aplicam aos Dados Pessoais utilizados por uma 
pessoa exclusivamente no contexto da sua vida privada, familiar ou domés-
tica. Tampouco se aplicam a informações anônimas, ou seja, aquelas que 
não se relacionem com uma pessoa física identificada ou identificável, nem 
a Dados Pessoais que tenham sido pseudonimizados ou submetidos a um 
processo de Anonimização, de tal forma que o Titular não possa ser identifi-
cado ou reidentificado (cf. definição de “Anonimização”, infra).

Os Princípios estão inter-relacionados e devem ser interpretados em 
conjunto, com uma perspectiva transversal de gênero e de direitos huma-
nos que identifique os impactos diferenciados do Tratamento de Dados e 
lhes dê visibilidade para que tanto os Responsáveis como os Encarregados 
pelos Dados Pessoais possam tomar as medidas necessárias para mitigar es-
sas disparidades e impedir que o Tratamento prejudique a dignidade e a pri-
vacidade das pessoas que enfrentam situações de especial vulnerabilidade. 

1 . Com respeito ao direito específico das pessoas de terem acesso à informação pública, ver a Lei Modelo Inte-
ramericana sobre Acesso à Informação Pública, adotada pela Assembleia Geral da OEA em 8 de junho de 2010 
mediante a resolução AG/RES. 2607 (XL-O/10), que incorpora os princípios enunciados pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos em Claude Reyes v. Chile, sentença de 19 de setembro de 2006 (Série C Nº 151), bem como 
os Princípios sobre o Direito de Acesso à Informação, adotados pela Comissão Jurídica Interamericana mediante a 
resolução CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08).

O conceito de privacidade

O conceito de privacidade está consagrado no Direito Internacional. 
Baseia-se nos conceitos fundamentais de honra pessoal e dignidade, bem 
como na liberdade de expressão, pensamento, opinião e associação, reco-
nhecidos pelos principais sistemas de direitos humanos do mundo.

Nas Américas, esses conceitos estão claramente estabelecidos no ar-
tigo V da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948) e 
nos artigos 11 e 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (“Pac-
to de São José da Costa Rica”) (1969) (anexo A) e na Convenção Interameri-
cana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção 
de Belém do Pará”) (1994). Além disso, a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos confirmou o direito à privacidade2. 

Ademais, a constituição e as leis fundamentais de muitos Estados 
membros da OEA garantem o respeito e a proteção dos Dados Pessoais 
como direito distinto e complementar aos direitos à privacidade, à dignida-
de pessoal e à honra da família, à inviolabilidade do lar e das comunicações 
privadas e a conceitos correlatos. Quase todos os Estados membros da OEA 
adotaram algum tipo de legislação relativa à proteção da privacidade e dos 
Dados Pessoais (embora suas disposições variem no que se refere a seu en-
foque, âmbito de aplicação e conteúdo). Em consonância com esses direitos 
fundamentais, os Princípios da OEA refletem os conceitos de autodetermi-
nação em relação à informação, à ausência de restrições arbitrárias do aces-
so aos dados e à proteção da privacidade, da identidade, da dignidade e da 
reputação. 

Ao mesmo tempo, como reconhecido em todos os ordenamentos 
jurídicos, o direito à privacidade não é absoluto e pode ter limitações ra-
zoáveis relacionadas com a tutela de outros direitos fundamentais, como a 
liberdade de expressão e o acesso à informação pública, ou com o interesse 
público.

2  “[O] âmbito da privacidade caracteriza-se por ser isento e imune às invasões ou agressões abusivas ou arbitrárias 
por parte de terceiros ou da autoridade pública”, caso dos massacres de Ituango versus Colômbia, sentença de 1o 
de julho de 2006 (§ 149), que se encontra em http://www.corteidh.ou...cr/docs/casos/articulos/seriec_148_esp.
pdf.
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O conceito do livre fluxo de informação

Os princípios fundamentais da liberdade de expressão e de associa-
ção e do livre fluxo de informação são reconhecidos nos principais siste-
mas de direitos humanos do mundo, entre eles o sistema da OEA — por 
exemplo, no artigo IV da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem (1948) e no artigo 13 da Convenção Americana (anexo A). Esses di-
reitos civis e políticos essenciais estão refletidos nas Américas nas constitui-
ções e nas leis fundamentais de todos os Estados membros da OEA (embora 
caiba reiterar que suas disposições variam em enfoque, âmbito de aplicação 
e conteúdo). São cruciais para a promoção da democracia e das instituições 
democráticas. 

Na região das Américas, o acesso à informação pública e especial-
mente o acesso à digitalidade têm-se caracterizado pela desigualdade e por 
uma divisão digital amplamente documentada, em virtude do gênero, en-
tre outros motivos. Em uma “sociedade da informação” centrada na pessoa 
e orientada para o desenvolvimento, a proteção do direito das pessoas ao 
acesso, uso e difusão de informações e conhecimentos pode ajudar pessoas, 
comunidades e povos a alcançarem seu pleno potencial, promover o desen-
volvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida em geral, de acordo 
com os propósitos e princípios da Carta da OEA e com nossos instrumentos 
regionais de direitos humanos. 

Definições 

  Anonimização  

Conforme utilizado nestes Princípios, o termo “Anonimização” refere-
-se à aplicação de medidas de qualquer natureza destinadas a impedir a 
identificação ou reidentificação de uma pessoa física sem esforços despro-
porcionais.

  Autoridade Responsável pela Proteção de Dados  

Conforme utilizado nestes Princípios, o termo “Autoridade Responsável 
pela Proteção de Dados” refere-se às autoridades supervisoras estabelecidas 
nos Estados membros, que têm competência para elaborar e implementar 
leis, regulamentos e requisitos relacionados com a proteção de Dados Pes-
soais, quer em nível nacional, regional ou municipal e de acordo com a estru-
tura constitucional, organizacional e administrativa de cada Estado.

  Dados Pessoais  

Conforme utilizado nestes Princípios, o termo “Dados Pessoais” abrange 
informações que direta ou indiretamente identificam ou possam, de maneira 
razoável, ser utilizadas para identificar uma pessoa física, especialmente por re-
ferência a um número de identificação, dados de localização, um identificador 
online, ou a um ou mais fatores relacionados especificamente à sua identidade 
física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social. Inclui informa-
ção expressa de forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, alfanumérica, 
acústica, eletrônica, visual ou de qualquer outro tipo. O termo não abrange in-
formações que não identifiquem uma pessoa em particular (ou que não pos-
sam ser usadas de maneira razoável para identificar essa pessoa). 

Nos Princípios, a palavra “Dados” é intencionalmente utilizada em um 
sentido amplo, a fim de conferir a mais ampla proteção possível aos direitos 
das pessoas afetadas, independentemente da forma particular em que os da-
dos sejam coletados, armazenados, recuperados, utilizados ou difundidos. Em 
geral, evita-se utilizar nos Princípios a frase “informações pessoais”, que por si 
só poderia ser interpretada no sentido de não incluir “dados” específicos, como 
elementos factuais, bits armazenados eletronicamente ou registros digitais. Da 
mesma forma, a palavra “dados” poderia ser interpretada no sentido de não in-
cluir compilações de fatos que, tomados em conjunto, permitam tirar conclu-
sões sobre a pessoa ou pessoas em particular. Por exemplo, detalhes relativos à 
altura, peso, cor dos cabelos e data de nascimento de duas pessoas poderiam 
constituir “dados” que, quando comparados, revelam a “informação” de que são 
irmão e irmã ou talvez gêmeos idênticos. A fim de promover a maior proteção 
possível da privacidade, estes Princípios aplicar-se-iam em ambos os casos e 
não permitiriam que um Responsável pelos Dados fizesse distinções desse tipo. 
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Exemplos de Dados Pessoais incluem identificadores como o nome real, 
pseudônimo, endereço postal, identificador pessoal único, identificador online, 
endereço de protocolo de internet, endereço de correio eletrônico, nome da 
conta, número da seguridade social, número da carteira de motorista, número 
do passaporte ou outros identificadores similares, ou informações comerciais, 
informações biométricas, informações de internet ou outra atividade da redes 
eletrônicas (como histórico de navegação, histórico de buscas e informações 
sobre a interação de um Titular com um site, aplicativo ou anúncio, dados de 
geolocalização, informação de áudio, eletrônica, visual, térmica, olfativa ou ou-
tra similar, informações profissionais ou relacionadas ao trabalho, informações 
educacionais e inferências derivadas do anterior para criar um perfil das prefe-
rências, características, tendências psicológicas, predisposições, comportamen-
to, atitudes, inteligência, habilidades e aptidões do Titular, entre outras. 

Para os fins destes Princípios, apenas as pessoas (indivíduos como pes-
soas físicas ou agrupados em uma pessoa jurídica) têm interesses em matéria 
de privacidade, diferentemente dos dispositivos, computadores ou sistemas 
por meio dos quais interagem. Tampouco têm interesses em matéria de pri-
vacidade as organizações ou outras pessoas jurídicas com as quais tratam. 
Os menores (pessoas que não tenham atingido a idade adulta) também têm 
direitos e interesses legítimos em matéria de privacidade que devem ser re-
conhecidos e efetivamente protegidos na legislação nacional.
 

  Dados Pessoais Sensíveis  

O termo “Dados Pessoais Sensíveis” refere-se a uma categoria mais res-
trita, que engloba os dados relativos aos aspectos mais íntimos das pessoas fí-
sicas. Dependendo do contexto cultural, social ou político, essa categoria po-
deria abranger, por exemplo, dados relativos à saúde pessoal, às preferências 
sexuais ou vida sexual, às crenças religiosas, filosóficas ou morais, à filiação 
sindical, aos dados genéticos, aos dados biométricos destinados a identificar 
uma pessoa física de maneira unívoca, às opiniões políticas ou à origem racial 
ou étnica, informações sobre contas bancárias, documentos oficiais, informa-
ções coletadas de crianças ou geolocalização pessoal. Em determinadas cir-
cunstâncias, poderia considerar-se que esses dados merecem proteção espe-
cial porque, se tratados ou divulgados de maneira indevida, poderiam levar a 
sérios prejuízos à pessoa ou a discriminação ilegítima ou arbitrária. 

Os Princípios reconhecem que a sensibilidade dos Dados Pessoais 
pode variar de acordo com a cultura e mudar com o tempo e que os riscos 
de danos reais a uma pessoa como resultado da divulgação de Dados po-
dem ser insignificantes em uma situação específica, mas podem colocar a 
vida em perigo em outra.

  Encarregado dos Dados  

Conforme utilizado nestes Princípios, o termo “Encarregado dos Da-
dos” refere-se à pessoa física ou jurídica, entidade privada ou autoridade pú-
blica, alheia à organização do Responsável pelos Dados, que presta serviços 
para realizar o Tratamento de Dados Pessoais. 

  Responsável pelos Dados  

Conforme utilizado nestes Princípios, o termo “Responsável pelos Da-
dos” refere-se à pessoa física ou jurídica, entidade privada, autoridade pú-
blica ou outro organismo ou organização ou serviço que (sozinho ou em 
conjunto com outros) se encarrega do Tratamento e da proteção dos Dados 
Pessoais em questão. Essas pessoas determinam o conteúdo, as finalidades 
e o uso dos Dados Pessoais. 

  Titular dos Dados  

Como utilizado nestes Princípios, esse termo refere-se à pessoa cujos 
Dados Pessoais são coletados, processados, armazenados, utilizados ou di-
vulgados. 

  Tratamento de Dados  

Nestes Princípios, o termo “Tratamento de Dados” é usado em um sen-
tido amplo e abrange toda operação ou conjunto de operações realizadas 
sobre Dados Pessoais, incluindo, entre outros, coleta, acesso, organização, 
adaptação, indexação, aproveitamento, registro, armazenamento, alteração, 
recuperação, divulgação ou transferência. 
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Princípio 
Primeiro

Princípios 
Atualizados 
Anotados 

Princípio Primeiro
Finalidades Legítimas e Lealdade
Os dados pessoais devem ser coletados somente para finalidades 
legítimas e por meios leais e legítimos

Este Princípio engloba dois elementos: 1) as “finalidades legítimas” 
para as quais os dados pessoais são coletados inicialmente e 2) os “meios 
leais e legítimos” com os quais se efetua a coleta inicial. 

A premissa é que muitas ou mesmo a maioria das intrusões nos direitos 
das pessoas podem ser evitadas se os conceitos correlatos de legitimidade e 
lealdade forem respeitados desde o início, quando os Dados são coletados 
inicialmente. Naturalmente, estes Princípios são aplicáveis e devem ser respei-
tados em todas as fases do Tratamento (a saber, o processo de coleta, compila-
ção, armazenamento, utilização, divulgação e eliminação de Dados Pessoais), 
e não apenas no momento da coleta. No entanto, é mais provável que sejam 
cumpridos e respeitados se forem enfatizados e respeitados desde o começo. 

Finalidades legítimas

O requisito de legitimidade nas finalidades para as quais os Dados 
Pessoais são tratados é uma norma fundamental, profundamente arraiga-
da nos valores democráticos básicos e no Estado de Direito. Em princípio, 
a coleta de Dados Pessoais deve ser limitada e realizar-se com o conheci-
mento ou o consentimento da pessoa. Dados sobre pessoas só devem ser 
coletados nas situações e com os métodos permitidos ou autorizados por 
lei e (em termos gerais) devem ser dados a conhecer às pessoas afetadas no 
momento em que são coletados. 
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Os Estados membros devem, por conseguinte, incluir em suas legisla-
ções nacionais disposições específicas sobre as finalidades legítimas do Tra-
tamento de Dados Pessoais. Como regra geral, estes podem incluir casos em 
que: (a) o Titular dos Dados conceda seu consentimento expresso para o Tra-
tamento de seus Dados Pessoais para uma ou várias finalidades específicas; 
(b) o Tratamento seja necessário para a execução de um contrato no qual 
o interessado seja parte ou para a aplicação de medidas pré-contratuais a 
pedido deste; (c) o Tratamento seja necessário para o cumprimento de uma 
obrigação legal aplicável ao Responsável pelos Dados; (d) o Tratamento seja 
necessário para proteger interesses vitais do Titular ou de outra pessoa; e) 
o Tratamento seja necessário para o cumprimento de uma missão realiza-
da no interesse público ou no exercício de poderes públicos conferidos ao 
Responsável pelos Dados; f ) o Tratamento seja necessário para satisfazer in-
teresses legítimos buscados pelo Responsável pelos Dados; g) o Tratamento 
seja necessário para o cumprimento de uma ordem judicial, resolução ou 
mandato de uma autoridade pública competente bem-fundamentado e 
justificado; e h) o Tratamento seja necessário para o reconhecimento ou a 
defesa dos direitos do Titular perante uma autoridade pública.

O requisito de legitimidade abrange o conceito de legalidade e exclui 
o Tratamento arbitrário e aleatório de Dados Pessoais. Implica transparência 
e uma estrutura jurídica à qual a pessoa cujos dados estão sendo coletados 
possa ter acesso. 

Na maioria dos contextos, o requisito de legitimidade pode ser cum-
prido se o coletor ou Encarregado dos Dados informar o Titular sobre os 
fundamentos jurídicos para o pedido dos Dados no momento da coleta (por 
exemplo, “solicita-se o seu número de identificação pessoal em conformida-
de com a Lei de Registro Nacional de 2004” ou “a Instrução 33-25 do Minis-
tério da Economia”). 

Em outros casos, pode fazer-se necessária uma explicação diferente, 
como “esta informação é necessária para garantir que o reembolso seja en-
viado para o endereço correto do requerente”. Nesses casos, devem-se indi-
car claramente as finalidades para as quais os dados são coletados, a fim de 
que a pessoa possa entender como os dados serão coletados, utilizados ou 
divulgados. 

Meios leais e legítimos 

O Princípio Primeiro também requer que os meios utilizados para co-
letar Dados Pessoais sejam “leais e legítimos”. Os Dados Pessoais são cole-
tados por meios leais e legítimos quando a coleta é compatível tanto com 
os requisitos legais aplicáveis quanto com as expectativas razoáveis das 
pessoas com base na sua relação com o Responsável pelos Dados ou com 
outra entidade que colete os Dados e no(s) aviso(s) dado(s) às pessoas no 
momento em que os seus Dados são coletados. 

Este Princípio exclui a obtenção de Dados Pessoais por meio de frau-
de, engano ou sob falsos pretextos. Seria violado, por exemplo, se uma or-
ganização se passasse por outra em chamadas de telemarketing, anúncios 
publicitários impressos ou mensagens de correio eletrônico, a fim de en-
ganar os Titulares e induzi-los a dar o número de seu cartão de crédito, in-
formações sobre contas bancárias ou outros tipos de informações pessoais 
sensíveis. 

A “lealdade” é contextual e depende das circunstâncias. Requer, en-
tre outras coisas, que se ofereçam opções apropriadas às pessoas em re-
lação à forma e o momento em que forem fornecer seus Dados Pessoais 
aos Responsáveis pelos Dados nos casos em que não seja razoável prever 
que possam ser coletados em função da relação das pessoas com o coletor 
ou Encarregado dos Dados, e do aviso ou avisos que tenham recebido no 
momento em que seus Dados foram coletados. As opções oferecidas às pes-
soas não devem interferir nas atividades e na obrigação dos Responsáveis 
pelos Dados de promover a segurança externa e interna e o cumprimento 
das normas nem impedi-los de empregar práticas comumente aceitas para 
a coleta e o uso de Dados Pessoais.

Ao aplicar estes Princípios, os Estados membros poderiam estabele-
cer um requisito de “lealdade” separado do tema do engano, a fim de evitar 
Tratamentos de Dados Pessoais que resultem em discriminação injusta ou 
arbitrária contra os titulares.
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Princípio Segundo 
Transparência e Consentimento
Antes ou no momento da coleta, devem ser especificados a identidade 
e os dados de contato do responsável pelos dados, as finalidades espe-
cíficas para as quais os dados pessoais serão tratados, o fundamento 
jurídico que legitima o tratamento, os destinatários ou categorias 
de destinatários a quem os dados pessoais serão comunicados, bem 
como as informações a serem transmitidas e os direitos do titular em 
relação aos dados pessoais a serem coletados. Quando o processa-
mento se baseia no consentimento, os dados pessoais só devem ser 
coletados com o consentimento prévio, livre, inequívoco e esclarecido 
da pessoa à qual se refiram.

Este Princípio também se concentra na coleta de Dados Pessoais 
como a primeira etapa de seu Tratamento. Baseia-se no conceito da “auto-
determinação no que se refere à informação” e, em particular, em dois con-
ceitos amplamente reconhecidos internacionalmente: o princípio da “trans-
parência” e o princípio do “consentimento”. Combinados, esses princípios 
requerem que (i) se especifiquem as categorias de Dados Pessoais a serem 
tratados, as finalidades para as quais os Dados Pessoais são tratados, bem 
como os destinatários ou categorias de destinatários para quem os Dados 
Pessoais serão divulgados e os direitos do Titular dos Dados Pessoais em 
relação aos Dados a serem tratados, geralmente o mais tardar no momento 
em que se inicie a coleta; e (ii) quando o Tratamento se baseie no consenti-
mento, os Dados Pessoais sejam coletados somente com o consentimento 
claro da pessoa a quem se referem. 

Princípio 
Segundo

Princípios 
Atualizados 
Anotados 
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O método para obter o consentimento deve ser adequado à idade 
e à capacidade da pessoa afetada (se conhecidas) e às circunstâncias parti-
culares do caso. Na obtenção do consentimento de crianças, o Responsável 
pelos Dados deve obter a autorização do titular do pátrio poder ou tutela, 
em conformidade com as regras de representação previstas no Direito inter-
no dos Estados, ou se for o caso, deve solicitar diretamente a autorização do 
menor de idade, se o Direito interno de cada Estado tiver estabelecido uma 
idade mínima para que possa concedê-la diretamente e sem representação 
alguma do titular do pátrio poder ou tutela. 

O consentimento deve refletir a preferência e a decisão esclarecida da 
pessoa afetada. Obviamente, o consentimento obtido sob coação ou com 
base em declarações falsas ou mesmo informações incompletas ou enga-
nosas não pode satisfazer as condições para a coleta ou o Tratamento legí-
timos. 

O intercâmbio e a retransmissão de Dados entre os Responsáveis pe-
los Dados levantam algumas questões difíceis. O consentimento de uma 
pessoa para a coleta inicial de Dados Pessoais não autoriza automaticamen-
te o intercâmbio (ou retransmissão) desses Dados com outros Responsáveis 
ou Encarregados de Dados. Recomenda-se informar as pessoas sobre tais 
intercâmbios adicionais e oferecer-lhes oportunidades apropriadas para que 
deem seu consentimento.

Contexto 

O requisito do consentimento deve ser interpretado de maneira 
razoável no ambiente tecnológico em rápida evolução em que os Dados 
Pessoais são hoje tratados. A natureza do consentimento pode variar de 
acordo com as circunstâncias do caso. Estes Princípios reconhecem que, em 
algumas circunstâncias, o “conhecimento” pode ser a norma apropriada nos 
casos em que o Tratamento e a divulgação de Dados satisfaçam interesses 
legítimos. O consentimento implícito pode ser apropriado quando os Dados 
em questão não sejam Dados Pessoais Sensíveis e quando são fornecidas 
informações razoáveis sobre as finalidades e o método de coleta de tal ma-
neira que se cumpram os requisitos de transparência. 

Transparência 

Antes ou no momento da coleta dos Dados Pessoais, devem ser clara-
mente especificados: i) a identidade e os dados de contato do Responsável; 
ii) as finalidades do Tratamento; iii) o fundamento jurídico de seu Tratamen-
to; iv) os destinatários ou categorias de destinatários para quem os Dados 
Pessoais serão comunicados; v) as informações que lhes serão transmitidas, 
vi) a existência, a forma e os mecanismos ou procedimentos por meio dos 
quais os Titulares dos Dados Pessoais poderão exercer os seus direitos de 
acesso, retificação, cancelamento, oposição e portabilidade.

Além disso, as pessoas devem ser informadas sobre as práticas e polí-
ticas das entidades ou pessoas que coletam os Dados Pessoais, a fim de que 
possam tomar uma decisão esclarecida em relação ao fornecimento de tais 
dados. Sem clareza, o consentimento da pessoa com respeito ao tratamento 
de seus dados não pode ser válido.

A informação deve ser fornecida ao Titular de forma concisa, transpa-
rente, inteligível e facilmente acessível, com uma linguagem clara e simples, 
em particular qualquer informação dirigida especificamente a crianças. 

Consentimento 

Em termos gerais, a pessoa deve ser capaz de dar seu consentimento 
livremente sobre a coleta de Dados Pessoais da forma e com as finalidades 
previstas. Portanto, o consentimento da pessoa deve basear-se em infor-
mação suficiente e deve ser claro, ou seja, não deve dar lugar a dúvida ou 
ambiguidade quanto à intenção da pessoa. Para que o consentimento seja 
válido, a pessoa deve contar com informação suficiente sobre os detalhes 
concretos dos Dados a serem coletados, a forma em que serão coletados, as 
finalidades do Tratamento e toda divulgação que possa ser feita. A pessoa 
deve ser capaz de fazer uma escolha real e não deve correr nenhum risco de 
engano, intimidação, coação ou consequências negativas significativas caso 
se recuse a dar o consentimento. 
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Por exemplo, o consentimento de uma pessoa para a coleta de al-
guns Dados Pessoais pode ser inferido de maneira razoável a partir de inte-
rações anteriores com Responsáveis por Dados (e os avisos dados por eles) e 
nos casos em que a coleta seja coerente com o contexto da transação para 
a qual se coletaram os Dados originalmente. Também pode ser inferido a 
partir de práticas comumente aceitas relativas à coleta e ao uso de Dados 
Pessoais ou das obrigações legais dos Responsáveis pelos Dados. 

Como mencionado anteriormente, em alguns poucos casos, pode-se 
autorizar a coleta de alguns Dados Pessoais sem consentimento quando o 
responsável contar com fundamentos jurídicos alternativos, estabelecidos 
no Direito interno ou no Direito internacional. Nesses casos, a parte que pro-
cura coletar e tratar os Dados deve demonstrar que tem uma clara necessi-
dade de fazê-lo para proteger seus interesses legítimos ou os de um terceiro 
a quem os dados possam ser divulgados. Também deve ser demonstrado 
que existe um equilíbrio entre os interesses legítimos da parte que busca a 
divulgação e os interesses do Titular dos Dados. 

Em algumas situações, particularmente no contexto da ação humani-
tária, a obtenção do consentimento pode ser muito difícil e, portanto, pode 
ser necessário e legítimo recorrer a outro fundamento jurídico, como o inte-
resse público ou os interesses vitais do Titular dos Dados. A possibilidade de 
basear-se em motivos de interesse público é particularmente relevante para 
as organizações humanitárias que, devido à natureza de suas atividades e às 
situações de emergência em que geralmente operam, têm maior dificuldade 
em obter um consentimento válido, em particular o que seja dado de manei-
ra esclarecida e livre. Esse pode ser o caso, por exemplo, quando o Tratamento 
de Dados Pessoais é um pré-requisito para receber assistência, ou quando se 
precisa coletar os dados de uma pessoa desaparecida. Nesses casos, as orga-
nizações humanitárias devem fundamentar e justificar claramente a coleta.

A condição de “interesses legítimos” não será cumprida se o Trata-
mento tiver efeitos adversos sobre os direitos e liberdades ou os interesses 
legítimos do Titular dos Dados. Nos casos em que haja uma grande discre-
pância entre interesses conflitantes, os interesses legítimos do Titular dos 
Dados têm precedência. A coleta e o Tratamento de Dados de acordo com 
a condição de interesses legítimos devem ser justos e legítimos e aderir a 
todos os princípios de proteção de dados. 

Os Dados Pessoais Sensíveis só devem ser processados sem o consen-
timento explícito de seu Titular nos casos que sejam claramente de grande 
interesse público (conforme autorizado por lei) ou respondam a interesses 
vitais do Titular dos Dados (por exemplo, em uma situação de emergência 
com risco de vida). 

Momento 

Em geral, a pessoa deveria ser informada das finalidades do Tratamen-
to no momento em que os Dados são coletados, sendo que o seu consenti-
mento deveria ser obtido nesse mesmo momento. Na maioria dos casos, o 
consentimento durará todo o tempo que leve o Tratamento a que se refere. 
Em alguns casos, a coleta subsequente de mais Dados pode basear-se de 
maneira razoável no consentimento anteriormente dado pela pessoa em re-
lação à coleta inicial, a menos que a finalidade do Tratamento subsequente 
dos Dados seja diferente daquela originalmente aceita pelo Titular. 

O Titular deve ter o direito de retirar expressamente o seu consenti-
mento em qualquer momento, para o que o Responsável deve estabelecer 
mecanismos simples, ágeis, eficazes e gratuitos. Em geral, a retirada do con-
sentimento não afeta a validade do Tratamento que tenha sido feito com 
base no consentimento antes da sua retirada, desde que tal retirada não seja 
motivada por uma intenção do Titular de evadir-se a alguma responsabilida-
de contratual ou legal, ou de incorrer em qualquer outra conduta ilegal ou 
fraudulenta.
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Princípio Terceiro
Pertinência e Necessidade
Os dados pessoais devem ser unicamente os que se mostrem adequa-
dos, pertinentes e limitados ao mínimo necessário para as finalidades 
específicas da sua coleta e tratamento posterior.

A pertinência e a necessidade são princípios cruciais da proteção de 
Dados e da privacidade pessoal. Naturalmente, os seus requisitos devem ser 
avaliados em relação ao contexto específico em que os Dados são coletados 
e posteriormente tratados. As considerações contextuais incluem quais Da-
dos particulares são coletados e com que finalidades. 

Pertinência 

O requisito de que os Dados sejam “pertinentes” significa que devem 
ter uma relação razoável com as finalidades para as quais tenham sido co-
letados e se tenha a intenção de usá-los. Por exemplo, os Dados relativos a 
opiniões podem ser facilmente enganadores se utilizados para finalidades 
com as quais não tenham nenhuma relação. 

Necessidade e proporcionalidade

Em geral, os Encarregados de Dados devem tratar os Dados Pessoais 
somente de uma forma consistente com as finalidades expressas da sua co-
leta, por exemplo, quando sejam necessários para fornecer o serviço ou pro-
duto solicitado pela pessoa. Além disso, os coletores e os Encarregados de 
Dados devem seguir um critério de “limitação” ou “minimização”, segundo o 

Princípio 
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qual devem fazer um esforço razoável para assegurar que os Dados Pessoais 
que manejam correspondam ao mínimo exigido para a finalidade expressa. 
Em alguns sistemas jurídicos, o conceito de “proporcionalidade” é utilizado 
para referir-se ao equilíbrio de valores conflitantes. A proporcionalidade re-
quer que as instâncias decisórias determinem se uma medida foi além do 
que é necessário para alcançar uma finalidade legítima e se os benefícios 
reivindicados excederão os custos previstos. 

No contexto do Tratamento de Dados do setor público, a ideia de 
necessidade é por vezes medida com base na proporcionalidade, por exem-
plo, exigindo um equilíbrio entre (1) o interesse público no Tratamento de 
Dados Pessoais e (2) a proteção dos interesses das pessoas em matéria de 
privacidade. 

De acordo com estes Princípios, os conceitos de “necessidade” e “pro-
porcionalidade” impõem limitações gerais ao uso, o que significa que os Da-
dos Pessoais só devem ser utilizados para cumprir os propósitos da coleta, 
exceto com o consentimento da pessoa cujos Dados Pessoais sejam coleta-
dos ou quando necessário para fornecer um produto ou serviço solicitado 
pela pessoa. 

No entanto, os Princípios reconhecem que o campo do Tratamento 
de Dados está em contínua evolução tecnológica. Por conseguinte, deve 
entender-se que este Princípio abarca uma medida razoável de flexibilidade 
e adaptabilidade. 
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Princípio Quarto
Tratamento e Conservação Limitados
Os dados pessoais devem ser tratados e conservados unicamente de 
forma legítima e não incompatível com as finalidades para as quais fo-
ram coletados. Sua conservação não deve exceder o tempo necessário 
para o cumprimento dessas finalidades e deve estar em conformidade 
com a legislação nacional correspondente. 

Este Princípio estabelece duas premissas fundamentais no que diz 
respeito ao Tratamento e à conservação de Dados Pessoais: 1) os Dados 
devem ser tratados e conservados somente de maneira legítima e não in-
compatível com a finalidade para a qual tenham sido coletados (por vezes 
referida como o “princípio da finalidade” ou de “limitação da finalidade”) e 2) 
não devem ser conservados além do tempo necessário para cumprir a sua 
finalidade, sendo que sua conservação deve estar em conformidade com a 
legislação nacional aplicável. 

Tratamento limitado

Em relação à primeira premissa, os Dados Pessoais devem ser tratados 
com finalidades determinadas, específicas, explícitas e legítimas. O Tratamen-
to e a conservação de Dados Pessoais devem ser compatíveis com as expec-
tativas razoáveis das pessoas, sua relação com o Responsável que colete os 
Dados e o aviso ou os avisos fornecidos pelo Responsável pelos Dados. 

Os Dados Pessoais não devem ser tratados nem conservados para 
finalidades que não sejam compatíveis com aquelas para as quais foram 
coletados, exceto com o conhecimento ou consentimento do Titular dos 
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Dados ou por ordem judicial. O conceito de “incompatibilidade” proporciona 
certo grau de flexibilidade, uma vez que permite fazer referência ao objetivo 
ou finalidade geral em relação à qual a pessoa deu inicialmente seu con-
sentimento para a coleta dos dados. Nesse sentido, a medida apropriada 
geralmente é respeitar o contexto em que a pessoa forneceu seus Dados 
Pessoais e as expectativas razoáveis da pessoa nessa situação particular. 

Por exemplo, quando um Titular de Dados dá o seu nome e endereço 
a um vendedor online, e esse vendedor, por sua vez, dá o nome do Titular e 
o seu endereço residencial ao expedidor para que os produtos comprados 
possam ser entregues ao comprador, essa divulgação é evidentemente um 
uso “compatível” dos Dados Pessoais. Entretanto, se o vendedor der o nome 
e o endereço residencial do Titular a outro tipo de vendedor ou comerciante 
para fins que não sejam necessários para completar a transação online do Ti-
tular e não estejam relacionados a essa transação, o mais provável é que seja 
um Tratamento “incompatível” dos Dados do Titular e não estaria permitido, 
salvo se o Titular desse seu consentimento expresso. 

O Tratamento posterior de Dados Pessoais para fins de arquivo, pes-
quisa científica e histórica ou fins estatísticos, todos eles em favor do interes-
se público, não seria considerado incompatível com as finalidades iniciais. 
No entanto, o referido Tratamento posterior continuaria sujeito a este Princí-
pio de Tratamento Limitado e Conservação.

Assim, outro caso em que este Princípio se poderia aplicar de maneira 
razoável e com alto grau de flexibilidade é o uso dos Dados Pessoais de uma 
pessoa como parte de um Tratamento mais amplo (ou “agregado”) de Dados 
de um grande número de pessoas pelo Responsável pelos Dados, por exem-
plo, para fins de inventário, estatísticos ou contábeis. 

Conservação limitada 

Os Dados Pessoais devem ser conservados de forma a permitir a 
identificação de seus Titulares unicamente pelo tempo necessário para as 
finalidades do Tratamento dos Dados Pessoais. A realidade da tecnologia 
moderna exige uma limitação geral para a conservação dos dados. Como o 
custo de armazenamento de dados caiu consideravelmente, muitas vezes é 

menos dispendioso para os Responsáveis pelos Dados armazená-los indefi-
nidamente em vez de examiná-los e apagar aqueles que não sejam neces-
sários. No entanto, a conservação desnecessária e excessiva de Dados Pes-
soais tem evidentemente implicações para a privacidade. Como regra geral, 
portanto, os Responsáveis devem desfazer-se dos Dados de maneira segura 
e definitiva, por exemplo, apagando-os de seus arquivos, registros, bancos 
de dados, expedientes ou sistemas de informação, ou devem submetê-los a 
um processo de Anonimização, quando já não forem necessários para a sua 
finalidade original ou conforme previsto na legislação nacional. 

Os Dados Pessoais podem ser conservados por períodos mais longos, 
desde que sejam tratados exclusivamente para fins de arquivo, pesquisa 
científica e histórica ou fins estatísticos, todos eles no interesse público e 
sem prejuízo da aplicação das medidas técnicas e organizacionais apropria-
das para proteger os direitos e as liberdades do Titular.

Além disso, as pessoas devem poder optar por consentir, expressa 
ou implicitamente, no Tratamento e conservação dos seus Dados Pessoais 
para finalidades adicionais. A legislação interna pertinente poderia estabe-
lecer requisitos legais específicos para a conservação de Dados. Da mesma 
forma, um Responsável pelos Dados pode ter razões legais legítimas para 
conservá-los por mais tempo do que o necessário; isso pode ser, por exem-
plo, para cumprir outras obrigações legais — de Direito nacional ou interna-
cional — ou contratuais, ou ainda para proteger os direitos, a segurança ou 
a propriedade da pessoa, do Encarregado dos Dados ou de um terceiro. Por 
exemplo, os empregadores podem conservar registros de ex-empregados, 
ou os médicos podem conservar registros de ex-pacientes, a fim de se pro-
tegerem de certos tipos de ações judiciais, como processos por negligência 
médica, demissão ilegal etc. 
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Princípio Quinto
Confidencialidade
Os dados pessoais não devem ser divulgados, colocados à disposição 
de terceiros nem utilizados para finalidades diferentes daquelas para 
as quais foram coletados, exceto com o consentimento da pessoa em 
questão ou sob autoridade legal. 

Este Princípio deriva do dever básico do Responsável pelos Dados de 
manter a “confidencialidade” dos Dados Pessoais em um ambiente seguro e 
controlado. 

Esse dever exigiria que o Responsável pelos Dados se certifique de 
que esses Dados não sejam fornecidos (nem disponibilizados por outros 
meios) a pessoas ou entidades, salvo consentimento da pessoa afetada, em 
consonância com as expectativas razoáveis da pessoa afetada ou conforme 
exigido por lei. Neste último caso, a lei pode autorizar essa divulgação para 
assegurar o cumprimento de obrigações contratuais e legais, a proteção dos 
legítimos interesses públicos e privados. Essa responsabilidade decorre da 
própria natureza dos Dados Pessoais. 

Esse dever está diretamente correlacionado com aquele constante 
do Princípio Sexto para proteger a segurança externa e interna e o cumpri-
mento das normas ao salvaguardar os Dados. Proteger a privacidade implica 
não só manter a segurança dos Dados Pessoais, mas também permitir que 
as pessoas controlem a forma como os seus Dados Pessoais são utilizados 
e divulgados. Um elemento essencial dessa “autodeterminação no que diz 
respeito à informação” é o estabelecimento e a manutenção da confiança 
entre o Titular e o Responsável pelos Dados, especialmente no que se refere 
à divulgação de Dados Pessoais a terceiros. 

Princípio 
Quinto

Princípios 
Atualizados 
Anotados 



46      Parte II

A divulgação de Dados Pessoais às autoridades encarregadas de fa-
zer cumprir a lei e outras agências governamentais, quando feita de acordo 
com a legislação nacional, não violaria este Princípio. Isso deve estar auto-
rizado na legislação nacional por meio de disposições claras e específicas. 

A proteção dos Dados Pessoais em poder das autoridades públicas 
pode estar sujeita a normas diferentes, dependendo da natureza da infor-
mação e dos motivos da sua divulgação. Essas razões e normas também 
devem ser tratadas em disposições claras e específicas. Nesse contexto, 
chama-se a atenção para o Capítulo IV da Lei Modelo Interamericana sobre 
Acesso à Informação Pública 2.0, aprovada pela Assembleia Geral da OEA em 
2020, segundo a qual os sujeitos obrigados devem proteger as informações 
confidenciais das pessoas e, em particular, os Dados Pessoais cuja divulga-
ção requeira a autorização de seus Titulares. 
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Princípio Sexto
Segurança dos Dados
A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados pes-
soais devem ser protegidas por salvaguardas de segurança técnicas, 
administrativas ou organizacionais razoáveis e adequadas contra 
tratamentos não autorizados ou ilegítimos, como, entre outros, aces-
so, perda, destruição, danos ou divulgação, mesmo que ocorram de 
maneira acidental. As referidas salvaguardas devem ser objeto de 
auditoria e atualização permanente. 

De acordo com este Princípio, os Responsáveis pelos Dados devem 
estabelecer e manter as medidas de caráter administrativo e técnico neces-
sárias para estabelecer salvaguardas de segurança que garantam a confi-
dencialidade, a integridade e a disponibilidade dos Dados Pessoais que este-
jam em seu poder ou sob sua custódia (ou pelos quais sejam responsáveis) 
e certificar-se de que esses Dados Pessoais não sejam tratados nem divul-
gados, salvo consentimento da pessoa ou outra autoridade legítima, nem 
acidentalmente perdidos, destruídos ou danificados1. 

Em termos gerais, as medidas adotadas para proteger os Dados Pes-
soais devem ser escolhidas tendo em conta, entre outros fatores: i) o possível 
impacto nos direitos dos titulares, em particular o possível valor dos dados 
para um terceiro não autorizado a tratá-los; ii) os custos da sua implemen-
tação; iii) as finalidades do tratamento; e iv) a natureza dos dados pessoais 
tratados, em especial os Dados Sensíveis. 

1 . Ver, a esse respeito, o artigo 15 (“Medidas mínimas de segurança para documentação contendo dados pes-
soais”) da Lei-Modelo Interamericana de Gestão Documental (http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_infor-
macion_propuesta_ley_modelo_2.0.pdf ). 
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A proteção da privacidade implica também permitir que as pessoas 
controlem sua experiência online. Além de tomar medidas de segurança efi-
cazes, os Responsáveis pelos Dados (tais como os provedores de serviços 
online) devem ter a flexibilidade de fornecer a seus usuários meios eficazes 
para controlar o intercâmbio de Dados Pessoais como parte das medidas 
gerais de proteção da privacidade. 

Violação da segurança dos Dados Pessoais

A incidência crescente de intrusões externas (“violação da seguran-
ça dos Dados Pessoais”), que consistem no acesso não autorizado a dados 
protegidos, suscita preocupações relacionadas com a privacidade e tem, in-
clusive, implicações no âmbito penal. Nesses casos, os Responsáveis pelos 
Dados devem notificar as pessoas cujos dados foram (ou possam ter sido) 
comprometidos, bem como as autoridades penais ou civis relevantes. Em 
muitos países, entre os quais se incluem os Estados membros da OEA, a no-
tificação é obrigatória por lei nesses casos.

Essas notificações permitem às pessoas afetadas tomar medidas de 
proteção e possivelmente ter acesso aos Dados e solicitar que se corrijam 
Dados incorretos ou o uso indevido dos Dados como resultado de sua vio-
lação. As notificações também poderiam oferecer incentivos aos Responsá-
veis pelos Dados para que assumam a responsabilidade, examinem as polí-
ticas em matéria de conservação e retenção de Dados e melhorem as suas 
medidas de segurança. 

Ao mesmo tempo, as leis sobre notificação de violação da seguran-
ça dos Dados podem impor aos Responsáveis pelos Dados a obrigação de 
cooperar com as autoridades de aplicação da lei e com outras autoridades 
(por exemplo, equipes de resposta a incidentes de informática ou outras 
entidades responsáveis pela supervisão da cibersegurança). A legislação 
nacional deve indicar as (poucas) situações concretas em que as autorida-
des de aplicação da lei podem exigir a divulgação de Dados Pessoais sem o 
consentimento das pessoas afetadas. Deve-se ter o cuidado de não impor 
requisitos contraditórios aos Responsáveis pelos Dados no que diz respeito 
à notificação e à confidencialidade. 

A natureza das salvaguardas implementadas pode variar de acordo 
com a sensibilidade dos dados em questão. Evidentemente, os Dados Sen-
síveis requerem um nível mais alto de proteção à luz de riscos como, por 
exemplo, roubo de identidade, perdas econômicas, efeitos negativos na 
classificação de crédito, danos à propriedade e perda do emprego ou de 
oportunidades comerciais ou profissionais, violação da intimidade sexual, 
ou atos de violência digital baseada em gênero.

No entanto, no contexto moderno, é tecnicamente impossível garan-
tir a privacidade absoluta e a proteção completa dos Dados Pessoais, uma 
vez que o esforço necessário para tanto imporia barreiras indesejáveis e cus-
tos inaceitáveis. Além disso, contextos diferentes podem exigir soluções e 
níveis de proteção diferentes. Por conseguinte, este Princípio requer uma 
avaliação fundamentada e esclarecida e não será necessariamente violado 
toda vez que o Responsável pelos Dados experimentar um acesso não auto-
rizado, perda, destruição, dano, uso, modificação ou divulgação dos Dados 
Pessoais em seu poder, desde que as medidas e salvaguardas implementa-
das tenham sido “razoáveis e adequadas”.

A determinação da razoabilidade e da adequação das salvaguardas 
deve basear-se em métodos e técnicas de segurança dos Dados consisten-
tes com as boas práticas geralmente aceitas, bem como em fatores como: (i) 
a evolução contínua das ameaças à privacidade, especialmente as ciberné-
ticas; (ii) os métodos e técnicas de ponta que estejam em uso no âmbito da 
segurança de dados; (iii) o contexto da situação geral; e (iv) a proporcionali-
dade e a necessidade das medidas tomadas. 

Assim, uma prática que era permitida há apenas alguns meses pode 
agora ser considerada intrusiva, arriscada ou perigosa para a privacidade in-
dividual. Da mesma forma, uma restrição que pode ter parecido razoável há 
alguns meses pode ser obsoleta ou injusta à luz dos avanços tecnológicos. 
O desafio é fornecer orientações válidas aos Responsáveis pelos Dados, pro-
curando, ao mesmo tempo, que as normas continuem sendo “tecnologi-
camente neutras” e não se tornem obsoletas como resultado das rápidas 
mudanças tecnológicas.

Nesse sentido, as medidas tomadas devem ser revisadas, avaliadas, 
auditadas, atualizadas e melhoradas periodicamente. 
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Quando são impostas sanções aos Responsáveis pelos Dados por des-
cumprimento do dever de salvaguardar e proteger, tais sanções devem ser 
proporcionais ao grau de dano ou risco. Nesse contexto, pode ser útil que 
as jurisdições nacionais adotem definições específicas do que constitui uma 
“violação da segurança dos Dados Pessoais” (ou “acesso não autorizado”), os 
tipos de Dados que podem exigir um nível de proteção mais elevado nesses 
casos, e as responsabilidades específicas que um Responsável pelos Dados 
pode ter no caso de uma divulgação desse tipo.
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Princípio Sétimo
Exatidão dos Dados
Os dados pessoais devem ser mantidos exatos, completos e atualiza-
dos na medida do necessário para as finalidades de seu tratamento, 
de modo a que não se altere a sua veracidade. 

Exatidão e precisão são de vital importância para a proteção da pri-
vacidade. Dados inexatos podem prejudicar tanto o Encarregado dos Dados 
quanto o Titular, mas em uma medida que varia muito dependendo do con-
texto. 

Quando os Dados Pessoais são coletados e retidos para uso posterior 
(em oposição a uma única vez ou durante períodos curtos), o Responsável 
pelos Dados tem a obrigação de tomar medidas para assegurar que os Da-
dos em sua posse se mantenham atualizados e sejam exatos e completos, 
de modo que a sua veracidade não seja alterada, conforme necessário para 
as finalidades para as quais foram coletados e tratados.

A fim de cumprir as suas obrigações no que diz respeito à exatidão, 
os Responsáveis pelos Dados devem dar às pessoas uma oportunidade ra-
zoável para examinar ou corrigir as informações pessoais que lhes tenham 
fornecido, ou para solicitar a eliminação dos referidos dados. Poder-se-ia es-
tabelecer um prazo razoável para a vigência desse requisito. 

Ao tomar medidas para determinar a exatidão dos Dados Pessoais 
de um Titular (“qualidade dos dados”), o Responsável poderia considerar a 
sensibilidade dos Dados Pessoais que coleta ou mantém e a probabilidade 
de expor as pessoas a danos consideráveis, de acordo com os requisitos do 
Princípio Nono. 
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Como mencionado nos Princípios Terceiro e Quarto, dentro dos cri-
térios de “minimização” e Tratamento limitado e conservação, os Dados Pes-
soais tratados devem corresponder ao mínimo necessário para alcançar as 
finalidades específicas e não devem ser retidos por mais tempo do que o 
necessário para esses fins. Em muitos casos, a aplicação deste Princípio exi-
girá a eliminação dos Dados Pessoais que já não sejam necessários para as 
finalidades que justificaram sua coleta inicialmente. 

Em determinadas circunstâncias (por exemplo, para investigação de 
fraude ou proteção contra fraude) pode ser necessário que os Encarregados 
tratem e conservem alguns Dados inexatos ou fraudulentos.
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Princípio 
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Princípio Oitavo
Acesso, Retificação, Cancelamento, 
Oposição e Portabilidade
Devem estar disponíveis métodos razoáveis, expeditos, simples e 
eficazes para permitir que aqueles cujos dados pessoais tenham sido 
coletados possam solicitar o acesso, a retificação e o cancelamento dos 
seus dados, bem como o direito de opor-se ao tratamento dos seus 
dados pessoais e, quando aplicável, o direito à portabilidade de tais 
dados pessoais. Como regra geral, o exercício desses direitos deve 
ser gratuito. Caso seja necessário restringir o alcance desses direitos, 
as bases específicas de toda restrição devem ser especificadas na 
legislação nacional e estar de acordo com os padrões internacionais 
aplicáveis.

As pessoas devem ter o direito de saber se os Responsáveis pelos Da-
dos têm Dados Pessoais relacionados com elas. Devem ter acesso a esses 
Dados a fim de que possam impugnar a sua exatidão e pedir ao Responsável 
pelos Dados que modifique, revise, corrija ou elimine os Dados em questão. 
Esse direito de acesso e retificação é uma das salvaguardas mais importan-
tes no campo da proteção da privacidade. As pessoas também devem ter 
direito a cancelar os seus Dados Pessoais, a opor-se ao seu Tratamento e, 
quando aplicável, a requerer a portabilidade de seus Dados1.

Os seus elementos essenciais são os seguintes: (i) a capacidade da 
pessoa de obter Dados que lhe digam respeito dentro de um prazo razoável 
e de uma forma razoável e inteligível; de saber se um pedido de acesso aos 

1  Ver, nesse sentido, o artigo 16, “Exercício dos direitos de acesso, retificação e cancelamento dos dados pessoais” 
da Lei-Modelo Interamericana de Gestão Documental.
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referidos Dados foi negado e por quê; e (ii) a capacidade de impugnar tal 
negação. Como regra geral, o exercício desses direitos deve ser gratuito; ex-
cepcionalmente, os custos devem ser apenas aqueles associados, por razões 
naturais, à reprodução, ao envio ou à certificação dos dados.

O ordenamento jurídico interno de alguns países das Américas (mas 
não de todos) reconhece o direito de habeas data, pelo qual as pessoas po-
dem ajuizar ação para prevenir um suposto uso indevido dos seus Dados 
Pessoais ou dar-lhe fim. Esse direito poderia dar à pessoa acesso a bases 
de dados públicas ou privadas, bem como o direito de corrigir os Dados 
em questão, manter o caráter confidencial dos Dados Pessoais Sensíveis e 
retificar ou apagar Dados prejudiciais. Como o contorno específico desse 
direito varia de um Estado membro para outro, estes Princípios abordam as 
questões que ele levanta do ponto de vista de cada um dos seus elementos. 

A legislação nacional de cada Estado deve estabelecer os requisitos, 
os prazos, os termos e as condições em que os Titulares podem exercer os 
direitos de acesso, retificação, cancelamento, oposição e portabilidade, bem 
como as causas de improcedência do seu exercício. Esses direitos não são 
absolutos, e as leis nacionais devem especificar claramente as causas e as 
razões pelas quais o seu exercício pode ser improcedente. Tais causas po-
deriam incluir, entre outras: 1) quando o Tratamento for necessário para o 
cumprimento de um objetivo importante de interesse público ou para o 
exercício das funções próprias das autoridades públicas; 2) quando o Res-
ponsável acreditar que tenha motivos legítimos para que o Tratamento pre-
valeça sobre os interesses, os direitos e as liberdades do Titular; 3) quando 
o Tratamento for necessário para o cumprimento de uma disposição legal; 
ou 4) quando os Dados Pessoais forem necessários para a manutenção ou o 
cumprimento de uma relação jurídica ou contratual. 

Os mecanismos previstos na legislação nacional devem incluir meios 
adequados para que as pessoas com menos acesso à digitalidade, entre elas 
as mulheres, as meninas e os grupos em maior desvantagem ou com dife-
rentes eixos de exclusão, possam ter acesso a eles.

Em caso de morte ou desaparecimento do Titular, a legislação nacio-
nal de cada Estado poderá reconhecer que as pessoas físicas que sejam seus 

parentes (até um certo grau de consanguinidade) ou representantes legais 
possam exercer os direitos a que se referem estes Princípios em relação aos 
Dados dessas pessoas. 

Ademais, a legislação nacional de cada Estado poderá reconhecer o 
direito que o Titular tem de inconformar-se ou de impugnar as respostas da-
das pelo Responsável, ou a sua falta de resposta, diante de uma solicitação 
de exercício dos direitos aludidos no presente Princípio, perante a autorida-
de de controle e, se for caso, perante as instâncias judiciais.

Os Responsáveis e os Encarregados dos Dados não devem discrimi-
nar os Titulares pelo fato de estes terem exercido quaisquer desses direitos, 
mediante a negação de bens ou serviços ao Titular, a cobrança de preços ou 
tarifas diferentes por tais bens ou serviços, a prestação de um nível ou quali-
dade diferente dos bens, entre outras formas de discriminação.

O direito de acesso

O direito de acesso aos Dados Pessoais mantidos por um Responsável 
pelos Dados deve ser simples de exercer. Por exemplo, os mecanismos de 
acesso devem fazer parte das atividades regulares do Responsável pelos Da-
dos e não devem exigir nenhuma medida especial ou procedimento legal 
(como a apresentação formal de uma reclamação por via judicial). Cada pes-
soa deve poder ter acesso a seus próprios dados. Em alguns casos, mesmo 
terceiros poderiam ter direito (por exemplo, os representantes de pessoas 
com deficiência mental ou os pais de menores). 

A capacidade de uma pessoa ter acesso a seus Dados é também 
conhecida como direito de “participação individual”. De acordo com esse 
conceito, o acesso deve ser concedido em um prazo e de uma maneira ra-
zoáveis. Como mencionado, o acesso deve ser concedido de forma gratuita; 
excepcionalmente, os custos deveriam ser apenas aqueles associados, por 
razões naturais, à reprodução, ao envio e à certificação dos Dados. O ônus e 
o custo da apresentação dos Dados não devem ser injustificados nem des-
proporcionais. 
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Todo dado a ser fornecido a seu Titular deve ser apresentado de 
forma inteligível, usando uma linguagem clara e simples. As informações 
devem ser entregues por correio ou por via eletrônica (ver seção “Direito à 
portabilidade de dados”, abaixo).

Exceções e limitações 

No entanto, o direito de acesso não é absoluto. Em todo sistema 
nacional existem situações excepcionais em que a confidencialidade de 
certos dados pode ser exigida. Essas circunstâncias devem ser claramente 
enunciadas em leis apropriadas ou em outras diretrizes e devem ser dispo-
nibilizadas ao público. 

Por exemplo, poderiam surgir situações desse tipo se a pessoa à qual 
se referem os Dados for suspeita de ter cometido um ato ilegal e for obje-
to de uma investigação conduzida pelas autoridades policiais ou por uma 
entidade semelhante, se os registros dessa pessoa estiverem misturados 
com os de um terceiro que também tenha interesses em matéria de priva-
cidade, ou se a concessão de acesso ao Titular dos Dados puder compro-
meter segredos comerciais, provas confidenciais ou materiais para exames. 
As regras relativas a situações desse tipo devem ser tão estritas e restritivas 
quanto possível. 

Ademais, por razões práticas, um Responsável pelos Dados poderia 
impor condições razoáveis, por exemplo, especificando o método para efe-
tuar solicitações e exigindo que as pessoas que efetuem solicitações desse 
tipo autentiquem sua identidade por meios razoáveis. Os Responsáveis pe-
los Dados não precisam concordar com solicitações que imponham encar-
gos ou despesas desproporcionais, que violem os direitos de privacidade 
de terceiros, que infrinjam Dados reservados ou segredos comerciais, que 
se contraponham às obrigações legais dos Responsáveis pelos Dados ou 
que impeçam, de qualquer outra forma, que estes protejam seus direitos, 
sua segurança ou seus bens, os de outro usuário, de uma filial ou de um 
terceiro. 

O direito de impugnar a recusa de acesso 

Se o pedido de acesso de uma pessoa for recusado, deve haver um 
método eficaz para que a pessoa (ou seu representante) possa averiguar as 
razões da recusa e impugná-la. É necessário permitir à pessoa descobrir as 
razões de uma decisão negativa, a fim de que ela possa exercer o direito de 
impugnar a decisão e impedir uma recusa arbitrária. 

Como acima mencionado, em alguns casos o Direito internacional ou 
o Direito interno de cada Estado membro pode considerar apropriado, ou 
mesmo necessário, reter certos dados. Contudo, esses casos devem ser a ex-
ceção e não a regra, e as razões da recusa devem ser claramente comunica-
das à pessoa que efetue a solicitação, a fim de evitar a negação arbitrária do 
direito fundamental de corrigir erros. 

O direito de retificação para corrigir erros e omissões 

A pessoa deveria ter a possibilidade de exercer o direito de solicitar 
a correção (ou adição) de Dados Pessoais a seu respeito que sejam incom-
pletos, inexatos, desnecessários, excessivos ou não estejam atualizados. Isso 
também é conhecido como o direito de “retificação”. Se os Dados em questão 
forem incompletos ou inexatos, a pessoa deve ser autorizada a fornecer mais 
informações, a fim de corrigir os erros ou omissões. 

Se os Dados em questão forem evidentemente inexatos, o Respon-
sável pelos Dados, em geral, deveria corrigir a inexatidão a pedido do Titular 
dos Dados. Mesmo nos casos em que os Dados sejam considerados inexatos, 
como no curso de uma investigação do Titular dos Dados, às vezes pode 
ser mais apropriado que o Responsável pelos Dados adicione material ao 
registro em vez de apagá-lo, a fim de que ele reflita com exatidão o histórico 
completo da investigação. 

Não se deve permitir que o Titular dos Dados introduza Dados inexa-
tos ou errôneos nos registros do Responsável. Tampouco o Titular dos Dados 
tem necessariamente o direito de obrigar o Responsável pelos Dados a apa-
gar Dados que sejam exatos, mas embaraçosos. 
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O direito de correção ou retificação não é absoluto. Por exemplo, é 
possível que não se autorize a modificação de Dados Pessoais — mesmo 
que sejam informações errôneas ou enganosas — nos casos em que os Da-
dos sejam exigidos legalmente ou devam ser conservados para o cumpri-
mento de uma obrigação imposta ao Responsável pela legislação nacional 
pertinente ou possivelmente pelas relações contratuais entre o Responsável 
e o Titular dos Dados. 

A legislação nacional deve, portanto, indicar claramente as condições 
em que se deve proporcionar acesso e permitir a correção dos Dados, bem 
como as restrições aplicáveis e, nesse caso, os motivos dessas restrições. 

Direito ao cancelamento 

Alguns marcos regulamentares nacionais e regionais dão às pessoas 
o direito de solicitar que os Responsáveis pelos Dados suprimam (ou apa-
guem) Dados Pessoais específicos em relação aos quais, embora disponíveis 
publicamente, as pessoas afirmem que já não são necessários ou pertinen-
tes ou o Titular retire o consentimento ou se oponha ao seu Tratamento. 

Esse direito não é absoluto, mas contingente e contextual, e requer 
um difícil equilíbrio de interesses e princípios. O exercício do direito levanta 
necessariamente questões fundamentais não só em relação à privacidade, 
honra e dignidade, mas também ao direito de acesso à verdade, à liberdade 
de informação e expressão e à proporcionalidade. 

Como mencionado, a legislação nacional de cada Estado deve es-
tabelecer, quando apropriado, a existência do direito de cancelamento, os 
requisitos, prazos, termos e condições em que os Titulares poderão exercer 
esse direito, bem como os fundamentos de improcedência para seu exercí-
cio.

Em alguns Estados, o “direito de apagar ou suprimir” permanece con-
troverso e é objeto de definições e opiniões divergentes em relação a Da-
dos Pessoais que (embora verdadeiros ou exatos quanto aos fatos) a pessoa 
afetada considere pessoalmente embaraçosos, excessivos ou simplesmente 
irrelevantes. 

O direito de oposição

O Titular deve ter o direito de se opor, com base na sua situação parti-
cular e em qualquer momento, ao Tratamento de seus Dados Pessoais quan-
do tiver uma razão legítima para fazê-lo ou quando o Tratamento de seus 
Dados Pessoais for para fins de marketing direto, incluindo a elaboração de 
perfis, na medida em que esteja relacionada com a referida atividade. Quan-
do o Titular se opuser ao Tratamento para fins de marketing direto, os seus 
Dados Pessoais devem deixar de ser tratados para os referidos fins.

O direito à portabilidade dos Dados Pessoais

O alcance do direito à portabilidade de Dados Pessoais é um tema 
emergente, que continua sendo discutido em alguns Estados membros, em 
particular no que diz respeito aos Dados abrangidos e se deve ser abordada 
de maneira geral ou setorizada. Um número significativo de Estados mem-
bros da OEA concorda que, quando os Dados Pessoais forem processados 
por meios eletrônicos ou automatizados, o Titular terá o direito de obter 
uma cópia dos Dados Pessoais que tenha fornecido ao Responsável em um 
formato eletrônico estruturado, de uso comum e leitura mecânica, que lhe 
permita continuar utilizando-os e transferi-los a outro Responsável sem im-
pedimentos, caso o requeira. 

O Titular poderá solicitar que seus Dados Pessoais sejam transferidos 
diretamente de Responsável para Responsável, quando tecnicamente viá-
vel. O direito à portabilidade dos Dados Pessoais não prejudicará os direitos 
e as liberdades de terceiros. 

Sem prejuízo de outros direitos do Titular, o direito à portabilidade 
dos Dados Pessoais não deve ser aplicável quando se trate de informações in-
feridas, derivadas, criadas, geradas ou obtidas a partir da análise ou Tratamento 
realizado pelo Responsável com base nos Dados Pessoais fornecidos pelo Ti-
tular, como é o caso dos Dados Pessoais que tenham sido objeto de um pro-
cesso de personalização, recomendação, categorização ou criação de perfis.
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Princípio 
Nono

Princípios 
Atualizados 
Anotados 

Princípio Nono
Dados Pessoais Sensívei
Alguns tipos de dados pessoais, dada a sua sensibilidade em contex-
tos particulares, são especialmente suscetíveis a causar danos consi-
deráveis às pessoas, se for feito mal uso deles. As categorias de tais 
dados e a extensão da sua proteção devem estar claramente indicadas 
na legislação e nas normas nacionais. Os responsáveis pelos dados 
devem adotar medidas de privacidade e segurança reforçadas, que 
sejam proporcionais à sensibilidade dos dados e à sua capacidade de 
prejudicar os seus titulares. 

O termo “Dados Pessoais Sensíveis” abrange os Dados que se rela-
cionam com os aspectos mais íntimos das pessoas. Esses Dados merecem 
proteção especial porque, se tratados ou divulgados de maneira indevida, 
resultariam em uma intromissão profunda na dignidade pessoal, na honra 
da pessoa afetada e nas suas liberdades fundamentais, podendo desenca-
dear uma discriminação ilegal ou arbitrária contra a pessoa ou causar-lhe 
um risco de danos graves. 

Os Estados membros devem indicar claramente em suas leis e regu-
lamentos nacionais as categorias de Dados Pessoais que são consideradas 
particularmente “sensíveis” e que, por conseguinte, requerem maior prote-
ção. Existe uma variedade de abordagens a essas categorias entre os Esta-
dos membros da OEA. Dependendo do contexto cultural, social ou político, 
podem incluir, por exemplo, os Dados relacionados com saúde pessoal, vida 
sexual, orientação sexual, crenças religiosas, filosóficas ou morais, filiação 
sindical, dados genéticos, dados biométricos destinados a identificar de ma-
neira unívoca uma pessoa física, opinião política ou origem racial ou étnica, 
informações sobre contas bancárias, documentos oficiais, informações cole-
tadas de crianças ou geolocalização pessoal. 
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Além disso, as leis e os regulamentos nacionais devem estabelecer 
salvaguardas apropriadas, que reflitam as circunstâncias prevalecentes na 
jurisdição pertinente, a fim de proteger em medida suficiente os interesses 
das pessoas em matéria de privacidade e definir o alcance da proibição do 
Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis e as suas exceções. Como regra ge-
ral, os Dados Pessoais Sensíveis só deveriam ser tratados quando, por exem-
plo, o Titular tiver dado seu consentimento explícito para tal ou quando o 
Tratamento for estritamente necessário para o exercício e cumprimento das 
atribuições e obrigações específicas do Responsável pelos Dados, ou para 
cumprir um mandato legal, ou por razões de segurança nacional, segurança 
pública, ordem pública, saúde pública, ou para a salvaguarda dos direitos 
e liberdades de terceiros. A título de exemplo, a necessidade de proteção 
contra uma ameaça transfronteiriça grave à saúde pública, como seria uma 
pandemia, poderia enquadrar-se nesses pressupostos. Ao determinar as 
obrigações regulamentares pertinentes, deve-se levar em conta o contexto 
em que uma pessoa fornece esses Dados. 

Deve recair sobre os Responsáveis pelos Dados o ônus de determinar 
os riscos importantes para os Titulares dos Dados como parte do processo 
geral de gestão de riscos e avaliação do impacto na privacidade. A responsa-
bilização daqueles que efetivamente controlam os Dados protegerá melhor 
os Titulares contra danos consideráveis em uma vasta gama de contextos 
culturais.
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Princípio 
Décimo

Princípios 
Atualizados 
Anotados 

Princípio Décimo
Responsabilidade
Os responsáveis pelos dados e os encarregados pelo seu tratamento 
devem adotar e implementar medidas técnicas e organizacionais ade-
quadas e efetivas para garantir e poder demonstrar que o tratamento 
é feito de acordo com estes Princípios. As referidas medidas devem ser 
auditadas e atualizadas periodicamente. O responsável ou o encar-
regado pelo tratamento e, quando aplicável, os seus representantes, 
devem cooperar, mediante pedido, com as autoridades de proteção 
de dados pessoais no exercício de suas funções.

Os sistemas de proteção da privacidade devem refletir um equilíbrio 
adequado entre a regulamentação governamental e a implementação éti-
ca e eficaz por parte daqueles que têm responsabilidade direta na coleta, 
processamento, utilização, retenção e divulgação de Dados Pessoais. Esses 
“gestores de dados” devem agir como “bons depositários” dos Dados que 
lhes sejam fornecidos ou confiados. 

Responsabilidade 

O princípio da responsabilidade exige o estabelecimento de metas 
apropriadas no que se refere à proteção da privacidade, às quais os Res-
ponsáveis pelos Dados (organizações e outras entidades) devem aderir, per-
mitindo-lhes determinar as medidas mais adequadas para alcançar essas 
metas e verificar o seu cumprimento. Dessa forma, os Responsáveis pelos 
Dados podem alcançar as metas em matéria de proteção da privacidade da 
forma que melhor se adapte aos seus modelos empresariais, à tecnologia e 
aos requisitos de seus clientes. 
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Os Responsáveis pelos Dados devem implementar as medidas or-
ganizacionais e técnicas necessárias para garantir e poder demonstrar, a 
pedido, que o Tratamento é efetuado de acordo com estes Princípios. Se 
o Tratamento for realizado em nome de um Responsável, este só deverá 
recorrer a Encarregados que garantam suficientemente a implementação 
das medidas técnicas ou organizacionais, que permitam que o Tratamento 
cumpra com estes Princípios e assegure a proteção dos direitos do Titular.

Os programas e procedimentos devem ter em conta a natureza dos 
Dados Pessoais em questão, o tamanho e a complexidade da organização 
que coleta, armazena e processa os Dados, bem como o risco de violação 
desses Dados. A proteção da privacidade depende de uma avaliação confiá-
vel dos riscos que o Tratamento de Dados Pessoais poderia representar para 
as pessoas e da mitigação responsável desses riscos. É necessário destinar re-
cursos apropriados para implementar programas, políticas e procedimentos 
de proteção de Dados Pessoais, que deveriam incluir, entre outros, sistemas 
de gestão de risco, capacitação sobre obrigações de proteção de Dados, 
revisão periódica de programas de segurança, um sistema de supervisão e 
vigilância, incluindo auditorias, para analisar o cumprimento e a atualização 
das políticas de proteção de Dados, bem como procedimentos para receber 
e responder a dúvidas e reclamações de Titulares. Em muitos casos, a desig-
nação de um “responsável principal pela informação e privacidade” facilitará 
a consecução dessa meta.

A adesão a códigos de conduta ou mecanismos de certificação, entre 
outros, pode ser utilizada como elemento para demonstrar a conformidade 
com estes Princípios. Portanto, as leis e regulamentos nacionais de privaci-
dade devem fornecer orientações claras e bem definidas aos Responsáveis 
pelos Dados, incluindo a exigência de que prestem contas pelo cumprimen-
to destes Princípios. Além do mecanismo de aplicação disponível para as 
autoridades governamentais, a legislação nacional deve dar às pessoas os 
mecanismos apropriados para responsabilizar os Responsáveis pelos Dados 
por quaisquer danos que ocorram (por exemplo, mediante a indenização 
por perdas e danos). 

Incorporação da privacidade na concepção de 
sistemas 

Uma abordagem contemporânea eficaz é exigir que os Responsáveis 
pelos Dados incorporem a proteção da privacidade na concepção e na ar-
quitetura de seus sistemas de tecnologia da informação e em suas práticas 
comerciais. As considerações de privacidade e segurança devem ser incor-
poradas em cada etapa da concepção dos produtos. 

O conceito de “privacidade desde a concepção” é uma forma de res-
ponsabilidade proativa e refere-se à etapa anterior à coleta dos dados, ou 
seja, antes de o Responsável ou o Encarregado dos Dados começar o Tra-
tamento dos Dados. É nessas primeiras etapas que os Responsáveis ou os 
Encarregados dos Dados devem identificar as características e os possíveis 
riscos do Tratamento ao qual vão submeter os Dados que eventualmente 
obtenham, dependendo da tarefa que realizem, do produto que ofereçam 
ou do serviço que prestem. 

A concepção do modelo de Tratamento de Dados associada a esses 
produtos ou serviços deve dar prioridade à privacidade e à proteção dos 
Dados dos usuários, de maneira consistente com estes Princípios e com a 
sua legislação nacional, ao longo de todo o período de duração do referido 
Tratamento. 

Além disso, a “privacidade como padrão” refere-se ao uso proporcio-
nal dos Dados Pessoais com a finalidade para a qual sejam coletados, de 
acordo com os Princípios Terceiro e Sétimo. Os Responsáveis e os Encarre-
gados dos Dados, assim como os desenvolvedores de aplicativos, sistemas, 
serviços, plataformas e programas, devem garantir que, pelo simples fato de 
registrar-se em seu site, abrir uma conta, utilizar seu serviço, interagir com 
sua plataforma ou baixar um aplicativo, se aplique ao usuário a configuração 
básica de privacidade de maneira automática, protegendo seus Dados Pes-
soais conforme exigido pela legislação nacional. As medidas de privacidade 
como padrão devem estar totalmente implementadas antes de se iniciar o 
Tratamento de Dados Pessoais.
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Ao implementar tanto a privacidade por concepção quanto a privaci-
dade como padrão, deve-se dar especial atenção à existência de uma prote-
ção reforçada dos Dados Pessoais Sensíveis que vão ser tratados e, na medi-
da exigida pela legislação nacional, à documentação dos riscos identificados 
e das medidas tomadas para eliminar ou mitigar esses riscos.

Responsabilidade pelo compartilhamento de 
Dados com terceiros 

Os Responsáveis pelos Dados devem assumir a responsabilidade de 
assegurar que os seus requisitos sejam observados por terceiros a quem co-
muniquem os Dados Pessoais. Essa obrigação de garantir a existência de sal-
vaguardas de segurança adequadas aplica-se independentemente de outra 
pessoa estar no comando ou de um Responsável pelos Dados diferente tra-
tar Dados Pessoais em nome da autoridade, ou seja, daquele que é obrigado 
a prestar contas. Também se aplica no caso de transferências internacionais 
ou transfronteiriças de Dados Pessoais (ver Princípio Décimo Primeiro). 
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Princípio 
Décimo 
Primeiro

Princípios 
Atualizados 
Anotados 

Princípio Décimo Primeiro
Fluxo Transfronteiriço de Dados e 
Responsabilidade
Reconhecendo o seu valor para o desenvolvimento econômico e social, 
os Estados membros devem cooperar entre si para facilitar o fluxo 
transfronteiriço de dados pessoais a outros Estados quando estes 
proporcionem um nível adequado de proteção dos dados, de acordo 
com estes Princípios. Os Estados membros devem também cooperar 
na criação de mecanismos e procedimentos que assegurem que os res-
ponsáveis e os encarregados pelo tratamento dos dados que operem 
em mais de uma jurisdição, ou os transmitam a uma jurisdição que 
não a sua, possam garantir e ser efetivamente responsabilizados pelo 
cumprimento destes Princípios. 

No mundo moderno de rápidos fluxos de dados e comércio trans-
fronteiriço, é cada vez mais provável que as transferências de Dados Pessoais 
cruzem fronteiras nacionais. No entanto, a regulamentação que existe atual-
mente em diversas jurisdições nacionais varia em substância e procedimento. 
Como resultado, existe a possibilidade de confusão, conflitos e contradições, 
motivo pelo qual é desejável que os Estados membros da OEA considerem 
o reconhecimento de padrões interoperacionais para as transferências trans-
fronteiriças de Dados Pessoais. 

Um desafio fundamental para uma política e uma prática eficazes em 
matéria de proteção de Dados é conciliar (1) as diferenças nas abordagens 
nacionais de proteção da privacidade com a realidade moderna do fluxo 
mundial de Dados; (2) os direitos das pessoas de terem acesso aos Dados em 
um contexto transnacional; e (3) o fato fundamental de que os Dados e o Tra-
tamento de Dados impulsionam o desenvolvimento e a inovação. Todos os 
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instrumentos internacionais de proteção de Dados procuram alcançar um 
equilíbrio adequado entre esses objetivos. 

Estes Princípios fornecem uma diretriz para que cada Estado mem-
bro da OEA avalie os seus próprios mecanismos de proteção da privacidade 
diante do fluxo transfronteiriço de dados pessoais.

Como em outras normas internacionais na matéria, estes Princípios 
adotam um padrão de razoabilidade no que diz respeito às transferências 
transfronteiriças. Por um lado, deveriam ser permitidas as transferências inter-
nacionais de Dados Pessoais entre Estados membros que confiram os níveis 
de proteção refletidos nestes Princípios ou que protejam suficientemente os 
Dados Pessoais por outros meios, entre eles mecanismos efetivos de aplica-
ção das normas. Ao mesmo tempo, as transferências deveriam ser permitidas 
também nos casos em que os próprios Responsáveis pelos Dados tomem as 
medidas apropriadas para assegurar que os Dados transferidos estejam pro-
tegidos de maneira efetiva, em consonância com estes Princípios. Os Estados 
membros devem tomar as medidas necessárias para que os Responsáveis e 
os Encarregados dos Dados se responsabilizem por essa proteção. 

Fluxo transfronteiriço de Dados

A transferência de Dados Pessoais através das fronteiras nacionais é 
um fato da vida contemporânea. A nossa comunidade mundial está mais 
interligada do que nunca. Na maioria dos países, qualquer pessoa com um 
teclado e uma conexão de internet pode facilmente obter informações de 
todas as partes do mundo. O Direito Internacional reconhece o direito das 
pessoas à privacidade e à proteção dos Dados Pessoais de acordo com o 
livre fluxo de informação. Algo igualmente importante é que as economias 
nacionais dependem cada vez mais do intercâmbio e do comércio trans-
fronteiriços, e a transferência de dados (incluindo Dados Pessoais) é um as-
pecto fundamental desse intercâmbio e comércio. 

Com o surgimento de novas tecnologias, o armazenamento de dados 
está se tornando geograficamente indeterminado. A computação e o arma-
zenamento “na nuvem” e a crescente prevalência dos serviços móveis envol-
vem necessariamente o intercâmbio e o armazenamento remoto de dados 
através das fronteiras nacionais. Uma abordagem progressiva da privacidade 

e da segurança deve permitir às empresas e indústrias nacionais crescer e 
competir internacionalmente. As restrições nacionais desnecessárias ou in-
justificadas aos fluxos transfronteiriços de dados poderiam criar barreiras ao 
comércio de serviços e dificultar o desenvolvimento de produtos e serviços 
inovadores, eficientes e rentáveis. Podem facilmente tornar-se obstáculos às 
exportações e causar prejuízos consideráveis tanto aos prestadores de ser-
viços como a pessoas e a clientes empresariais. As restrições ao fluxo trans-
fronteiriço de Dados Pessoais devem ser proporcionais aos riscos apresenta-
dos, levando em conta a sensibilidade dos Dados e a finalidade e o contexto 
do Tratamento. Toda e qualquer restrição deve ser não discriminatória.

Estimula-se os Estados membros da OEA a que considerem o reco-
nhecimento de padrões interoperacionais para transferências transfronteiri-
ças, a fim de facilitar o fluxo de Dados Pessoais entre Estados membros com 
diferentes alcances e fases de desenvolvimento nas suas legislações nacio-
nais relativas à privacidade e à proteção de Dados Pessoais. Isso permitiria 
responsabilidades compartilhadas e cooperação entre os Estados membros 
em caso de transferências não autorizadas e contribuiria para aumentar o 
comércio, o investimento e os resultados econômicos para os Estados mem-
bros, bem como para incentivar a inovação e reduzir as barreiras à entrada 
na economia global. 

Finalmente, instam-se os Estados membros da OEA a que assegurem 
que a transferência transfronteiriça de Dados Pessoais entre uma organiza-
ção humanitária e outra entidade com a finalidade específica de prestar aju-
da humanitária se mantenha livre de restrições, na medida do possível e le-
galmente admissível. Assim, as legislações nacionais devem levar em conta 
que tais organizações podem precisar compartilhar Dados Pessoais através 
das fronteiras para salvaguardar os interesses vitais dos Titulares dos Dados, 
ou para servir ao interesse público, em conformidade com o mandato da 
organização humanitária.

Restrições nacionais baseadas em diferentes graus 
de proteção 

Na OEA, todos os Estados membros compartilham o objetivo geral de 
proteger a privacidade e um compromisso com o livre fluxo de informações 
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no âmbito de determinados critérios. Os Estados membros devem abster-se 
de restringir o fluxo de Dados a outros Estados que respeitem substancialmen-
te estes Princípios, ou quando existam salvaguardas adequadas. O mesmo 
acontece com a maioria dos países do resto do mundo. Contudo, em alguns 
países, as autoridades impuseram restrições à comunicação transfronteiriça 
de Dados por pessoas e entidades sujeitas à sua jurisdição nos casos em que, 
na opinião dessas autoridades, as normas em matéria de proteção de Dados 
dos outros países não estão em conformidade com os requisitos específicos 
das leis em vigor na sua jurisdição. Por exemplo, uma entidade no país A pode 
ser impedida de divulgar Dados a uma entidade no país B se, na opinião das 
autoridades do país A, as leis de privacidade ou proteção de Dados do país B 
não estiverem em conformidade com as normas de A, mesmo que ambas as 
entidades façam parte da mesma organização comercial. 

Em (poucas) circunstâncias particulares, as leis nacionais podem res-
tringir justificadamente o fluxo transnacional de Dados e exigir que os Da-
dos sejam armazenados e processados localmente. As razões para restringir 
ou impedir os fluxos de Dados devem ser sempre imperiosas. Algumas ra-
zões para tais restrições podem ser mais imperiosas que outras. Contudo, 
em geral, os requisitos relativos à “localização de Dados” são, em si mesmos, 
contraproducentes e devem ser evitados, preferindo-se, em vez disso, me-
didas de cooperação. 

Cooperação internacional 

Pelas razões acima expostas, os princípios e mecanismos da coope-
ração internacional devem procurar limitar e reduzir os atritos e os conflitos 
entre as diferentes abordagens jurídicas internas que regem a utilização e 
a transferência de Dados Pessoais. O respeito mútuo pelos requisitos esta-
belecidos nas normas de outros países (incluindo as suas salvaguardas de 
privacidade) fomentará o comércio transfronteiriço de serviços. Esse respei-
to, por sua vez, deve basear-se em um conceito de transparência entre os 
Estados membros no que se refere aos requisitos e aos procedimentos para 
a proteção de Dados Pessoais. 

Os Estados membros devem buscar o reconhecimento mútuo das 
regras e práticas em matéria de responsabilização, a fim de evitar conflitos 
e resolvê-los quando surjam. Os Estados membros devem cooperar para 

desenvolver marcos regulatórios e estratégias que promovam a transferên-
cia transfronteiriça de Dados (com as devidas salvaguardas) e não devem 
impor encargos que limitem o livre fluxo de informação ou a atividade eco-
nômica entre jurisdições, tais como exigir que os prestadores de serviços 
operem no país ou instalem sua infraestrutura ou seus Dados dentro das 
fronteiras de um país. As leis nacionais não devem dificultar o acesso dos 
Responsáveis pelos Dados ou das pessoas à informação que esteja armaze-
nada fora do país, contanto que a informação receba um grau de proteção 
que observe os padrões ora descritos. 

Responsabilização dos Responsáveis pelos Dados

Naturalmente, deve-se exigir dos Responsáveis pelos Dados que 
cumpram com as obrigações legais da jurisdição onde tenham a sua sede 
social e onde operem. 

Ao mesmo tempo, os Responsáveis pelos Dados que transfiram Dados 
Pessoais através das fronteiras devem assumir a responsabilidade de assegurar 
um nível de proteção contínuo e que seja consistente com estes Princípios. 

Os Responsáveis pelos Dados devem tomar medidas razoáveis para 
assegurar que os Dados Pessoais sejam efetivamente protegidos de acordo 
com estes Princípios, quer os Dados sejam transferidos para terceiros dentro 
do país ou através de fronteiras internacionais. Além disso, devem notificar 
as pessoas relevantes sobre tais transferências, especificando os fins para os 
quais esses terceiros utilizarão os Dados. Em geral, essas obrigações devem 
ser reconhecidas em acordos apropriados, em disposições contratuais ou 
por meio de salvaguardas técnicas e institucionais da segurança, processos 
para a tramitação de reclamações, auditorias e meios similares. A ideia é fa-
cilitar o fluxo necessário de Dados Pessoais entre os Estados membros, as-
segurando simultaneamente o direito fundamental das pessoas à proteção 
dos seus Dados Pessoais. 

Estes Princípios poderiam servir de marco acordado para a coopera-
ção e o desenvolvimento de capacidades entre as Autoridades Responsá-
veis pela Proteção de Dados de cada Estado membro da OEA, com base em 
diretrizes para assegurar o cumprimento dos requisitos básicos da respon-
sabilização transfronteiriça.
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Princípio 
Décimo 
Segundo

Princípios 
Atualizados 
Anotados 

Princípio Décimo Segundo
Exceções
Quaisquer exceções a algum destes Princípios devem estar previstas 
de maneira expressa e específica na legislação nacional, ser publica-
das e limitar-se unicamente a motivos relacionados com a soberania 
nacional, a segurança nacional, a segurança pública, a proteção da 
saúde pública, o combate à criminalidade, o cumprimento de normas 
ou outras prerrogativas de ordem pública, ou o interesse público. 

Proteger os interesses em matéria de privacidade das pessoas (os ci-
dadãos e outros) é cada vez mais importante em um mundo onde os dados 
sobre pessoas são amplamente coletados, rapidamente divulgados e arma-
zenados por um longo período de tempo. A finalidade destes Princípios é 
garantir às pessoas os direitos básicos de que necessitam para salvaguardar 
seus interesses. 

No entanto, a privacidade não é o único interesse que os Estados 
membros e seus governos devem ter em conta no campo da compilação, 
retenção e divulgação de Dados. De tempos em tempos, surgirá inevitavel-
mente a necessidade de levar em conta outras responsabilidades do Estado, 
levando à limitação dos direitos de privacidade das pessoas. 

Em alguns casos, é possível que as autoridades dos Estados membros 
da OEA tenham que se afastar destes Princípios ou estabelecer restrições que 
devem limitar-se àquelas necessárias, adequadas e proporcionais em uma 
sociedade democrática para salvaguardar a segurança nacional e a seguran-
ça pública, a proteção da saúde pública, a administração da justiça, o cum-
primento das normas ou outras prerrogativas essenciais da ordem pública, 
a proteção dos direitos e liberdades e outros objetivos de interesse público 
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geral. Por exemplo, ao responder às ameaças representadas pela criminalida-
de internacional, terrorismo e corrupção, bem como a certas violações graves 
dos direitos humanos, as autoridades competentes dos Estados membros da 
OEA já tomaram providências especiais para a cooperação internacional na 
detecção, investigação, punição e prevenção de delitos penais. 

Essas exceções e desvios à norma devem ser a exceção e não a re-
gra. Só devem ser aplicadas depois de se considerar o mais cuidadosamente 
possível a importância de proteger a privacidade individual, a dignidade e 
a honra, respeitando os direitos e as liberdades fundamentais dos Titulares. 
Deve haver limites sensatos para a capacidade das autoridades nacionais de 
obrigar os Responsáveis a divulgar Dados Pessoais, mantendo um equilíbrio 
entre a necessidade dos Dados em circunstâncias limitadas e o devido res-
peito ao direito dos interesses das pessoas em matéria de privacidade. 

Os Estados membros da OEA devem abster-se de solicitar, mediante 
essas exceções, Dados Pessoais coletados por organizações humanitárias, 
quando o propósito seja utilizá-los para fins não humanitários, já que isso 
poderia afetar seriamente os beneficiários dos serviços humanitários em de-
trimento de sua segurança e da ação humanitária em geral. 

Por meio de leis ou normas públicas, os Estados membros devem in-
dicar claramente essas restrições e desvios à norma, os casos concretos em 
que se possa exigir dos Responsáveis pelos Dados a divulgação de Dados 
Pessoais e as razões correspondentes. 

Qualquer legislação destinada a restringir a aplicação destes Princí-
pios deve, no mínimo, conter disposições relativas à finalidade do Tratamen-
to, às categorias de dados pessoais de que se trate, ao alcance das limitações 
estabelecidas, às garantias adequadas para evitar acessos ou transferências 
ilícitas ou desproporcionais, à identificação do Responsável, aos prazos de 
conservação dos dados pessoais, aos eventuais riscos para os direitos e li-
berdades dos Titulares, e ao direito dos Titulares a serem informados sobre a 
limitação, a menos que seja prejudicial ou incompatível com as finalidades 
desta. As autoridades nacionais devem levar essas leis ou normas ao conhe-
cimento do público o mais rapidamente possível.
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Décimo 
Terceiro

Princípios 
Atualizados 
Anotados 

Princípio Décimo Terceiro
Autoridades de Proteção de Dados
Os Estados membros devem estabelecer órgãos de supervisão inde-
pendentes, dotados de recursos suficientes, em conformidade com 
a estrutura constitucional, organizacional e administrativa de cada 
Estado, a fim de monitorar e promover a proteção de dados pessoais 
em conformidade com estes Princípios. Os Estados membros devem 
promover a cooperação entre esses órgãos.

A maioria dos Estados membros da OEA estabeleceram organismos 
reguladores nacionais autônomos que são responsáveis pelo estabeleci-
mento e aplicação de leis, normas e requisitos relativos à proteção de Dados 
Pessoais, a fim de manter a uniformidade em todo o país. Em outros Estados 
membros, foram estabelecidas normas e autoridades em matéria de prote-
ção de Dados em diferentes níveis do Governo (nacional, regional e munici-
pal). Em outros, os sistemas regulatórios diferem de acordo com o setor ou 
área de atividade (bancário, médico, educacional etc.) e a responsabilidade 
pode estar distribuída entre organismos reguladores e entidades privadas 
com responsabilidades legais específicas. 

Como não existe um enfoque uniforme na região, cada Estado mem-
bro da OEA deverá abordar individualmente a natureza específica, a estrutu-
ra, as autoridades e as responsabilidades dessas Autoridades Responsáveis 
pela Proteção de Dados. A legislação nacional de cada Estado deve dotar 
as referidas autoridades da capacidade de cooperar internacionalmente 
entre si, bem como com as autoridades e instituições públicas e privadas 
relevantes — incluindo as relacionadas com as áreas criminal, financeira, do 
consumidor e outras — cujo trabalho se relacione com a proteção de dados 
pessoais ou tenha impacto sobre ela.
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Instam-se os Estados membros a que estabeleçam disposições, proce-
dimentos ou institutos jurídicos, administrativos e de outros tipos que sejam 
adequados e eficazes para proteger a privacidade e as liberdades individuais 
no que diz respeito aos Dados Pessoais. Devem criar meios razoáveis para 
que as pessoas exerçam os seus direitos e estimular e apoiar a autorregula-
ção (com códigos de conduta ou por outros meios) dos Responsáveis pelos 
Dados e dos Encarregados de Dados. Além disso, devem prever sanções e 
recursos adequados para os casos de descumprimento e assegurar que os 
Titulares dos Dados não sejam discriminados injustamente. 

Os Estados membros devem também estabelecer os requisitos míni-
mos para qualquer tipo de proteção de Dados que as autoridades escolham, 
a fim de fornecer-lhes os recursos, o financiamento e a perícia técnica de 
que necessitem para desempenhar as suas funções com eficácia.
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Parte I
Direito à privacidade

 Como indicado no texto, há disposições relativas à privacidade, à 
proteção da honra pessoal e da dignidade, à liberdade de expressão e de as-
sociação, e ao livre fluxo de informações nos principais sistemas de direitos 
humanos do mundo.

Por exemplo, o conceito de privacidade está claramente estabelecido 
no artigo V da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 
(1948) e no artigo 11 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(“Pacto de São José”) (1969)1.

O artigo V da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Ho-
mem dispõe o seguinte:

Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos 
à sua honra, à sua reputação e à sua vida particular e familiar.

Ver também o artigo IX (“Toda pessoa tem direito à inviolabilidade do 
seu domicílio”) e o artigo X (“Toda pessoa tem o direito à inviolabilida-
de e circulação da sua correspondência”).

O artigo 11 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe 
o seguinte:

1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconheci-
mento de sua dignidade.

2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas 
em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua 
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.

1 . Ver também a Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 12, 18-20), o Pacto Internacional sobre os Direi-
tos Civis e Políticos (art. 17-19), a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais 
(art. 8-10), a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (art. 1, 7, 8, 10-12) e a Carta Africana sobre os 
Direitos Humanos e dos Povos (art. 5, 8-11 e 28).

Anexo
Parte I, Pag 91
Parte II, Pag 93
Parte III, Pag 97
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3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências 
ou tais ofensas2.

Carta da União Europeia

Somente a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (ado-
tada em 2000) aborda a privacidade especificamente no contexto da prote-
ção de dados.

O artigo 8º da Carta dispõe o seguinte:

1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pes-
soal que lhes digam respeito.

2. Esses dados devem ser objeto de um tratamento leal, para fins es-
pecíficos e com o consentimento da pessoa interessada ou com 
outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm 
o direito de aceder aos dados coletados que lhes digam respeito e 
de obter a respectiva retificação.

3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte 
de uma autoridade independente. 

Por conseguinte, a Carta da União Europeia parece fazer uma distin-
ção entre a proteção de dados e o direito ao respeito pela vida privada e 
familiar (art. 7), à liberdade de pensamento, de consciência e de religião (art. 
10), e à liberdade de expressão e de informação (art. 11). Os especialistas 
continuam debatendo se existe um direito independente à proteção da in-
formação pessoal ou se esta deve ser considerada como parte de um direito 
mais geral à privacidade3/.

2 . Ademais, o artigo 14 da Convenção Americana (“Direito de retificação ou resposta”) dispõe o seguinte:
1. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meios de difusão le-
galmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, 
sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei.
2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver 
incorrido.
3. Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de 
rádio ou televisão, deve ter uma pessoa responsável que não seja protegida por imunidades nem goze de foro 
especial.
3 . Ver, por exemplo, Orla Lynskey, “Deconstructing Data Protection: The ‘Added-Value’ of a Right to Data Protection in 
the EU Legal Order”, 63 Int’l & Comp. Law Q. 569 (2014).

Parte II
O direito ao livre fluxo de informação

O artigo IV Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 
dispõe o seguinte:

Toda pessoa tem direito à liberdade de investigação, de opinião e de 
expressão e difusão do pensamento, por qualquer meio.

O artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe 
o seguinte:

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expres-
são. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e di-
fundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de 
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou 
artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode es-
tar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que 
devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para 
assegurar: 

a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da 
saúde ou da moral públicas. 

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios 
indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares 
de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equi-
pamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por 
quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a 
circulação de ideias e opiniões. 

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, 
com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção 
moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no 
inciso 2. 
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5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como 
toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constituam 
incitação à violência ou qualquer outra ação ilegal semelhante 
contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer mo-
tivo, inclusive os de raça, cor, religião, idioma ou origem nacional.

O artigo 19 da Convenção Universal dos Direitos Humanos (1948) dis-
põe o seguinte:

Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o 
que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de 
procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informa-
ções e ideias por qualquer meio de expressão. 

O artigo 10 da Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e 
das Liberdades Fundamentais (intitulado “Liberdade de Expressão”) dispõe 
o seguinte:

1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Esse direito 
compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de 
transmitir informações ou ideias sem que possa haver ingerência 
de quaisquer autoridades públicas e sem considerações de fron-
teiras. O presente artigo não impede que os Estados submetam as 
empresas de radiodifusão, de cinematografia ou de televisão a um 
regime de autorização prévia.

2. O exercício dessas liberdades, porquanto implica deveres e respon-
sabilidades, pode ser submetido a certas formalidades, condições, 
restrições ou sanções, previstas pela lei, que constituam providên-
cias necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança 
nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, a defesa 
da ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde ou da mo-
ral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a 
divulgação de informações confidenciais, ou para garantir a auto-
ridade e a imparcialidade do poder judicial.

A Declaração de Princípios da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da 
Informação, de 2003 (parágrafos 24-26) (que se encontra em http://www.itu.
int/wsis/docs/geneva/official/dop-en.html), enfatiza o seguinte:

A capacidade de todos para obter acesso e contribuir com informa-
ções, ideias e conhecimento é essencial em uma Sociedade da Infor-
mação inclusiva.

O intercâmbio e o fortalecimento do conhecimento global para o 
desenvolvimento podem ser aprimorados por meio da remoção das 
barreiras ao acesso equitativo à informação para a realização de ativi-
dades econômicas, sociais, políticas, de saúde, culturais, educacionais 
e científicas, facilitando o acesso à informação em domínio público, 
inclusive por meio do desenho universal e do uso de tecnologias au-
xiliares.

Um domínio público rico é um elemento essencial para o crescimen-
to da Sociedade da Informação, criando múltiplos benefícios, tais 
como um público instruído, novos empregos, inovação, oportunida-
des de negócios e o avanço das ciências. A informação de domínio 
público deve ser facilmente acessível para dar suporte à Sociedade da 
Informação e deve ser protegida da apropriação indevida. Instituições 
públicas, como bibliotecas e arquivos, museus, coleções culturais e 
outros locais de acesso comunitário, devem ser reforçadas de modo a 
promover a preservação dos registros documentais e o acesso livre e 
equitativo à informação.
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Parte III
Proteção dos dados pessoais

A seguir, apresenta-se uma seleção dos textos de instrumentos inter-
nacionais provavelmente mais úteis para os legisladores e outras autorida-
des governamentais, em ordem cronológica por ano de adoção. 

• Princípios orientadores das Nações Unidas para a regulamenta-
ção de arquivos computadorizados de dados pessoais, adotados 
pela Resolução 45/95 da Assembleia Geral das Nações Unidas (14 
de dezembro de 1990)

• Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à proteção das pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento 
de dados pessoais e à livre circulação desses dados (24 de outu-
bro de 1995)

• Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Pessoas 
relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Caráter 
Pessoal (No 108, 28 de janeiro de 1981) e seu Protocolo de Emen-
das (8 de novembro de 2001)

• Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho rela-
tiva à privacidade e às comunicações eletrônicas (12 de julho de 
2002)

• A Resolução de Madri: Padrões Internacionais sobre Proteção de 
Dados Pessoais e Privacidade, adotada pela 31ª Conferência In-
ternacional de Autoridades em matéria de Proteção de Dados e 
Privacidade (5 de novembro de 2009)

• O Marco de Privacidade do Fórum de Cooperação Econômica 
Ásia-Pacífico (APEC) (20 de novembro de 2004), Regras de Privaci-
dade Transfronteiriça da APEC (13 de novembro de 2011), atuali-
zação do Marco de Privacidade da APEC aprovada pelos Ministros 
da APEC (15 de novembro de 2016) 

• Diretrizes da Organização para Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE) sobre a proteção da privacidade e fluxos 
transfronteiriços de dados pessoais (em vigor desde 23 de setem-
bro de 1980, atualizadas em 12 de setembro de 2013)

• Convenção da União Africana sobre Segurança Cibernética e Da-
dos Pessoais (adotada em 27 de junho de 2014)

• Padrões de Proteção de Dados Pessoais para os Estados Ibero-A-
mericanos, adotados pela Rede Ibero-Americana de Proteção de 
Dados em 20 de junho de 2017

• Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia 
(“GDPR” na sigla em inglês), em vigor desde 25 de maio de 2018 

• Protocolo de emendas à Convenção do Conselho da Europa para 
a Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatiza-
do de Dados de Caráter Pessoal (“Convenção 108+”, aberta para 
assinatura em 10 de outubro de 2018, ainda não em vigor)

• Decisão do Secretário-Geral da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre a Proteção das Pes-
soas relativamente ao Tratamento de seus Dados Pessoais, em vi-
gor a partir de 3 de maio de 2019
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