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Resumo: Destaca a importância da autodeterminação informacional no contexto dos cadastros
positivos, analisando seu desenvolvimento na
Alemanha e aplicabilidade no Brasil. Resumindo
o histórico da formação dos cadastros e evolução legislativa nos ordenamentos em referência,
verificou a intensidade da equalização entre interesses mercantis e consumeristas através da
Selbsbestimmung. Contextualiza teoria à prática
com casos de lesividade a esse direito, tratados
pelas Cortes Brasil-Alemanha. Concluiu que sua
noção é essencial para o preenchimento de conceitos jurídicos indeterminados. Estrutura um

Abstract: Highlights the importance of self-determination informational in the context of
the positive registers, analyzing its development
in Germany and applicability in Brazil. Summarizing the history of the formation of registers
and legislative evolution in the ordinations in
reference, verified the intensity of equalization
between market and consumeristic interests
through the Selbsbestimmung. Contextualizing
theory to practice with cases of harm to this
right handled by the Brazil-Germany courts. He
concluded that his notion is essential for the filling of undetermined legal concepts. Structure a
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modelo de gestão de cadastros responsável, com
mecanismos saneadores de ilicitudes, objetivando as situações de ocorrência de lesividade, para que se chame a tutela indenizatória apenas
quando comprovado o dano ou a perda de chance efetiva de realização de um negócio.

model of management of responsible registers,
with sanitation mechanisms of illegal activity,
aiming at the occurrence situations of harm, to
be called the guardianship indemnity only when
proven the damage or the loss of effective chance of performing a business.
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Na atualidade, a formação de bancos de dados e transmissão de informações pessoais são práticas que se tornaram essenciais para o desenvolvimento
das relações de consumo. Criados especialmente para estancar o risco da inadimplência, hoje revelam-se como recurso para fomentar a política econômica
nacional, com o discurso da diminuição da taxa de juros perante a uma suposta otimização dos custos de captação de informações, disponibilizados pelas
novas ferramentas tecnológicas.
Com base na análise do perfil do consumidor as relações de consumo mantêm o seu giro, permitindo que os produtos sejam lançados no mercado em
constantes renovações para atender necessidades e tendências cada vez mais
variáveis na sociedade. Permite, em especial, a concessão de crédito de forma
mais responsável, pois possibilita a análise do grau de adimplência do postulante.
Assim, as informações pessoais dos cidadãos tornaram-se uma fonte imprescindível para o desenvolvimento das relações de consumo, que encontra
uma zona gris nos sentimentos de intimidade e privacidade do indivíduo.
Embora a matéria acerca da proteção de dados e informações pessoais seja
bastante ampla, este artigo se limita a analisar a temática no viés das práticas
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dados, a matéria vem recebendo tratamento legislativo específico, que tem evoluído para amparar com efetividade a tutela da privacidade perante as situações
lesivas, sem estancar o desenvolvimento comercial.
No Brasil, o legislador regrou a matéria, sendo necessário, agora, verificar
se os mecanismos protetores se encontram bem traçados. Nesse sentido é que
a matéria desenvolvida no direito alemão contribui como parâmetro, especialmente para a resolução de casos concretos.
Acredita-se que a construção mais clara acerca do dano nessas relações de
crédito pode permitir que o volume de ações diminuía, na medida em que se
torna mais palpável quando uma lesão se verifica. Permite que se encontre um
divisor das situações configuradoras de um mero ilícito, que possui mecanismos saneadores na esfera administrativa e das situações lesivas, que, uma vez
não estancadas, poderão contar com a apreciação judicial. É aqui que as ideais
da Selbsbestimmung servem de norte para o operador (legislador ou juiz) quanto à análise da configuração do dano, elemento essencial para o nascimento do
dever de indenizar.
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