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Welcome, my son, welcome to the machine 

Where have you been? 

It's alright, we know where you've been 

You've been in the pipeline, filling in time 

(Pink Floyd) 



RESUMO 
 
O direito fundamental de proteção aos dados pessoais finalmente é colocado em 
norma autônoma no Brasil, devido à sanção da Lei Geral de Proteção de Dados nº 
13.709/2018 (LGPD), que entra em vigor no país no próximo ano. Tendo em vista o 
panorama atual da nossa sociedade, a LGPD carrega grandes expectativas para a 
defesa dos direitos dos indivíduos. Nesse sentido, o presente artigo almeja trazer 
uma análise do conceito de privacidade na sociedade informacional, assim como 
apresentar as principais características e conceitos trazidos pela referida lei. Não se 
pretende esgotar o assunto, mas apenas fazer um paralelo com alguns dos desafios 
a serem observados a fim de garantir a efetividade da norma. 
 

Palavras-chave: Lei geral de proteção de dados; proteção de dados pessoais; banco de 
dados; sociedade informacional; privacidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The fundamental right to protection of personal data is finally placed in an 
autonomous law in Brazil, due to the sanction of the General Data Protection Act No. 
13.709 / 2018 (LGPD), producing its effects in the country next year. Given the 
current outlook of our society, LGPD has high expectations for defending individual 
rights. Therefore, the present article aims to bring forward an analysis of the concept 
of privacy in the information society, as well as to present the main characteristics 
and concepts brought by the referred law. It is not intended to exhaust the subject, 
but merely to parallel some of the challenges to be observed in order to ensure the 
effectiveness of the legislation. 
 
Key-words: General Data Protection Act (LGPD); personal data protection; database;  
information society; privacy.  
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1 INTRODUÇÃO 

Com o sancionamento da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Nº 13.709, 

de 14 de Agosto de 2018), ou apenas LGPD, o Brasil junta-se a diversos países que 

já possuíam legislação específica sobre o tema. A legislação brasileira, apesar de já 

contar com leis esparsas que tutelam a proteção de dados, agora conta com uma 

delimitação mais específica e precisa do tema.  

Conforme irá se demonstrar, com a revolução tecnológica, as inovações são 

desenvolvidas em velocidade exponencial, em formas jamais antes presenciadas. 

Junto ao desenvolvimento da informática, a informação tornou-se facilmente 

difundida, e, portanto, criada e reproduzida com alta rotatividade. O direito, por outro 

lado, encontra dificuldades em acompanhar as mudanças da sociedade 

informacional, obrigando-se a se adaptar às novas formas de relações sociais e 

jurídicas.   

Assim como a revolução tecnológica trouxe uma necessidade econômico-

social da proteção de bens imateriais, se observará que a revolução da informática 

trouxe a necessidade da imposição de limites éticos a coleta, utilização e distribuição 

de informações pessoais.  

As bases de dados eletrônicas, nos últimos anos, tiveram uma enorme 

expansão, tanto na utilização pelos usuários como pelos fornecedores e 

desenvolvedores. A coleta de dados acontece a todo o momento, seja de forma 

online ou offline, e adquiriu capacidades quase infinitas de processamento e 

armazenamento. Não é à toa que, com esse cenário, surge uma preocupação com a 

privacidade do indivíduo, e o direito assume uma tarefa complicada devido à 

complexidade do tema e todas relações jurídicas advindas desse princípio.  

O presente estudo fará uma breve retrospectiva histórica na perspectiva do 

direito diante da revolução tecnológica e informática. Buscar-se-á explicar de 

maneira sucinta no que consiste uma base de dados, suas classificações, como se 

dá o tratamento de dados e quais os são os sujeitos de direito.  Nesse sentido, 

pretende-se trazer uma análise sobre os principais dispositivos da Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD), verificando quais as suas mudanças e também trazendo 

um paralelo com o regulamento geral sobre a proteção de dados da União Europeia. 

Por fim, será analisado o impacto que a nova norma terá para a sociedade civil, 
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assim como para o setor público, apresentando quais serão as dificuldades mais 

prováveis que serão encontradas para dar efetividade a Lei nº 13.709/2018.  

Será possibilitado, dessa maneira, verificar de que forma a sociedade 

brasileira, o setor público, a doutrina e os institutos jurídicos estão preparados para o 

advento da norma de proteção geral de dados.  
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2 SOCIEDADE INFORMACIONAL 

A sociedade atual é marcada justamente pela ausência de fronteiras e 

expansão da tecnologia de maneira exponencial. A informação torna-se cada vez 

mais democrática, facilmente acessada e com alta circulação, graças à internet. As 

relações sociais, políticas, jurídicas e econômicas, por sua vez, se moldam e se 

estabelecem a partir do conhecimento e da informação1. Conforme nos cita SAGAN 

(1997, p.37): 

 (...) criamos uma civilização global em que elementos cruciais - como as 
comunicações, o comércio, a educação e até a instituição democrática do 
voto - dependem profundamente da ciência e da tecnologia. (SAGAN, 1997, 
p. 37) 
 

O conhecimento na atualidade representa a fonte de riqueza do mercado e o 

instrumento de modificação do modo de pensar e agir da civilização contemporânea. 

O Brasil, em 2017 tinha 69,9% de sua população conectada à internet2. O 

faturamento do setor de e-commerce em 2017 representou R$ 47,7 bilhões para a 

economia brasileira3. Estes são só alguns dos dados que demonstram que a 

tecnologia não somente é uma ferramenta essencial para a comodidade do homem 

moderno, como também se tornou um importante instrumento de socialização, 

discussão e mobilização popular, especialmente às novas gerações4.  

Dado a velocidade das criações tecnológicas e da disseminação 

desenfreada das informações, o direito não tem capacidade de acompanhar as 

mudanças, muitas vezes deixando lacunas na tutela da era digital e ignorando a 

profunda alteração no tecido social e econômico causado pela circulação de 

informações. 

2.1 BANCO DE DADOS 

                                                 
1 CASTELLS, M. A. Sociedade em rede: do conhecimento à política. In: CASTELLS, M.; CARDOSO, 
G. (Org.). A sociedade em rede: do conhecimento a acção política. Lisboa: Imprensa Nacional: Casa 
da Moeda, 2006 
2Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2017. Disponível 
em <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101631_informativo.pdf> Acesso em 04 de 
novembro de 2019. 
3 Webshopers, ELO, 37ª Edição, 2018. Disponível em: 
<https://abcasa.org.br/webshoppers/Webshoppers_37.pdf>. Acesso em  04 de novembro de 2019. 
4 No passado a socialização política incorporava os valores e expectativas da cultura política por um 
processo intergeracional, através, principalmente, da família e da escola, atualmente, isso acontece 
de forma híbrida, com as novas tecnologias de informação e comunicação. A internet é, assim, 
considerada uma nova agência socializadora e, por seu caráter interativo, participativo e de 
comunicação bilateral (CASTELLS, 2009; OLIVEIRA, 1997), pode colaborar, através da socialização 
política, para o surgimento de um novo tipo de cultura política juvenil no país. Veja-se o que escreve  
MORAIS, Jennifer Azambuja de. Tese de doutorado, p.41, 2017, UFRGS. Ciências políticas. 
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A revolução informacional, portanto, permite um armazenamento (storage), 

de capacidade quase ilimitada de dados. Em síntese funciona da seguinte forma: os 

dados são digitalizados e armazenados, através de programas de computador. Uma 

vez dentro da armazenagem, os dados podem ser acessados pelos usuários por 

meio de redes de compartilhamento, que realizam uma ponte entre os bancos de 

dados.  

Conforme nos elucida WACHOWICZ (2005)5:  

A base de dados sendo um conjunto de informações referentes a um 
determinado setor do conhecimento humano, está organizada por meio de 
programas de computador especialmente desenvolvidos para esta 
finalidade, e é suscetível de ser utilizada em várias 
aplicações.(WACHOWICZ, 2005, p.13) 

O uso dos bancos de dados remonta o início do século XX, contudo, foi com 

o surgimento das bases de dados eletrônicas, na década de 70, que tal ferramenta 

adquiriu uma posição essencial. Já em 1886, a Convenção de Berna, em seu artigo 

25, previa que as compilações de obras literárias ou artísticas, como enciclopédias, 

constituíam criações intelectuais, ressalvado o direito dos autores sobre cada uma 

das obras compiladas. Nesse sentido, foi compreendido que o Direito do Autor 

poderia ser aplicado extensivamente as bases de dados. 

Tal entendimento foi fixado em convenção internacional apenas em 1994, no 

Acordo TRIPS. Com efeito, veja-se o disposto pelo art. 10.2: 

As compilações de dados ou de outro material, legíveis por máquina ou em 
outra forma, que em função da seleção ou da disposição de seu conteúdo 
constituam criações intelectuais, serão protegidas como tal. Essa proteção, 
que não se estenderá aos dados ou ao material em si, se dará sem prejuízo 
de qualquer direito autoral subsistente nesses dados ou material6 

 Faz-se extremamente imprescindível ter uma análise interdisciplinar, para 

que o direito possa direcionar a proteção e regulação das bases de dados, de 

maneira a possibilitar a otimização na utilização dos institutos jurídicos adequados. 

                                                 
5 WACHOWICZ, Marcos. A proteção jurídica das bases de dados em face da revolução da tecnologia 
da informação. Artigo atualizado e originalmente publicado na revista de direito autoral, São Paulo, v. 
iii, p. 59-84, 2005. 
 
6 BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Ata Final que Incorpora os Resultados da 
Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, p. 21.394, 31 dez.1994. 
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 As bases de dados atualmente tem uma capacidade tridimensional, 

comportando registros alfanuméricos, imagens e sons. Em se tratando de bases de 

dados eletrônicas, sua existência depende de um programa de computador7, que por 

sua vez, tem proteção independente. Os programas de computador permitem 

controlar a forma de organização, tratamento e controle das bases de dados. 

 A referida separação da proteção de bases de dados e dos programas de 

computador foi dificultada pelo surgimento de multimídias interativas, conforme nos 

expõe SANTOS (2001, p. 289):  

Como porém já existem programas que se tornam parte integrante da base 
de dados, que é o caso dos produtos multimídia interativos, tem sido 
questionado de que maneira deve ser tratado este tipo de situação. Quer 
nos parecer que a solução não deve ser diferente daquela que se aplica aos 
demais casos em que o programa de computador constitui ferramenta para 
o desenvolvimento ou utilização da obra. (SANTOS 2001, p. 289) 

Em síntese, a fim de esclarecer melhor os componentes dos bancos de 

dados, relevantes ao direito, recorremos a classificação feita por WACHOWICZ 

(2005, p. 17 e 18), observemos: (i) o conteúdo em si das bases de dados; (ii) a forma 

ou sistema de organizar os conteúdos e de acesso ou utilização; (iii) o programa de 

computador utilizado para a criação da base de dados; (iv) o programa de 

computador necessário para a consulta e a utilização da base de dados. 

Todo processo que permite a sistematização, organização e gerência das 

bases de dados poderá ser acolhido pelo direito autoral, contanto que preenchido os 

requisitos de originalidade e criatividade. Nas vias de fato porém, a maioria das 

bases de dados ordinariamente utilizadas não conseguem, ou mesmo não lhes 

interessa constituir, uma obra passível de proteção intelectual. Novamente, conforme 

nos elucida SANTOS (2001, p.291): 

(...)a funcionalidade da base de dados limita sua forma de expressão, no 
que se refere à estrutura interna. Por esse motivo, muitas das bases de 
dados apresenta-se com bastante simplicidade enquanto forma de 
expressão, o que lhes tira o caráter de criação intelectual e as priva da 
proteção autoral. (SANTOS 2001, p.291) 

Não obstante, importante entendermos como se opera a proteção jurídica. 

Encontramos três sujeitos de direito, sendo eles o autor, titular e o usuário. 

                                                 
7 ALVES, William Pereira. Banco de Dados: teoria e desenvolvimento. São Paulo: Editora Érica, 2013, 
p. 17 a 20. 
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O primeiro é aquele que efetivamente criou a base de dados, e tem a 

possibilidade de ser titular dos direitos autorais da mesma, e deste modo, dado ao 

aspecto de individualização direito autoral, deverá ser pessoa física. Importe 

ressaltar existindo co-autoria, mais de um autor poderá se valer do direito autoral. 

O titular, por sua vez, pode ser pessoa física ou jurídica. O titular originário 

do banco de dados é sempre seu criador, e como tal, poderá disponibilizar a bases 

de dados à terceiros, através de contrato ou, em caso de seu falecimento, haverá a 

sucessão causa mortis. O terceiro adquirente, desta maneira, torna-se o titular 

derivado. Destaca-se que os direitos autorais são personalíssimos, e desta maneira, 

cria-se apenas uma concessão para que o titular derivado possa usufruir da 

comercialização, distribuição e utilização das bases de dados. 

Por fim, o usuário da base de dados é o consumidor8, a pessoa física ou 

jurídica que adquire e usufrui da criação. 

Inegavelmente, a revolução tecnológica proporcionou não somente a 

facilidade na coleta e tratamento de dados, como sua essencialidade em todos os 

ramos, seja para fins comerciais e empresariais, como para fins educacionais, de 

pesquisa e lazer. Conforme bem nos exemplifica DEMÓCRITO (2002, p.26): 

A disseminação do uso de computadores fez com que, nos dias atuais, não 
somente as agências governamentais que tradicionalmente coletavam 
dados pessoais, a exemplo dos Correios, os Departamentos de Trânsito e 
as repartições do Fisco, funcionassem como poderosos centros de 
processamento de informações pessoais, mas também todas as empresas 
privadas hoje adquiriram os meios para coletar, manipular, armazenar e 
transmitir dados de uma forma simples e a um custo relativamente baixo. 
(DEMÓCRITO 2002, p.26) 

Surge, dessa forma, a necessidade de uma nova reflexão acerca da maneira 

de tratamento e controle sobre os dados pessoais, na medida em que cada vez mais 

sujeitos são inseridos na relação jurídica, com o poder de acesso a informações 

sensíveis de terceiros, alterando consequentemente a autonomia e liberdade do 

titular. 

2.2 O CONCEITO DE PRIVACIDADE NA ERA DIGITAL 

                                                 
8 Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. Brasília, DF 
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A privacidade, o “direito de estar só” do direito americano, foi consolidado no 

Estado Moderno, estritamente vinculado ao indivíduo. Ao direito, importava proteger 

o domicílio do sujeito e a inviolabilidade de seus bens e propriedades. O conceito da 

privacidade e liberdade no século XX, por outro lado, adquire uma preocupação com 

a intimidade da vida privada, inspirado pelos direitos de personalidade 

constitucionais europeus. Além da proteção contra a arbitrariedade da imprensa 

buscada no século XIX, o século seguinte também objetiva proteção em face ao 

Estado e da própria sociedade. Percebe-se que a tutela da privacidade foi sempre 

voltada à individualidade, progredindo no sentido de tutelar a existência do ser e da 

liberdade no modo de viver dos sujeitos. 

Ocorre que a intimidade da vida privada sofreu alterações profundas com o 

desenvolvimento tecnológico, e não pode ser vista e interpretada da mesma maneira 

que era nos séculos passados. A sociedade da informação permite ao indivíduo 

autonomia e certo controle sobre o acesso e divulgação de dados sobre sua vida 

pessoal somado a liberdade de expressão face às novas comunicações9. Nesse 

sentido, os espaços e barreiras físicas que antes delimitavam o espaço entre a vida 

privada da vida pública não tem mais tanta força dentro da sociedade informacional, 

alterando profundamente as acepções sobre privacidade e intimidade no direito. 

Na égide máxima da legislação brasileira, temos a previsão acerca da 

privacidade dentro do rol de direitos fundamentais, a saber: X - são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação10. 

Realizar uma interpretação juspositivista do referidos disposto não será 

suficiente para entender a sociedade atual. Além da facilidade ao acesso e obtenção 

de dados por terceiros, o fato é que o sujeito da sociedade informacional também 

não enxerga o conceito de sua própria privacidade da mesma forma que fazia à 

apenas algumas décadas atrás. O emprego de formas de comunicação, expressão 

individual e integração social online, a exemplo das redes sociais, gerou a 

                                                 
9 A doutrina reconheceu quatro gerações de direitos, inclusive do princípio da liberdade: liberdades de 
caráter individual; direitos econômicos, sociais e culturais; solidariedade voltada à coletividade; e 
“direitos em fase de reconhecimento referentes ao campo da manipulação genética, da bioética e das 
novas tecnologias da comunicação.” Conforme Paesani, Liliana Minardi. Direito e Internet: Liberdade 
de Informação, Privacidade e Responsabilidade Civil. São Paulo: ed. Atlas, 7ª edição, 2014, p.6. 
10 BRASIL. Constituição (1988). Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 1988. 
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divulgação de conteúdos e informações pessoais, mesmo de forma voluntária, em 

uma maneira nunca antes presenciada na história. 

Conforme nos explica RODOTÁ (2008, p. 92), a privacidade na era da 

informação deverá ser definida pelo direito do sujeito de manter o controle sobre as 

próprias informações. Nesse sentido, valorizam-se as escolhas pessoais, levando 

em conta o novo poder que o indivíduo possui sobre o tratamento de seus dados. 

Ao mesmo tempo em que verificamos o fortalecimento do poder de controle 

do indivíduo sobre as informações, em contraposição ao controle social antes 

imposto a ele, verificamos a sua exposição à sérias ameaças cibernéticas, sendo 

nesse ponto que o direito deverá agir para tutelar a privacidade do sujeito. Podemos 

colocar dois fatores principais que enfraqueceram o direito fundamental de 

privacidade: 

I. O confronto com os mecanismos de segurança e vigilância oferecidos pela 

era tecnológica. A retenção de dados e informações pessoais de maneira 

indiscriminada é realizada em prol da fiscalização e vigilância, a coleta de dados dos 

cidadãos feita pelo próprio Estado. 

II. Detrimento da privacidade em prol do mercado, livre iniciativa e 

concorrência. Ocorre não somente a coleta de dados de maneira avassaladora pelas 

empresas, mas como também a distribuição, venda, e tratamento de dados pessoais 

para prospecção de clientes, direcionamento de publicidade e propaganda, 

desenvolvimento da persona11, entre outras técnicas comerciais.  

O autor RODOTÁ (2008, p. 19) faz importante reflexão na qual identifica que 

a direito a proteção dados está relacionado a um direito de personalidade, não de 

propriedade. Isso porque a propriedade está diretamente relacionada à fins 

econômicos, enquanto, na percepção do autor, os dados pessoais sensíveis não 

estão, ou pelo menos não deveriam estar, relacionados à fins negociais. Dentro da 

cultura mercadológica de processamento de dados, as informações pessoais dos 
                                                 
11 “A elaboração de Personas é uma técnica utilizada sob o ponto de vista de diversas áreas do 
conhecimento, como Psicologia [6], Música [4], Design [2], IHC [3][7][9] e Marketing [10]. Em IHC, 
Alan Cooper [3] destaca as Personas como uma prática que pode ser utilizada para a modelagem e 
análise dos perfis de usuários.“ Carvalho,C; Costa, G; Andrade,C; Gomes, A; e Cysne, C. Unindo IHC 
e Negócios através do uso de Personas: Um Estudo de Caso no Mercado de Aplicativos Móveis. 
Proceedings of the 10th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems and the 5th 
Latin American Conference on Human-Computer Interaction, p. 100-104. Porto de Galinhas, PE, 25 
de outubro de 2011. 
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indivíduos deixam de serem elementos sensíveis advindos de uma individualidade, e 

passam a serem algoritmos, tratados por uma cadeia de processos até chegarem a 

quaisquer que sejam os objetivos das empresas.  

Um importante aspecto do direito constitucional brasileiro são os diversos 

âmbitos de proteção que podem ser aplicados a fim de proteger o sujeito das 

interferências indevidas do Estado, como o princípio de proporcionalidade, liberdade 

e principalmente da dignidade da pessoa humana, que auxiliam no controle da 

efetividade do princípio da privacidade. 

Conforme no ensina MENDES (2015, p.283 a 294), o princípio da 

privacidade, como qualquer princípio fundamental, tem suas limitações, uma vez 

observada naturalmente a vida em sociedade, o interesse coletivo e público. Limitar-

se-á no presente estudo, as limitações e restrições mais concernentes ao tema, 

quais sejam a restrição à privacidade com o consentimento do indivíduo e a 

privacidade e sigilo das comunicações.  

Ainda, nas lições de MENDES (2015), observa-se que os direitos 

fundamentais não comportam a renúncia plena, cabendo porém, autolimitações, 

guardado sempre a dignidade da pessoa humana no caso concreto. Em uma 

situação onde o indivíduo expressamente renuncia seu direito à privacidade, como, 

num exemplo cotidiano, a postagem de foto em redes sociais, inexiste violação do 

princípio da privacidade. O problema surge quando tratamos de renúncias tácitas, 

onde nem sempre é possível verificar o consentimento do indivíduo. Dentro desse 

contexto, há várias discussões e controvérsias sobre a limitação do conteúdo da 

imprensa e mídia, acerca da intromissão na vida privada por interesse do público, 

que não pode ser confundida com o interesse público. O jurista nos explica que em 

conflitos entre à privacidade e à liberdade de informação, deverá ser observada a 

aptidão da notícia para configuração de legítimo interesse do público assim como: 

“deve ser aferido, ainda, em cada caso, se o interesse público sobreleva a dor íntima que o informe 

provocará.”  

Sendo assim, cabe ao direito oferecer mais ferramentas de controle e 

estabelecer limites éticos, tanto no setor público quanto privado, para colocar de fato 

o indivíduo sob o controle da forma que as suas informações pessoais são 
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processadas, em prol do direito à privacidade e de seus atributos derivados, 

adequados à era digital. 

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS Nº 

13.709/2018 

Dado todo o desdobramento da utilização dos dados pessoais exposto nos 

tópicos anteriores, não é surpresa a inclinação dos ordenamentos jurídicos na 

criação de normas autônomas para a proteção da matéria, levando ao 

desenvolvimento de um direito fundamental à proteção de dados 12.  

Segundo os apontamentos de DONEDA (2011, p. 96-98), as leis 

concernentes à proteção de dados pessoais podem ser divididas em quatro 

gerações. Inicialmente, as leis tinham como enfoque a criação dos bancos de dados, 

que ganhavam grandes proporções nos anos 70, e na limitação do Estado na 

utilização e controle das informações. Na época, a preocupação dos legisladores era 

mais voltada à expansão da tecnologia e no processamento dos dados, do que no 

princípio de privacidade do cidadão.  

A próxima geração, ainda no final dos anos 70, de acordo com o autor, 

avançou no sentido de preocupar-se com a privacidade do indivíduo e no acesso de 

terceiros as suas informações, oferecendo formas de controle para que a própria 

sociedade tivesse maneiras de tutelar seus direitos individuais.  

Por sua vez, a terceira geração de normas de proteção dos dados pessoais 

alterou-se para absorver o princípio de liberdade, a fim de que o titular pudesse ter 

uma autodeterminação, referente à maneira a qual seus dados seriam coletados e 

tratados. 

Por último, o autor aponta que a quarta geração de leis foi adaptada para 

aplicar técnicas que deem efetividade para conter a disparidade entre o individuo 

titular dos dados pessoais e a entidade que os coleta e processa. Dessa maneira, 

aumenta-se a proteção dos direitos fundamentais do cidadão atrás de normativas 

mais técnicas e categóricas, assegurando o nível de proteção e cautela a ser 

tomada de acordo com o grau de sensibilidade do respectivo dado pessoal. 

3.1 CENÁRIO INTERNACIONAL 

                                                 
12 Doneda, D. (1). A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. Espaço Jurídico 
Journal of Law [EJJL], 12(2), 91-108. p.93 Recuperado de 
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/1315. 
 



18 
 

No cenário europeu, a matéria sobre proteção de dados é mais 

desenvolvida, sendo que diversos países europeus produziram normas sobre a 

matéria já nos anos 70 e 80, com a principal atenção no princípio da dignidade 

humana. Temos também a consolidação europeia de outros princípios como 

pertinência, proporcionalidade, finalidade e necessidade, que vieram a ser 

efetivamente aplicados na elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira.  

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Europeia (RGPD) nº 679, 

entretanto, foi somente aprovado em 27 de abril de 2016, resultado da articulação do 

partido The Greens, visando a proteção da privacidade e dignidade humana da 

pessoa natural, atingindo 28 Estados-membros. Quando o RGPD entrou em 

vigência, criou-se uma influência internacional para que outros países também 

passassem a normatizar o tema de proteção de dados. Somado à isso, e 

provavelmente o fator mais concreto, foram o surgimento de barreiras de países sem 

previsão legal do tema, nas negociações internacionais econômicas com a União 

Europeia.  

Sendo assim, adiante se buscará fazer uma análise da Lei Geral de 

Proteção de Dados brasileira, em seus pontos mais essenciais, não se pretendendo 

esgotar a matéria. 

Destaca-se que o Brasil é signatário de alguns acordos internacionais que já 

possuem considerações, ainda que rasas, sobre a proteção de dados pessoais, 

como a Convenção de Berna de 1886 e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS). Da mesma forma, 

algumas leis internas do país também têm breves passagens sobre o tema, são elas 

o Código de Defesa do Consumidor (art. 43º)13, o Marco Civil da Internet (art. 7º e 

11º)14 e o Decreto sobre Comércio Eletrônico (art. 4º)15. 

                                                 

13 Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes 
em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como 
sobre as suas respectivas fontes. BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Brasília, DF 

14 Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os 
seguintes direitos: VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, 
tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades 
que: a) justifiquem sua coleta; b) não sejam vedadas pela legislação; e c) estejam especificadas nos 
contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet; IX - 
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Outrossim, o Brasil há muito anseia pela entrada na Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), manifestando o interesse em 

2017, buscando se juntar a mais 36 países, como objetivo de desenvolver uma 

cooperação internacional para incrementar os investimentos e demais práticas de 

colaboração cosmopolita.16 Um dos fatores que levaram à promulgação da LGPD 

brasileira de forma tão veloz é sem dúvida essa motivação política, uma vez que 

possuir uma lei específica de proteção de dados pessoais é um dos requisitos para 

os membros da OCDE.  

Após a aprovação do projeto, a Lei 13.709/2018 sofreu diversos vetos 

presidenciais, sendo o mais grave deles, o veto ao art. 55, que previa a criação da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Não somente a ausência de 

fiscalização por Autoridade Nacional dificultaria a aplicação técnica da lei, como 

também poderia sobrecarregar outros órgãos, como o Ministério Público, e não 

colocaria o Brasil no mesmo patamar do RGPD da União Europeia e impediria o 

ingresso na OCDE. Felizmente a Lei 13.853/2019 alterou a Lei 13.709/2018, sendo 

uma das mudanças, a redação do art. 55A, que efetivamente cria a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados, restringindo, contudo, o aumento de qualquer 

despesa para seu surgimento e funcionamento. 

No art. 1º é definido o objeto da Lei 13.709/2018, qual seja o tratamento de 

dados pessoais, incluindo meios digitais, por pessoa natural ou jurídica de direito 

público ou privado, visando a proteção da liberdade, privacidade e o livre 

desenvolvimento. Verifica-se que a lei irá proteger apenas pessoas naturais e que as 

normas da LGPD são de interesse público nacional. 

                                                                                                                                                      
consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que 
deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais; X - exclusão definitiva dos 
dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao 
término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros 
previstas nesta Lei; Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento 
de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de 
internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser 
obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados 
pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. BRASIL, lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014. Brasília, DF. 

15 Art. 4º Para garantir o atendimento facilitado ao consumidor no comércio eletrônico, o fornecedor 
deverá: VII - utilizar mecanismos de segurança eficazes para pagamento e para tratamento de dados 
do consumidor. BRASIL, Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013. Brasília, DF. 
16 Definição disponível em: <http://www.oecd.org/latin-america/countries/brazil/brasil.htm>. Acesso em 
04 de novembro de 2019. 
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Está presente a extraterritorialidade da LGPD na medida em prevê que, para 

sua aplicação, o tratamento ou apenas a coleta de dados ocorram em território 

nacional, ou a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento 

de bens ou serviços localizados em território nacional. Portando uma empresa que 

coleta os dados de pessoas que estejam no território brasileiro, mesmo que haja 

internacionalmente, se sujeitará aos termos da LGPD. 

3.2  PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

Em reflexo as consolidações europeias sobre a matéria de proteção de 

dados, a LGPD brasileira coloca bastante enfoque em princípios e fundamentos a 

serem observados na aplicação e interpretação dos dispositivos, agindo como 

norteadores. 

O art. 2º da LGPD apresenta um rol de fundamentos, incluindo:  

“I - o respeito à privacidade; II - a autodeterminação informativa; III - a 
liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; IV - a 
inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; V - o desenvolvimento 
econômico e tecnológico e a inovação; VI - a livre iniciativa, a livre 
concorrência e a defesa do consumidor; e VII - os direitos humanos, o livre 
desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania 
pelas pessoas naturais.” 

Tais fundamentos servem como uma base ampla e geral, para a 

interpretação de todos os dispositivos da lei e resguardar relação com os direitos 

fundamentais da Constituição Federal. 

Outrossim, o art. 6º da Lei elenca os princípios a serem observados no 

tratamento de dados, prevendo em seu caput que o princípio da boa-fé deverá ser 

considerado concomitantemente. Os princípios para os fins da LGPD são: I - 

finalidade; II - adequação; III - necessidade; IV - livre acesso; V - qualidade dos 

dados; VI - transparência; VII - segurança; VIII - prevenção; IX - não discriminação; X 

- responsabilização e prestação de contas. 

Além disso, no art. 7º da LGPD, são previstos os requisitos para que possa-

se realizar o tratamento dos dados pessoais. Percebe-se que o principal elemento a 

ser observado é o consentimento do titular. Não se poderá fazer qualquer 

tratamento, coleta, disponibilização dos dados pessoais sem obter o consentimento 

do título, salvo os casos excepcionais previstos no referido artigo. A coleta de dados 
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para fins particulares e não econômicos não são considerados para os fins da 

LGPD. 

Destaca-se que o consentimento do titular, entretanto, não significa que o 

tratamento dos dados poderá ser realizado por tempo indeterminado. A LGPD prevê 

que com a perda de finalidade, deverá haver o término do tratamento, assim como 

ao final do prazo estipulado, com determinação da Autoridade Nacional ou mesmo 

com a revogação de consentimento do titular. 

Conforme já exposto, a LGPD irá valer tanto para o setor privado quanto 

para o setor público, e aqui podemos verificar a colisão de dois princípios: a 

necessidade de consentimento do titular quanto ao tratamento e coleta de seus 

dados pessoais (privacidade) e a transparência do poder público, que deve garantir 

a divulgação das informações relevantes aos cidadãos (publicidade).O estado de 

direito social, que preza pela transparência e democracia das informações, também 

deve respeito a privacidade do sujeito, e ambas características devem coexistir a fim 

de afastarmos qualquer totalitarismo estatal. A LGPD, em seu artigo 4º, excetua a 

aplicação da lei em casos com fins exclusivos de segurança pública, defesa 

nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e infração penal. Não 

obstante, tal exceção não pode servir de justificação para a criação de um Estado de 

constante vigilância, de um verdadeiro “Big Brother” de George Owrwell.  

Pelo exposto, podemos chegar a conclusão de que não há possibilidade de 

utilizar somente de um princípio em detrimento do outro, e sim, fazer a ponderação 

entre eles, garantindo a proporcionalidade, nos excepcionais ensinamentos do jurista 

alemão Robert Alexy.17 

3.3  TERMINOLOGIAS  

Também importa, para sua correta interpretação, entender os termos 

utilizados pela LGPD, e a própria norma garante tal explicação, em seu art. 5º18. O 

                                                 
17  ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Or./trad. Luís Afonso Heck, 3ª ed. rev., Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p.62. 
18 Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa 
natural identificada ou identificável; II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou 
étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural; III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser 
identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu 
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legislador preocupou-se em simplificar as explicações dos termos para facilitar a 

verificação dos elementos a serem analisados, retirando os significados 

demasiadamente técnicos e informáticos que não interessam para fins de aplicação 

da LGPD. Espelhando-se no RGPD19 da UE, a Lei 13.709/2018, também faz uma 

separação entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis:  

                                                                                                                                                      
tratamento;IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em 
vários locais, em suporte eletrônico ou físico; V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados 
pessoais que são objeto de tratamento; VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; VII - 
operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador; VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador 
para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);    (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)     Vigência; 
IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador; X - tratamento: toda operação realizada com 
dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou 
extração; XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do 
tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um 
indivíduo; XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda 
com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada; XIII - bloqueio: 
suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do 
banco de dados; XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em 
banco de dados, independentemente do procedimento empregado; XV - transferência internacional 
de dados: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual 
o país seja membro; XVI - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência 
internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados 
pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre 
esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades 
de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados; XVII - relatório de 
impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos 
processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos 
fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco; XVIII - órgão 
de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de 
direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no 
País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa 
básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico; e     (Redação dada pela 
Lei nº 13.853, de 2019)  XIX - autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por 
zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.     (Redação 
dada pela Lei nº 13.853, de 2019)   
 
19 (51) Merecem proteção específica os dados pessoais que sejam, pela sua natureza, especialmente 
sensíveis do ponto de vista dos direitos e liberdades fundamentais, dado que o contexto do 
tratamento desses dados poderá implicar riscos significativos para os direitos e liberdades 
fundamentais. Deverão incluir-se neste caso os dados pessoais que revelem a origem racial ou 
étnica, não implicando o uso do termo «origem racial» no presente regulamento que a União aceite 
teorias que procuram determinar a existência de diferentes raças humanas. O tratamento de 
fotografias não deverá ser considerado sistematicamente um tratamento de categorias especiais de 
dados pessoais, uma vez que são apenas abrangidas pela definição de dados biométricos quando 
forem processadas por meios técnicos específicos que permitam a identificação inequívoca ou a 
autenticação de uma pessoa singular. Tais dados pessoais não deverão ser objeto de tratamento, 
salvo se essa operação for autorizada em casos específicos definidos no presente regulamento, 
tendo em conta que o direito dos Estados-Membros pode estabelecer disposições de proteção de 
dados específicas, a fim de adaptar a aplicação das regras do presente regulamento para dar 
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“Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: I - dado pessoal: informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;  

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de 
caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida 
sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 
natural;” 

Ao tratar os dados pessoais sensíveis, deverá haver uma cautela ainda 

maior, justamente por serem dados que são ainda mais íntimos e privados do titular. 

Dessa forma, entende-se que ao tratar dados sensíveis existe uma atenuação ao 

princípio da privacidade. Tendo isso em vista, o legislador foi cuidadoso ao separar 

as hipóteses de tratamento dos dados sensíveis dos demais, no art. 11º. O 

consentimento, espinha dorsal da matéria, se falando de dados pessoais sensíveis, 

necessita ser conferido para essa finalidade específica, ou seja, necessário 

expressar destacadamente a autorização.  

Atente-se que, para a prática mercadológica, os dados pessoais sensíveis 

podem ser essenciais para auferir lucro, direcionar a publicidade, e realizar práticas 

abusivas. Digamos que, por exemplo, uma empresa colete dados sensíveis e venda 

o acesso a esse banco de dados à outra empresa, que por sua vez, tem a 

possibilidade de verificar a condição de saúde dos indivíduos e passa a direcionar a 

eles propagandas sobre planos de saúde e remédios. Ainda mais grave, vamos 

supor que tendo acesso aos dados sensíveis de certo individuo, a empresa descubra 

que possui este doença grave fatal e oferece um tratamento a preços e condições 

abusivas. Essa cadeia é extremamente comum na economia informacional atual e 

acaba por fragilizar a autonomia e liberdade do consumidor, assim como a 

privacidade do sujeito. 

                                                                                                                                                      
cumprimento a uma obrigação legal, para o exercício de funções de interesse público ou para o 
exercício da autoridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento. Para além dos 
requisitos específicos para este tipo de tratamento, os princípios gerais e outras disposições do 
presente regulamento deverão ser aplicáveis, em especial no que se refere às condições para o 
tratamento lícito. Deverão ser previstas de forma explícita derrogações à proibição geral de 
tratamento de categorias especiais de dados pessoais, por exemplo, se o titular dos dados der o seu 
consentimento expresso ou para ter em conta necessidades específicas, designadamente quando o 
tratamento for efetuado no exercício de atividades legítimas de certas associações ou fundações que 
tenham por finalidade permitir o exercício das liberdades fundamentais. Regulamento (UE) 2016/679 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016. relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e 
que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Disponível em 
<http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> Acesso em 24 de novembro de 2019. 
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Outra distinção importante que a LGPD fez é entre a figura do processador e 

controlador, classificação esta que não é adotada pela RGPD. Ambas as figuras são 

responsáveis pelo tratamento de dados, mas é caracterizado o controlador aquele 

que toma as decisões, será o encarregado pela proteção de dados e pela 

disponibilização de informações seja à Autoridade Nacional quanto ao usuário titular.           

O controlador também será responsável pela entrega do relatório de impacto à 

proteção de dados pessoais, prevista pela lei. Ademais, em caso da necessidade de 

prova sobre a obtenção do consentimento do usuário para tratamento dos dados, o 

ônus será do controlador. 

3.4  AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E SANÇÕES 

APLICÁVEIS 

Com a promulgação da LGPD, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados (ANPD), tendo sua competência estabelecida pelo art. 55-J, sendo suas 

principais funções o zelo pela aplicação da lei, fiscalização, comunicação com os 

controladores e fixação de sanções caso verificado irregularidades. 

A ANPD não possui autonomia ainda, pois encontra-se vinculada à 

Presidência da República, possuindo 2 anos de prazo para um possível 

transformação em órgão da Administração indireta, na forma de Autarquia. Referida 

Autoridade será composta pelo Conselho Diretor, Corregedoria, Ouvidoria, órgão de 

assessoria jurídica, unidades necessárias à aplicação da LGPD e um Conselho 

Nacional. 

 Este último poderá ser um instrumento importante para democratização da 

lei, se corretamente utilizado, devido a sua função de atuar junto à sociedade para 

divulgação de informações de realizações de ações afirmativas. Tendo esse objetivo 

em foco, muito poderá se aprender com os órgãos da RGPD, que possuem 

independência e tem como objetivo controlar a aplicação da Lei, oferecendo 

informações de maneira bastante clara para educar o público em geral20. 

                                                 
20 Tome-se como exemplo o site do Data Proteccion Comission, da Irlanda, Disponível em: 
<https://www.dataprotection.ie/>. Acesso em 10 de novembro de 2019. 
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A aplicação das sanções e penalidades pela ANPD deverão levar em 

consideração os parâmetros fixados em lei (art. 52º, §1º)21 e vão de advertência até 

multas com limite de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Verifique-se 

que as Empresas deverão tratar com seriedade a conformidade com a LGPD, 

sempre atentando aos seus princípios norteadores, sob o risco de sofrerem graves 

punições. 

Por fim, necessário ressaltar que para que haja um funcionamento eficiente 

e coeso da ANPD, é necessária a composição da equipe de maneira multidisciplinar, 

com conhecimento técnico, jurídico e social da proteção de dados pessoais.  

3.5  PUBLICIDADE DIRECIONADA  

Para fins da LGPD, considera-se consumidor o titular dos dados pessoais. O 

consumidor no CDC, nas palavras de Cláudia Lima Marques22, tem um conceito 

amplo materialmente, atingindo atos ilícitos pré-contratuais e defendendo a 

coletividade perante acidentes de consumo, ainda que não tenham utilizado do 

produto ou serviço como destinatários finais. 

Tal fator é imperioso para a defesa dos direitos fundamentais do titular. Isso 

porque, o usuário do ciberespaço configura uma nova forma de vulnerabilidade, uma 

vez que tramita livremente em um meio extremamente volátil e veloz, exposto a 

riscos inerentes à natureza impessoal e incorpórea do meio digital. Da mesma forma 

como exposto que o conceito da privacidade deve absorver nova interpretação, as 

definições de consumidor e da boa-fé também precisam de um novo filtro diante da 

era informática. 

                                                 
21 Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas 
previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade 
nacional:§ 1º As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a 
oportunidade da ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as 
peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios: I - a gravidade e 
a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados; II - a boa-fé do infrator; III - a vantagem 
auferida ou pretendida pelo infrator; IV - a condição econômica do infrator; V - a reincidência; VI - o 
grau do dano; VII - a cooperação do infrator; VIII - a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos 
e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado 
de dados, em consonância com o disposto no inciso II do § 2º do art. 48 desta Lei; IX - a adoção de 
política de boas práticas e governança; X - a pronta adoção de medidas corretivas; e XI - a 
proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. 
 
22 MARQUES, Cláudia L; BEJAMIN, Antonio, H. V.; BESSA, Leonardo, R. Manual de Direito do 
Consumidor. 6ª ed. rev. atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 98 e 99. 
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Potencializa-se a vulnerabilidade do consumidor na internet e outros meios 

digitais, na medida em que estão expostos a riscos que não tem conhecimento, que 

lhe estão sendo ocultados, e pela velocidade e facilidade os quais a relação de 

consumo pode ser consumada. A título de exemplo podemos citar a simples 

conferência da opção “Li e Aceito os Termos” em determinada plataforma, para o 

consumidor anuir que de fato teve acesso, leu e concorda com todas as condições 

às quais está se sujeitando em determinada relação de consumo; ou a utilização 

abusiva e escondida de cookies23 realizadas para melhorar o desempenho de sites 

na web; ou a técnica de clickstream.24 Pertinente, nesse sentido, a observação de 

PINHEIRO (2018, P. 30): “a informação passou a ser a principal moeda de troca utilizada pelos 

usuários para ter acesso a determinados bens, serviços ou conveniências.” 

As redes sociais, nesse sentido, tornaram-se um dos principais meios de 

interação social atual, e não só permite, mas como também encorajam a divulgação 

de informações pessoais, que podem ser acessadas corriqueiramente por outros 

usuários. Assim, há uma preocupação mais latente com o controle e liberdade 

acerca das informações e dados pessoais do indivíduo, do que com o sigilo em 

sentido estrito.  

Tais informações servem, entre outros motivos, para avaliar qual o perfil do 

consumo e preferências de cada usuário. A Google analytics, por exemplo, torna 

possível que se rastreie todo o percurso de determinado usuário consumidor na 

internet, incluindo informações sobre sua localização geográfica e o quais suas 

pesquisas nos sites de busca. Através dessas referências os fornecedores podem 

traçar uma publicidade direcionada a depender do perfil de cada consumidor na web. 

                                                 
23 O cookie é um arquivo enviado pela máquina que hospeda a página solicitada e que é gravado no 
computador do usuário requisitante. Toda vez que a página é solicitada, o sistema de hospedagem da 
página procura o cookie na máquina do usuário para identificá-lo. (...) O cookie além de possibilitar a 
identificação do usuário também permite o reconhecimento de outras informações de hábitos de 
navegação como os endereços acessados, tempos de acesso e horário de conexão. (...) Os cookies 
também apresentam um problema com relação às máquinas utilizadas por mais de um usuário. Ao 
requisitar o cookie, o emissor do conteúdo identifica a máquina e personaliza a página para ela.”  
FLIZIKOWSKI, Marco Rogerio. Distribuição personalizada de informações pela internet. INTERCOM 
Sociedade brasileira de estudos interdisciplinares da comunicação, XXVI Congresso brasileiro de 
ciências da comunicação. Belo Horizonte, 02 a 06 de setembro de 2003, p. 8 e 9. Disponível em < 
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/48598478727549856922674489214168276153.pdf> Acesso 
em 24 de novembro de 2019. 
24 A Clickstream é um registro ou "varredura" de comportamento, gestos, acessos, cliques feitos por  
qualquer  usuário que navegue por um determinado web site. Ver mais em “O Uso Da Tecnologia 
Clickstream No Processo De Tomada De Decisão Em Web Sites”  de João Carlos Bernieri e Jorge 
Antônio Di Domenico,  2005, p. 1. Disponível em: < 
https://repositorio.pgsskroton.com//handle/123456789/12649> Acesso em 24 de novembro de 2019. 
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Explica-se: a sociedade informacional levou a um desenvolvimento da eficiência do 

marketing e publicidade. Os anúncios em jornais, televisão, revistas, entre outros, 

direcionado ao público geral não geram uma taxa de conversão tão alta para os 

fornecedores, uma vez que não se tem uma estatística da quantidade de 

consumidores predispostos a obtenção do serviço ou produto. Havendo o 

conhecimento do perfil de um público específico, se poupam recursos e se 

incrementa a captação de clientes. Podemos utilizar do conceito de BIONI (2018): 

(...)publicidade direcionada é uma prática que procura personalizar, ainda 

que parcialmente, tal comunicação social, correlacionando-a a um 

determinado fator que incrementa a possibilidade de êxito da indução ao 

consumo. (BIONI, 2018, p.15) 

Dentro da publicidade direcionada ainda, podemos encontrar algumas 

técnicas, como a publicidade contextual que utiliza a observação do meio o qual se 

encontra o usuário para determinar qual a publicidade mais propensa, ou como a 

publicidade comportamental online, que é mais agressiva delas, pois é capaz de 

uma individualização delineada do perfil de cada consumidor.25 

Tomemos o Google como exemplo novamente, que é de longe a ferramenta 

mais utilizada de pesquisa pelos brasileiros26. Através do Google Ads, que é o 

segmento da empresa que mais representa lucro27, é possível direcionar as 

publicidades e anúncios de acordo com as palavras que o usuário utilizou em sua 

busca.  

A complexidade dessas relações gerou uma rede de circulação de 

informações que vai além do consumidor/fornecedor, numa verdadeira “terceirização 

da comercialização”. Conforme nos elucida BIONI (2017, p. 27), atualmente existe 

uma rede publicidade (ad networkers):  

                                                 
25 BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais - A Função e os Limites do Consentimento. Rio 
de Janeiro: Ed. Forense, 1ª Ed. 2018, p.15.  
26 Hitwise divulga top 10 buscadores preferidos por usuários de Internet em julho no Brasil. Disponível 
em:<https://www.serasaexperian.com.br/sala-de-imprensa/hitwise-divulga-top-10-buscadores-
preferidos-por-usu%25c3%25a1rios-de-internet-em-julho-no-brasil-9> Acesso em 24 de novembro de 
2019. 
27 What Industries Contributed the Most to Google's Earnings? Disponível em: 
<https://www.wordstream.com/articles/google-earnings> Acesso em 24 de novembro de 2019. 
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Elas conectam milhares de aplicações, como websites que exibem 

(publishers) publicidade aos fornecedores, que querem anunciar 

(advertisers) um bem de consumo. Os veiculadores (publishers) associam-

se a tais redes, terceirizando a venda, total ou parcialmente, dos seus 

espaços publicitários. Assim, mediante tais acordos, um anunciante 

(advertisers) poderá capilarizar a promoção de seu produto por todos os 

publishers dessa rede, em vez de fazê-lo, isoladamente, apenas em uma 

determinada aplicação. 

Nesse sentido, a busca e armazenamento de informações acontecem de 

maneira arbitrária, desenfreada e intrusiva, objetivando coletar o máximo de volume 

de dados, para distribuir, vender e revender a outras empresas, criando uma rede de 

atores que tem à sua disposição dados pessoais privados de terceiros. 

Com certeza esse cenário torna-se mais perigoso se considerarmos quais os 

objetivos da criação de um perfil de cada usuário. O exemplo mais significativo que 

podemos encontrar são as eleições americanas de 2016, onde a empresa britânica 

Cambridge Analytica realizou o tratamento de dados e algoritmos da rede social 

Facebook para direcionar mensagens e anúncios em prol da campanha do então 

candidato Donald Trump. Podemos citar também uma prática cotidiana comum para 

coleta de dados atualmente, que é oferecimento de um serviço, plataforma, 

aplicação “gratuita” que tinha por objetivo na realidade coletar dados pessoais do 

usuário, como ocorreu recentemente através do “Faceapp”. O aplicativo virou febre 

entre os internautas brasileiros por tratar as fotos através de um filtro, que mostrava 

o rosto do usuário envelhecido e maquiado. Entretanto, por trás da fachada de mero 

entretenimento, o aplicativo coletava as fotografias, IP, metadados e permitia o 

rastreamento da navegação, após o usuário ter concordado com os termos e 

condições de uso para utilização do filtro. O PROCON-SP realizou a notificação da 

empresa responsável para esclarecimento sobre a coleta de dados dos usuários.  

Portanto, surge um questionamento não somente sobre a privacidade e 

publicidade abusiva, mas como também sobre os riscos éticos e de controle social. 

Um dos principais eixos da economia baseia-se na vigilância dos dados 
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consumidor28, dados estes que, por sua vez, adquirem a qualidade de bens de 

capital, fragilizando a privacidade do sujeito da era informacional.  

Necessário, portanto, estabelecer limites para devolver ao usuário o controle 

sobre o tratamento de seus dados e o fluxo informacional descrito acima, papel esse 

que deverá ser cumprido pela Lei de Proteção de Dados. É possível presumir que 

um usuário ao aceitar os termos e condições, através de um simples “clique”, se 

sujeite a todas as condições dispostas, da mesma maneira que ocorre quando se 

firma um negócio jurídico tradicional? A publicidade direcionada configura uma 

violação da liberdade de escolha do consumidor29? Esses e mais diversos outros 

questionamentos precisam ser feitos para resguardar os princípios constitucionais e 

o direito do consumidor.  

Destarte, na aplicação da LGPD, para fins de responsabilização, 

evidentemente haverá desafios na verificação e identificação dos atores envolvidos 

no fluxo informacional mencionado. 

3.6  UM OLHAR PARA A ADAPTAÇÃO NECESSÁRIA FACE À LEI 13.709/2018 

 

A LGPD começa a ter vigência em agosto de 2020, o que dá algum tempo 

as empresas para se preparem e adaptarem nas conformidades legais. Verifique-se 

que algumas medidas básicas essenciais precisarão ser tomadas, como uma forma 

de realizar a anonimização dos dados, segurança criptográfica, definição de um 

responsável pela proteção de dados, entre outros. Não somente as empresas 

deverão se adaptar a fim de evitar a aplicação de penalidades, mas também para 

atrair parcerias internacionais e desenvolver a economia. 

Tendo todos os aspectos técnicos em vista, também não se pode deixar de 

lado o fator humano, afinal também é necessário adotar procedimentos de 

segurança do fluxo interno da empresa para assegurar que todas as pessoas 

envolvidas na cadeia de tratamento de dados tenham a consciência das normas e 

                                                 
28SAMPAIO, Alice Castaldi. Data brokers: um novo modelo de negócios baseado em vigilância de 
dados. 2017. 1 recurso online (135 p.). Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, 
Instituto de Estudos da Linguagem, Campinas, SP. Disponível em: 
<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/322483>. Acesso em: 18 de novembro de 2019. 
29 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Brasília, DF, in verbis: Art. 6º: São direitos 
básicos do consumidor:II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e 
serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; 
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medidas de segurança a serem seguidas. Ou seja, a mudança precisará atingir o 

nível cultural empresarial. 

 Com certeza esses ajustes serão um desafio uma vez que as empresas, e 

principalmente startups, pois terão que realizar investimentos financeiros e 

estratégicos. Para as empresas que já possuem dados armazenados será o 

momento para fazer um levantamento desses dados e colocá-los em conformidade 

com a LGPD, analisando a finalidade, anonimização, classificação entre dados 

pessoais e dados pessoais sensíveis, verificar a existência do consentimento do 

titular, assim como revisar toda a política de privacidade incluindo a averiguação da 

conformidade das empresas parceiras de coleta e tratamento de dados.  

Além das empresas, o Poder Público também deverá estar preparado para a 

LGPD, tanto para a criação da ANPD, como na posição de controlador dos dados 

que possui em seu domínio.  

Nesse sentido, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, colaborou com 

a elaboração de um relatório30, reunindo os principais pontos os quais o setor 

público deverá observar no tratamento de dados pessoais, destacam-se 

resumidamente: a) Quais as possibilidades de utilização de dados pessoais pela 

Administração Pública, como por exemplo, em contratos firmados com fornecedores 

ou concessões públicas ou em tutela da saúde por hospitais públicos; b) Quais as 

possibilidades de utilização de dados pessoais sensíveis pela Administração Pública, 

como por exemplo, para a proteção da vida; c) Em relação aos órgãos de pesquisa; 

d) Indicação dos órgãos de um encarregado; e) Comunicação de Incidentes de 

segurança; f) Verificação de finalidade e interesse público; g) Vedação de 

transferência de dados pessoais para entidades privadas, salvo exceções 

excepcionais; h) Adaptação de bancos de dados. 

Da mesma forma que o setor privado precisará de uma mudança cultural 

para adequação dos requisitos da LGPD, o setor público também deverá adotar 

certas diretrizes de acertamento nos seus procedimentos internos. 

 

                                                 
30 Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e 
Setor Público. Disponível em: < https://itsrio.org/pt/publicacoes/lei-geral-de-protecao-de-dados-
pessoais-lgpd-e-setor-publico/> Acesso em 24 de novembro de 2019. 
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4 CONCLUSÃO  

O direito de proteção de dados configurando um direito de personalidade do 

individuo, conforme as reflexões de Stefano Rodotá, significa dizer que temos um 

direito fundamental de proteção de dados na sociedade informacional, que 

consequentemente exige o esforço do aparato estatal para tutela legal.  

Devido à interdisplinariedade essencial ao tema de proteção de dados, 

exige-se ao operador do direito buscar entender o conceito e funcionamento, 

reservado na medida em que cabe ao direito, dos bens informáticos de forma a 

garantir a execução e elaboração efetiva das normas voltadas à era digital. Ora, se 

não há como garantir uma previsibilidade das futuras tecnologias, cabe ao direito ao 

o desenvolvimento de princípios e fundamentos centrais, a fim de assegurar limites 

éticos.  

A interpretação da LGPD não pode ser realizada sem a observação de seus 

princípios norteadores, sendo essencial é necessário entender a forma com a qual a 

privacidade alterou-se diante da sociedade informacional, moldando-se para dar ao 

indivíduo o poder de controle sobre a coleta e tratamento de seus dados pessoais. 

  Indubitavelmente, a Lei 13.709/2018 encontrará diversos desafios para 

concretizar seus objetivos, mas é um grande passo que o país toma para satisfazer 

a lacuna normativa em relação ao direito fundamental de proteção de dados. 

Observada a forma comercial com a qual os dados pessoais são tratados 

atualmente no Brasil, a LGPD poderá barrar diversas ilegalidades, como a forma 

abusiva de publicidade direcionada, conservado o binômio de adequação e 

necessidade para coleta e tratamento de dados.  
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