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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa a tutela da privacidade dos cidadãos no âmbito da economia 

moderna, baseada no uso de informações oriundas de base de dados estruturados nos 

negócios, das formas mais variadas. 

A iminência da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que assegura 

novos direitos para os titulares de dados pessoais, acarreta, necessariamente, novas 

obrigações e deveres para os agentes responsáveis pelo tratamento de dados, emergindo o 

dever se adequação aos ditames legais. 

Sendo os dados considerados o “novo petróleo”, a conformidade dos negócios com a 

legislação é essencial para a sustentabilidade do uso das tecnologias nos processos 

empresariais, assim como para a garantia de proteção dos direitos fundamentais calcados na 

privacidade. 

Para esse fim, são apresentados os conceitos jurídicos atinentes à proteção de dados pessoais, 

bem como as inovações introduzidas pelo novo regramento brasileiro, comparando-o com a 

recente experiência europeia, assim como a forma de adequação dos negócios em 

observância à tutela da privacidade. 

 

Palavras-chave: Privacidade. Proteção aos Dados Pessoais. LGPD. GDPR. Big Data. 

Indústria 4.0. Economia Digital. 

 

  



ABSTRACT 

 

This paper analyzes the protection of citizens’ privacy in the modern economy, based on the 

use of information from structured databases into business, in the most varied segments. 

As the Data Protection Act will be effective soon in Brazil, which guarantees new rights 

regarding personal data, new obligations and duties for data-processing agents will arise, 

emerging the necessity to comply with such rules. 

Considering data is deemed as the “new oil”, the compliance with legislation by the 

companies is essential for the sustainable use of technologies into business processes, as well 

for guarantying protection of citizens’ fundamental rights based on privacy. 

It will be presented the legal concepts related to the protection of personal data, as well as 

the innovations introduced by the new Brazilian rules, comparing with the European recent 

experience, as well as the businesses’ compliance journey observing the data protection. 

 

Keywords: Privacy. Personal Data Protection. LGPD. GDPR. Big Data. Industry 4.0. Digital 

Economy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A nova era digital apresentou ao mundo um bem quase tão valioso quanto o dinheiro: 

a informação. O volume de tráfego de dados digitais decorrente da utilização das novas 

tecnologias parece ser infinito, assim como sem fim parece ser o interesse pelo conteúdo por 

ele produzido. 

Nesse cenário, no qual a coleta de informações é praticamente intrínseca e automática, 

cabe refletir sobre a proteção dos dados pessoais e o direito à privacidade no contexto do 

desenvolvimento econômico e na utilização de tecnologias nas atividades empresariais. 

É fato que, para convivermos na sociedade moderna de forma minimamente conectada 

com as novas tecnologias, exige-se uma mínima interação – ainda que não desejada – com o 

mundo virtual, no qual encontram-se disponibilizados muitos dados pessoais. 

Não há dúvidas de que a internet e o advento das tecnologias modernas proporcionam 

inúmeros benefícios à sociedade e à economia global. Quanto maior o acesso à internet, 

maiores as possibilidades de crescimento da economia, benefícios sociais, educação e saúde à 

população de países em desenvolvimento. 

De acordo com os dados da União Internacional de Telecomunicações (UIT)
1
 – órgão 

pertencente à Organização das Nações Unidas (ONU) – de estudos com base no final de 2018, 

o Brasil possui mais de 122 milhões de usuários com acesso à Internet (59% da população). O 

uso crescente de smartphones conectados diuturnamente à rede aumentou exponencialmente 

esse número. 

Com o crescente uso da internet por parte dos usuários, assim como as inúmeras novas 

aplicações possíveis, estes passam a fornecer e tornar disponíveis uma diversa gama de dados 

pessoais na rede.  

Esses dados são inseridos na rede, muitas vezes, de forma obrigatória – até por 

questões de segurança – para a realização de um cadastro em determinado website, com 

credenciamento e senha, com a inserção de dados pessoais para segurança da operação em 

questão. 

No entanto, o simples uso da internet já gera, por parte dos usuários, uma imensidão 

de dados, em especial aqueles relacionados ao seu perfil, gostos, interesses, comportamentos, 

                                                           
1
 GUILLEMETTE, Yvan; TURNER, David. The long view: scenarios for the world economy to 2060. OECD 

Economic Policy Papers, n. 22, OECD Publishing, Paris, 2018. Disponível em: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/stat/default.aspx. Acesso em: 03 ago. 2019.  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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dentre inúmeros outros – que possuem valor e formas de utilização inimagináveis quando 

analisados em conjunto e para uma finalidade específica. 

Além disso, os dados são também inseridos nas redes de forma deliberada pelos 

usuários, especialmente por meio do uso de redes sociais, com o compartilhamento de fotos, 

vídeos, localizações, amizades, e uma diversidade de informações valiosas para o mercado, 

cada vez mais competitivo.  

Inclusive, quando desejados pelos usuários, esses dados tornam-se ainda mais 

evidentes e interessantes para leitura de seus perfis, já que eles mesmos disponibilizam suas 

conexões, gostos pessoais por comidas, viagens, passeios e itens de consumo, dentre outros. 

A informação, uma vez produzida, circula rápida e instantaneamente. É recebida, 

tratada, incorporada em esquemas lógicos, científicos, transformada por cada um de nós em 

conhecimento pessoal, acréscimo de compreensão, sabedoria, em valor acrescentado para o 

mercado ou para a sociedade. 

A internet possibilita hoje uma difusão rápida, por meio de tecnologias de informação, 

permitindo às empresas não só melhorar sua eficiência produtiva, mas fundamentalmente 

oferecer novos produtos e serviços pelos quais os consumidores, com base nos mecanismos 

de mercado, manifestam sua preferência. 

E isso é uma prática conhecida, aceita e até, porque não dizer, institucionalizada. Para 

exemplificar o uso constante e desenfreado de informações pessoais, o Metrô da cidade de 

São Paulo é réu de uma Ação Civil Pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC) contra a instalação de telas nas plataformas de algumas estações para 

exibir anúncios que conseguem analisar expressões faciais visando identificar como os 

passageiros reagem à determinada campanha. 

Segundo as alegações da ação, as câmeras monitoram o comportamento dos usuários 

do transporte em suas reações às campanhas publicitárias, o que violaria, segundo o autor da 

ação, a privacidade dos passageiros e seus direitos previstos no Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) e na lei dos usuários de serviços públicos, uma vez que as pessoas que 

passam pelas estações não escolhem oferecer seus dados e não possuem sequer ciência de que 

estão sendo objeto de análise. 

O volume de dados produzido diariamente é assombroso, assim como o interesse pelo 

seu conteúdo. A busca pelo refinamento dos processos industriais e o aumento do 

desempenho comercial de atividades empresariais por meio do uso de informações pessoais – 

tal como a venda de produtos baseada no desejo quase exato dos consumidores e a obtenção 
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de maior segmento de mercado publicitário para se atingir públicos mais interessados nos 

produtos – ganha cada vez mais evidência. 

Nesse cenário, onde a coleta de informações é praticamente intrínseca e automática, e 

o uso da internet cada vez mais frequente e necessário no âmbito global, cabe contextualizar a 

compatibilidade da proteção de dados pessoais dos usuários e o uso destas informações pelas 

organizações empresariais de forma correta, transparente e informada. 

Por isso, é necessário aprofundar os estudos dos direitos envolvidos nesse processo 

para verificar seus limites e contornos. Na primeira parte da dissertação, serão tratados os 

aspectos envolvidos sobre a privacidade dos cidadãos e o uso de informações no âmbito 

tecnológico empresarial. Já na segunda, será traçado o paralelo entre as novas tecnologias e a 

proteção dos dados pessoais no seu emprego nas atividades empresárias, abordando-se as 

consequências e as regras que tratam do tema. 

Assim, serão analisados no primeiro capítulo o direito à privacidade e à proteção de 

dados, seu regramento na era da sociedade da informação no Brasil e na Europa, comparando-

se, ainda, as semelhanças e as divergências entre a regulação brasileira e a regulação europeia. 

Essa análise mostra-se fundamental para definir os direitos envolvidos no tema, assim como 

especificar como as legislações têm observado o fenômeno da criação e uso de grandes 

bancos de dados, coadunando-se o seu uso com a tutela destes direitos. 

Buscar-se-á, no segundo capítulo, analisar como o direito de privacidade está sendo 

tratado no âmbito das tecnologias da informação contemporâneas, notadamente aquelas que 

se baseiam na análise sistêmica de dados estruturados e a sua aplicação na sociedade em 

benefício das empresas e dos usuários, inclusive no que se refere à imprescindível segurança 

que deve ser aplicada nas operações envolvendo dados pessoais de terceiros. 

A inteligência artificial, na qual baseiam-se sistemas que analisam dados nos mais 

variados segmentos da economia, possui funções computacionais normalmente associadas à 

inteligência humana, como o raciocínio, o aprendizado e a solução de problemas. Quando 

envolvidas em situações de tomada de decisões, as máquinas, por vezes, utilizam sua 

capacidade de copiar comportamentos decorrentes de pensamento racional, diferenciando 

comportamentos contraditórios e que levam a uma posição final. 

Os dados pessoais são, pois, elementos fundamentais – porque não dizer, matéria-

prima –, para que os sistemas baseados em inteligência artificial sejam dotados de informação 

que lhes permitam atingir a finalidade buscada com a sua programação. Daí surge a 

necessidade e a importância prementes, nesse momento de alta valia e uso sistêmico dos 
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dados pessoais, da regulamentação específica quanto ao seu tratamento por parte da sociedade 

como um todo. 

A transformação tecnológica desafia o direito sob vários aspectos, uma vez que não 

encontra no ordenamento jurídico regras prontas para o seu recebimento, dada sua natural e 

constante evolução. Não se justifica, no entanto, que as evoluções tecnológicas possam afastar 

direitos já há muito consagrados, devendo buscar, em relação a estes, sua harmonização e 

compatibilização, assim como deve o Poder Público buscar a adaptação destes direitos à 

transformação da sociedade. 

O terceiro capítulo abordará como as organizações empresariais têm utilizado as 

informações e os dados pessoais em suas atividades, nos mais variados segmentos, tanto no 

setor público (que também é regulado), quanto no âmbito privado. 

Nele, será analisado como o uso de artifícios computacionais ou de aprendizagem de 

máquinas por intermédio de algoritmos de inteligência artificial servem de apoio no 

monitoramento de atividades ligadas à rede e, também, como forma de captar informações das 

mais variadas naturezas para proporcionar melhor navegabilidade e melhorar as experiências, 

dentre outras questões relevantes para as empresas. 

Estas ferramentas podem, no entanto, ser utilizadas de forma a extrapolar os limites da 

individualidade das pessoas, no que se refere às particularidades e à intimidade. Com o 

objetivo de identificar um padrão de comportamento de determinado usuário, os dados 

coletados em sua navegação poderiam, também, com alguma facilidade, ser utilizados para 

que a empresa, por meio de sistemas de inteligência artificial, aumente os preços em futuras 

navegações, o que não seria razoável. 

Mais que isso, dados são tão relevantes nesse momento da sociedade, que a sua coleta 

e estruturação passaram a ser a atividade primária de empresas cujas atividades principais 

parecem se tratar do comércio de produtos ou da prestação de serviços. No entanto, as receitas 

operacionais de inúmeras empresas passaram a ser provenientes da atividade de 

comercialização de banco de dados ou utilização de dados estruturados com base em 

aplicações que as utilizam para oferecer soluções mais rápidas, assertivas e eficientes, de 

forma autônoma ou com pouca interferência humana. 

Quanto mais dados forem imputados no sistema, maior será a sua capacidade de 

racionalização e processamento, ou seja, melhor será sua análise cognitiva e preditiva e, por 

consequência, melhores serão os resultados obtidos. 

Essa revolução tecnológica está revolucionando os limites da vida, saúde, cognição e 

competência de maneira não imaginada há alguns anos. O avançar desse desenvolvimento 
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deve ser, então, acompanhado de permanentes discussões éticas e morais que garantam à 

sociedade os direitos básicos que defendam a sua individualidade e suas prerrogativas de 

cidadãos. 

Já no quarto capítulo busca-se tratar acerca das medidas necessárias para 

compatibilizar as atividades econômicas baseadas em dados pessoais com as diretrizes 

constitucionais e legais que regulam o tema, abordando-se o planejamento interno necessário 

para que as organizações possam adequar-se aos ditames jurídico-normativos. 

A capacidade dos sistemas computacionais baseados em inteligência artificial de 

tomar decisões autônomas e automatizadas levanta questões acerca de quem seria responsável 

por eventuais reparações pelos danos causados aos titulares dos dados. Como não se 

reconhece a inteligência artificial, atualmente, como um sujeito de direito, a esta não se pode 

atribuir a responsabilidade de indenizar. 

O avanço regulatório deve ser acompanhado por um debate ético e jurídico maduro e 

que permita a evolução do desenvolvimento tecnológico – cada vez mais essencial ao 

desenvolvimento econômico-social – sem deixar de lado direitos básicos e fundamentais, 

constitucionalmente garantidos à sociedade. 

A organização das empresas para sua adequação às diretrizes legais é um trabalho 

bastante complexo, já que os dados pessoais estão presentes em grande parte dos processos 

empresariais. Essa jornada, porém, revela-se essencial para a conformidade das atividades 

com os critérios trazidos pela legislação e a efetiva proteção dos dados pessoais dos cidadãos. 

A importância desta pesquisa está justamente em analisar a tutela do direito à 

privacidade em face das novas tecnologias e do momento da sociedade contemporânea, mais 

precisamente em relação às diretrizes a serem empregadas pelas empresas que utilizam dados 

pessoais para que estejam em conformidade com o ordenamento que protege o uso indistinto 

e indiscriminado dos dados pessoais. 
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1 DIREITO À PRIVACIDADE 

 

A proteção da intimidade é expressamente tutelada pela Constituição Federal de 1988, 

em seu artigo 5º, considerada inviolável e garantida como um direito fundamental. Tanta a 

magnitude de sua importância, que tutelada pelo ordenamento jurídico como um direito 

fundamental, constituída por meio de cláusula pétrea. 

Segundo José Afonso da Silva, “não é fácil distinguir vida privada e intimidade”
2
. 

Contudo, a Constituição Federal considerou um conceito abrangente, devendo ser entendido 

como o direito de um indivíduo de viver a própria vida.  

Segundo o autor, 

 

a tutela constitucional visa proteger as pessoas de dois atentados 

particulares: a) ao segredo da vida privada; e (b) à liberdade da vida privada. 

O segredo da vida privada é a condição de expansão da personalidade. Para 

tanto, é indispensável que a pessoa tenha ampla liberdade de realizar sua 

vida privada, sem perturbação de terceiros
3
. 

 

É bem verdade que alguns direitos individuais, antes tomados em seu sentido absoluto, 

sofreram restrições em benefício da vida em sociedade. A limitação desses direitos veio para 

dar sentido mais social, relativizando-o para oferecer-lhe um entendimento mais favorável à 

sociedade. 

A disciplina da propriedade, por exemplo, passou a ter, em determinado período 

histórico, o objetivo de beneficiar também um grupo em sociedade e não somente um 

indivíduo, passando a ser relativizada para a busca de uma função social. Há, nesse sentido, 

também em relação à privacidade, uma certa luta entre a esfera individual, prestigiada pelas 

normas constitucionais, e a ordem pública, como o direito à informação e a liberdade de 

exercício de atividade econômica. 

Estes direitos individuais fundamentais podem ser, portanto, relativizados em prol de 

um fim social. A divulgação de informações pessoais de uma pessoa natural pode ser por esta 

expressamente autorizada, porém, ainda que não seja claramente permitido, o uso e o 

tratamento dessas informações podem ser legitimados em determinados casos visando tutelar 

outros direitos de ordem pública, como por exemplo, questões de defesa nacional ou 

segurança. 

                                                           
2
 SILVA, José Afonso da. Teoria dos direitos individuais (vida, igualdade, liberdade). São Paulo: Malheiros, 

2014, p.  465. 
3
 SILVA, José Afonso da. Teoria dos direitos individuais (vida, igualdade, liberdade). São Paulo: Malheiros, 

2014, p.  465.  
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Assim, embora seja o direito à privacidade das pessoas um bem jurídico tutelado 

constitucionalmente, é possível que este seja relativizado sob o argumento de defesa de outro 

direito fundamental constitucional, como seria o caso da liberdade de informação. 

A informação sempre será a antítese da privacidade. Na sociedade de informação é,  

cada vez mais, um desafio tutelar o direito de privacidade. A informação é necessária e útil, 

mas também pode implicar uso abusivo pelos agentes envolvidos, seja pelo Estado, com o 

intuito de implementar políticas públicas ou atos administrativos, seja por entidades privadas, 

para fins econômicos. 

Verifica-se desde já, então, um evidente conflito entre dois direitos fundamentais: a 

liberdade de informação e o direito à privacidade. Evidentemente, devem ser resolvidos 

conforme os fatos ocorridos nos casos concretos.  

Sustenta-se, muitas vezes, que as imagens captadas em locais públicos poderiam ser 

divulgadas sem autorização da pessoa retratada. Esse entendimento, contudo, reduz os direitos 

à privacidade do indivíduo, especificamente em relação à sua imagem, a um direito tutelado 

apenas em locais privados nos quais lentes de terceiros não poderiam invadir. 

Imagens captadas em locais públicos que retratem acontecimentos em grupo, como 

fotografias de passeatas, gravações de trânsito de pessoas nas ruas ou filmagem de torcidas 

em uma partida de futebol integram uma realidade coletiva. Assim, a singela participação de 

um indivíduo na vida comunitária já relativiza o direito individual à tutela da imagem. Nesses 

casos, o que se retrata é o fenômeno coletivo, cujos retratados dele são componentes, não 

devendo ser tratados de forma individualizada. 

De outra parte, ainda que resultante de gravação em local público, um vídeo que 

especifica uma pessoa, como uma mulher em momento de lazer na praia posteriormente 

divulgado nas redes sociais e de comunicação, por meio de alguns cliques, para uma vasta 

quantidade de pessoas, deve ser considerado violador do direito à sua imagem privada. 

Quem participa de uma manifestação ou adquire um ingresso para um show, encontra-

se em um local com diversas pessoas, portanto, deve ter a consciência de que poderá ter sua 

imagem captada e veiculada de forma pública sem que isso seja considerado violação ao seu 

direito constitucional à privacidade.  

Observa-se o mesmo fenômeno ao se qualificar os indivíduos de reconhecimento 

notório como “pessoas públicas”. Esse equívoco sugere que o uso da imagem de celebridades 

poderia dispensar a autorização prévia para sua divulgação, simplesmente por se tratar de uma 

pessoa que detém exposição midiática, de qualquer natureza, como atores, atletas, artistas ou 

políticos. 
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Essa rotulação poderia admitir, equivocadamente, que o direito à proteção da imagem 

dessas pessoas – e, por conseguinte, de sua privacidade –, poderia ser violado pelo fato de 

tratar-se de pessoa publicamente exposta, portanto, menos merecedora da proteção rigorosa 

reservada constitucionalmente às pessoas que não possuam conhecimento notório perante a 

sociedade. 

A divulgação de imagens de uma pessoa célebre, famosa ou ocupante de determinado 

cargo relevante, pode, quando muito, ser baseada em algum grau de interesse público, como a 

reprodução de um discurso político. 

Isso, entretanto, não basta para se concluir pela prevalência da liberdade de 

informação em relação ao direito à privacidade. É preciso analisar o caso concreto para 

ponderar o equilíbrio entre esses dois direitos fundamentais. 

Spyros Kokolakis
4
 encontra três espectros diferentes de privacidade: (a) privacidade 

territorial, que consiste na proximidade física; (b) privacidade de uma pessoa, protegida 

contra intromissões e invasão física; e (c) privacidade informacional, que trata do controle 

sobre a coleta, processamento e disseminação de dados pessoais. 

De fato, “o direito à privacidade identificava-se no passado, com a proteção à vida 

íntima, familiar, pessoal de cada ser humano”, conforme pondera Anderson Scheiber
5
. 

Tratava-se como um direito à intimidade em sua essencialidade.  

Uma das formas de se obter a resposta sobre o princípio que deverá prevalecer é por 

intermédio do princípio da proporcionalidade. Reconhecido como o “princípio dos 

princípios”, visa abalizar a maior quantidade deles, que fundamentam o ordenamento jurídico. 

Esse cenário passou a se modificar quando do desenvolvimento de novas tecnologias e 

do aumento exponencial da forma de se obter, armazenar, processar e utilizar informações de 

todas as sortes, para as mais variadas finalidades. 

A partir disso, percebe-se na sociedade contemporânea uma verdadeira revolução no 

fluxo dos dados e na forma de seu tratamento.  

Na linha de pensamento de Danilo Doneda,  

 

o tratamento autônomo da proteção de dados pessoais é uma tendência hoje 

fortemente enraizada em diversos ordenamentos jurídicos e é caso 

emblemático de uma tendência que, a princípio, parecia apenas destinada a 

mudar determinado patamar tecnológico e a solicitar previsões pontuais no 

ordenamento, mas que, em seus desdobramentos, veio a formar as bases para 

                                                           
4
 KOKOLAKIS, Spyros. Privacy attitudes and privacy behaviour: a review of current research on the privacy 

paradox phenomenon. Computers & Security, 2015.  
5
 SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2013, p. 135. 
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o que vem sendo tratado, hoje, como um direito fundamental à proteção de 

dados 
6
. 

 

Na sociedade da informação, caracterizada pelo intercâmbio constante de informações 

e dados pessoais das mais variadas espécies, o direito à privacidade deve se emancipar àquela 

finalidade inicial, restrita à proteção da vida íntima, passando a abranger também o direito da 

pessoa humana em deter o controle sobre os seus dados pessoais, ou seja, aqueles que 

permitam identificar uma determinada pessoa. 

A comercialização de dados pessoais, em evidente afronta aos direitos individuais de 

privacidade, passou a ser empreendida de forma até ostensiva em determinado momento 

histórico. 

Uma recente reportagem
7
 identificou de forma flagrante a comercialização de dados 

pessoais de uma série de aposentados, contendo nomes, telefones, endereços e valores dos 

benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo a reportagem, “a compra das 

informações no mercado paralelo é opção para quem é novo no ramo e não dispõe de 

histórico próprio de contatos.” 

A aquisição de banco de dados é uma forma encontrada por empresas para obter 

informações pessoais para fomentar suas atividades. Porém, além de se infringir direitos 

fundamentais de seus titulares, esse tipo de transação é ainda um “prato cheio” para 

fraudadores perpetrarem seus golpes. 

Não se trata apenas da comercialização ilícita, mas também da forma de tratamento 

dos dados para se obter informações, padrões para destinar anúncios específicos e permitir a 

venda de determinado produto com o perfil do indivíduo, com aquilo que está sendo 

procurado ou, às vezes, até criado no subconsciente. 

A compreensão moderna do direito à privacidade abrange não só a proteção à vida 

íntima do indivíduo, mas também a proteção aos seus dados pessoais. É mais amplo que a 

proteção da intimidade. A tutela transcende o direito de cada indivíduo de ser deixado só, 

impedindo a intromissão alheia por terceiros, atingindo também a esfera social, impedindo a 

circulação de dados pessoais de seus titulares de forma desautorizada ou ao arrepio das bases 

legais que permitam o seu tratamento. 

                                                           
6
 DONEDA, Danilo. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. Joaçaba: Espaço Jurídico, 

2011.  
7
 GAUCHA ZH. Dados pessoais de idosos estão à venda em grupos de WhatsApp. Reportagem publicada em 

17 jun. 2019. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/grupo-de-investigacao/noticia/2019/06/dados-

pessoais-de-idosos-estao-a-venda-em-grupos-de-whatsapp-cjx128aim00gj01mvcvnwua9n.html. Acesso em: 30 

jun. 2019.    

https://gauchazh.clicrbs.com.br/grupo-de-investigacao/noticia/2019/06/dados-pessoais-de-idosos-estao-a-venda-em-grupos-de-whatsapp-cjx128aim00gj01mvcvnwua9n.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/grupo-de-investigacao/noticia/2019/06/dados-pessoais-de-idosos-estao-a-venda-em-grupos-de-whatsapp-cjx128aim00gj01mvcvnwua9n.html
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Incluem-se aí, nesse conceito de dados pessoais, qualquer dado 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, conforme determina o artigo 5º, II, da Lei 

n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), atualmente em período 

de vacatio legis. 

Entende-se, assim, que a privacidade pode ser definida como o controle absoluto dos 

indivíduos à exposição de dados pessoais de naturezas distintas que possam identificá-los. 

A proteção sobre o tratamento dos dados – que no conceito legal significa toda 

operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 

modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração – não se contenta apenas com a 

proibição de intromissão na vida íntima alheia. 

O tratamento de dados pessoais também impõe, nesses novos tempos, deveres de 

caráter positivo, como a necessidade de, ao menos, obter o consentimento expresso de seu 

titular – revogável a qualquer tempo, diga-se – como obrigação mínima por parte dos 

controladores e operadores, considerada essencial para a defesa dos direitos individuais de 

seus titulares. 

 

1.1 O direito à privacidade e direitos da personalidade 

 

Antes de tratar especificamente das influências e alterações trazida pela tecnologia ao 

direito à privacidade, vale, sucintamente, e para melhor elucidar o assunto, contextualizar o 

direito da personalidade enquanto direito fundamental. 

Os bens da personalidade são suas essências, potências, atos e propriedade, como a 

vida, a liberdade, a saúde, a identidade, a integridade física e moral, a honra, a privacidade, a 

liberdade, a intimidade, todos corolários da dignidade da pessoa humana, conforme preceitua 

o artigo 1º da Constituição Federal de 1988. 

Em um primeiro momento, mister traçar uma definição do que é personalidade, afinal, 

direitos da personalidade são aqueles que possuem um vínculo fundamental e adstrito à 

personalidade humana e seu pleno desenvolvimento.  

Conforme prenuncia Sérgio Iglesias: 

 



20 

 

 

A personalidade é um complexo de características interiores com o qual o 

indivíduo pode manifestar-se perante a coletividade e o meio que o cerca, 

revelando seus atributos materiais e morais. Com efeito, no sentido jurídico, 

a personalidade é um bem, aliás, o primeiro pertencente à pessoa. Entendida 

como bem, a personalidade subdivide-se em categorias imateriais de bens: a 

vida, a liberdade, a honra, a intimidade, entre outros. Em torno destes 

gravitam todos os bens materiais, dado o caráter de essencialidade e 

qualidade jurídica atribuída ao ser [...] 
8
.  

 

Os direitos da personalidade são considerados essenciais à condição humana. São 

absolutos, imprescritíveis, inalienáveis e indisponíveis, características ainda hoje repetidas na 

legislação pátria e estrangeira. 

Conclui-se que a personalidade é intrínseca ao ser humano e à sua existência; dela 

irradiam-se inúmeros direitos e deveres, visando a tutela da vida, da integridade física e 

psíquica, da intimidade e da honra, dentre outros.  

Para Robert Alexy
9
, uma teoria dos direitos fundamentais deve pretender formar “um 

sistema de enunciados gerais de direitos fundamentais, corretos ou verdadeiros, ordenados da 

forma mais clara possível”, enfatizando o caráter normativo, entendido como o direito 

positivo à luz da práxis judicial, e o matiz analítico – dissecção sistemático-conceitual do 

direito vigente – de uma teoria dos direitos fundamentais. 

Para isso, o autor cria sua teoria estrutural, filiando-se à tradição analítica da 

jurisprudência dos conceitos, visando alcançar a decisão correta com a fundamentação 

racional no âmbito dos direitos fundamentais
10

. 

Ainda segundo Robert Alexy, há normas de direitos fundamentais decorrentes da 

interpretação dada ao enunciado normativo (texto) constitucional, denominadas normas de 

direitos fundamentais atribuídas. No entanto, segundo o autor, sempre haverá uma norma 

válida de direito fundamental, se for possível uma correta fundamentação. 

Na análise do autor, a assertiva vale tanto para as normas diretamente estabelecidas 

quanto para as normas atribuídas. Para aquelas, geralmente, a correta fundamentação pode se 

                                                           
8
 SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Responsabilidade civil por danos à personalidade. São Paulo: Manole, 

2002, p.  2. 
9
 “Enquanto parte integrante de uma teoria integrativa, uma teoria estrutural é, primariamente, uma teoria 

analítica. Mas apenas primariamente, e não totalmente analítica, porque investiga estruturas como a dos 

conceitos de direitos fundamentais, de suas influências no sistema jurídico e na fundamentação no âmbito dos 

direitos fundamentais com vistas a tarefas práticas de uma teoria integrativa.” (ALEXY, Robert. Teoria dos 

direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 39).  
10

 “A possibilidade de uma fundamentação correta para a atribuição a uma disposição de direito fundamental é 

um critério para identificar a norma em questão como uma norma de direito fundamental”. (ALEXY, Robert. 

Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 

83). 
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limitar a mencionar o texto constitucional, enquanto para as demais, deve haver uma 

argumentação que a sustente. 

A aplicação dessa dogmática dos direitos fundamentais é capaz de ampliar e fortalecer 

o direito ao desenvolvimento da personalidade entendido como um direito fundamental prima 

facie na Constituição Federal.  

Base da fonte principiológica da proteção de dados, os direitos da personalidade 

vieram consagrados no Código Civil de 2002
11

, que os caracterizou como essenciais, inatos e 

permanentes, no sentido de que, sem eles, não se configura a personalidade. Nascem com a 

pessoa e acompanham-na por toda a sua existência. 

Contempladas as cláusulas gerais do direito privado neste diploma, como bons 

costumes, boa-fé, probidade e a própria cláusula geral dos direitos da personalidade (artigo 

12, Código Civil), permite-se, per se, identificar estas normas como princípios. 

A inserção dos direitos da personalidade na Parte Geral do Código Civil de 2002 já 

representa grande evolução em relação ao Código Civil de 1916. A abertura de capítulo 

dedicado à proteção da pessoa, em seus aspectos essenciais, reforça o compromisso de se 

tutelar e promover a personalidade humana. 

São os direitos da personalidade, então, inerentes à pessoa, e, por conseguinte, 

intransmissíveis e inseparáveis de seus titulares. Esses direitos, absolutos, indisponíveis, 

irrenunciáveis, imprescritíveis e extrapatrimoniais são também chamados de personalíssimos, 

por se extinguirem com a morte do titular. 

Segundo Anderson Scheiber
12

, “os direitos da personalidade consistem em atributos 

essenciais da pessoa humana, cujo reconhecimento jurídico resulta de uma contínua marcha 

de conquistas históricas”. Sempre, o valor tutelado é idêntico e unitário: a dignidade humana. 

Os direitos fundamentais, consagrados como princípios
13

, positivam valores gerais e 

abstratos e têm na dignidade da pessoa humana seu núcleo intangível. As pessoas os detêm 

                                                           
11

 BRASIL. Código Civil (2012). “Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 

personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 

Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, 

sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. [...] Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele 

compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em 

publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção 

difamatória.”  
12

 SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2013, p. 13. 
13

 Não se deve confundir princípios jurídicos com princípios gerais de direito que não estão positivados. Os 

princípios jurídicos se diferem de regras que contém uma norma hipotética condicional, porquanto não está 

adstrito a uma descrição de fato, acrescido da qualificação prescritiva e da sanção ou permissão, cuja antinomia 

se resolve pelo critério da validade. Os princípios, na realidade, visam abranger a maior quantidade de fatos 

possíveis, bem como de possibilidades jurídicas diante de determinadas situações, que, em caso de colisão, criar-

se-á uma espécie de regra decorrente de eventual sopesamento entre os princípios conflitantes frente ao caso 
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pelo simples motivo de existirem como seres humanos e estes fazem referência àquelas 

situações jurídicas sem as quais os indivíduos não se realizam, não podem viver em sociedade 

ou sobreviver. 

Na Alemanha, segundo Gerrit Hornung e Christoph Schnabel
14

, o direito à 

autodeterminação informativa serve de base constitucional para a proteção de dados pessoais, 

por integrar o direito geral da personalidade. Na dogmática do direito da personalidade 

alemão, segundo Leonardo Martins, 

 

o livre desenvolvimento da personalidade pressupõe, sob as modernas 

condições do processamento de dados, a proteção do indivíduo contra 

levantamento, armazenagem, uso e transmissão irrestritos de seus dados 

pessoais. O direito fundamental garante o poder do cidadão de determinar 

em princípio ele mesmo sobre a exibição e o uso de seus dados pessoais
15

. 
 

O direito à autodeterminação não possui previsão textual na Lei Fundamental alemã 

(Grundgesetz): sua construção é jurisprudencial e dogmática e é tido pelos alemães em 

sentido estrito, vinculado à garantia do direito do próprio indivíduo de determinar em 

princípio, ele mesmo, sobre a exibição e o uso de seus dados pessoais
16

. 

Admite-se, desta feita, a transmissão da faculdade de uso dos direitos de 

personalidade. A doutrina tem admitido relativizar essas características
17

, uma vez que 

verifica-se ser possível a cessão de bens da personalidade, tornando-os objeto de negócios 

jurídicos, até mesmo de cunho comercial, como frequentemente realizado em relação ao 

direito de imagem, voz, direito ao nome e direito do autor, dentre outros. 

                                                                                                                                                                                     
concreto. (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2014, p. 90). 
14

 HORNUNG, G; SCHNABEL, C. Data protection in Germany I: the population census decision and the right 

to information self-determination. Computer Law and Security Report, v. 25, n. 1, 2009, p. 84. 
15

 PIEROTH, Bodo; SCHLINK, Bernhard. Grundrechte Staatsrecht II. 27. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 2012, 

p. 91. 
16

 MARTINS, Leonardo. Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. 

Konrad-Adenauer – Stifting E.V., 2005. Disponível em: 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/50%20Anos%20deJurisprudencia%20do%20Tribunal%20Constitucional%2

0Federal%20Alemao.pdf. Acesso em: 24 nov. 2019, p. 238.   
17

 “Esse direito à “autodeterminação sobre a informação” não é garantido ilimitadamente. O indivíduo não tem 

um direito no sentido de um domínio absoluto, ilimitado, sobre “seus” dados; ele é muito mais uma 

personalidade em desenvolvimento, dependente da comunicação, dentro da comunidade social. A informação, 

também quando ela é relativa à pessoa, representa um recorte da realidade social que não pode ser associado 

exclusivamente ao indivíduo atingido [por causa da demanda de informações do Estado ou de terceiros]”. 

(MARTINS, Leonardo. Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. 

Konrad-Adenauer – Stifting E.V., 2005. Disponível em: 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/50%20Anos%20deJurisprudencia%20do%20Tribunal%20Constitucional%2

0Federal%20Alemao.pdf. Acesso em: 24 nov. 2019). 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/50%20Anos%20deJurisprudencia%20do%20Tribunal%20Constitucional%20Federal%20Alemao.pdf
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Em virtude dessa característica, alguns autores propõem a divisão tríplice dos direitos 

de personalidade. Nesse sentido, Antônio Menezes de Cordeiro
18

, ao tratar do caráter 

extrapatrimonial, sugere a seguinte divisão tripartite dos direitos de personalidade: i) direitos 

da personalidade não patrimoniais em sentido forte (não poderiam ser convertidos em pecúnia 

de forma alguma, tal como o direito à vida, à saúde e à integridade corporal); ii) direitos da 

personalidade não patrimoniais em sentido fraco (não poderiam ser renunciados por dinheiro, 

mas possuem alcance patrimonial quando utilizados para fins científicos como o direito à 

saúde ou à integridade física, desde que não configure irreversibilidade); iii) direitos da 

personalidade patrimoniais (são aqueles que podem ser negociados e objeto de transações 

pecuniárias, como o direito ao nome, à imagem, ou à atividade intelectual).  

No Brasil, a legislação não prevê essa classificação repartida; o que se deve diferenciar 

é o caráter extrapatrimonial da potência em si do atributo essencial da pessoa, o que não 

impede seu uso e comercialização, desde que observados os limites da dignidade humana. O 

mesmo podemos dizer em relação à característica da indisponibilidade, que não parece ser 

absoluta, mas tem evidente limitação pelo ordenamento jurídico. 

Sobre esse aspecto salientou Olga Leite:   

 

[...] no Brasil, ainda não há expressamente uma classificação das limitações 

negociais do direito de personalidade ou do seu caráter extrapatrimonial, mas 

diante dos costumes, do que se depreende da doutrina e da jurisprudência, é 

possível verificar que há graduação entre os direitos de personalidade, dados 

os diferentes efeitos que podem ser causados pelas potências. O direito à 

vida estaria classificado no grau máximo e seria considerado nuclear, duro, 

nos termos da lição do doutrinador português, já que não é passível de 

precificação, disposição ou limitação. Por outro lado, o direito à imagem 

permite a limitação voluntária, já que a pessoa, em seu livre 

desenvolvimento da personalidade, pode optar por ceder seu uso para fins 

comerciais, como é muito comum entre atores, modelos e cantores, sem 

deixar de observar, no entanto, os princípios da boa-fé e os bons costumes
19

. 

 

Para tentar compreender a importância de se tutelar a privacidade na sociedade de 

informação, é inevitável uma breve incursão aos direitos e garantias individuais que, 

consagrados como princípios
20

, positivam os valores oferecidos à pessoa humana, e tem na 

defesa de sua dignidade o seu núcleo essencial. 

                                                           
18

 CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha de Menezes. Tratado de Direito Civil IV – parte geral.  4. ed. 

Coimbra: Almedina, 2016, p. 97. 
19

 LEITE, Olga Fernandes de Moura. Os limites do direito de privacidade na sociedade de informação no 

âmbito contratual. Dissertação. Mestrado em Direito. Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2018, p. 27. 
20

 Não se deve confundir princípios jurídicos com princípios gerais de direito que não estão positivados. Os 

princípios jurídicos se diferem de regras que contém uma norma hipotética condicional, porquanto não está 



24 

 

 

Segundo José Afonso da Silva
21

, “a ampliação e a transformação dos direitos 

fundamentais do homem no envolver histórico dificulta definir-lhes um conceito sintético e 

preciso.” 

Em relação especificamente à privacidade, o termo mostrou ser, ao longo do tempo 

relativamente dinâmico, à medida que seu significado e limites se alteraram com a cultura e 

os costumes das sociedades, considerando-se as grandes mudanças observadas na sociedade 

nos últimos tempos. 

A doutrina tem encontrado dificuldade para delimitá-lo e se questionado sobre a 

utilidade de fazê-lo. Em análise paralela, Marcel Leonardi citou, nesse mesmo sentido, o 

entendimento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos: “Até mesmo o Tribunal Europeu de 

Direitos Humanos afirmou ‘não considerar possível, nem necessário, procurar uma noção 

exaustiva para a noção de vida privada’”
22

. 

O direito à intimidade é considerado como tipificação dos “direitos da personalidade”, 

que são inerentes ao próprio homem e têm por objetivo resguardar a dignidade da pessoa 

humana
23

. 

A origem do termo privacidade no campo jurídico remete ao right to privacy. De 

acordo com Danilo Doneda, a privacidade (privacy) pode ser definida como o direito de estar 

só ou, talvez mais preciso, o direito de ser deixado só (right to be let alone), cuja origem 

remonta à obra do juiz americano Thomas Cooley, A Treatise on the Law of Torts, que define 

a privacidade como o “direito de ser deixado só”
24

. 

Ainda que relativamente vaga, essa concepção de privacidade remete à não 

interferência pelo Estado na vida do indivíduo. Todavia, deve-se entender a privacidade não 

apenas como a obrigação de não interferência do Estado na vida privada do indivíduo, mas 

também como o poder dos indivíduos de se perquirir a tutela dessa privacidade, protegendo-a 

de terceiros. 
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Portanto, não se trata de um direito do indivíduo de ser relegado à solidão ou ao 

isolamento, mas de propiciar à pessoa controlar quem está admitindo na esfera de sua vida 

privada, e ainda mais, poder permitir e proibir a incursão indesejada ou não permitida por 

parte de terceiros. 

Na sociedade contemporânea, porém, a noção de privacidade extravasa os conceitos de 

isolamento ou tranquilidade. O right to be let alone revela-se insuficiente em uma sociedade 

na qual os meios de violação da privacidade caminham paralelamente aos diversos e 

importantes avanços tecnológicos. 

Há uma Proposta de Emenda à Constituição em trâmite perante o Congresso 

Nacional
25

 (PEC n. 17/2019), que visa acrescentar o inciso XII-A, ao artigo 5º, e o inciso 

XXX, ao artigo 22, da Constituição Federal de 1988 para incluir a proteção de dados pessoais 

entre os direitos fundamentais do cidadão e fixar a competência privativa da União Federal 

para legislar sobre a matéria. 

Essa proposta legislativa visa integrar ao texto constitucional o direito à proteção de 

seus dados pessoais, inclusive nos meios digitais, a todos os brasileiros e estrangeiros 

residentes no país, no texto da Constituição Federal, na qualidade de direito fundamental do 

homem e do cidadão. 

Isso se justifica na medida em que, com o progresso científico e o avanço da técnica, 

as intromissões na intimidade e na vida privada das pessoas agravaram-se exponencialmente. 

A velocidade com a qual as informações trafegam entre os agentes no mundo moderno e as 

transformações causadas pelos adventos tecnológicos têm apresentado um grande desafio para 

o direito, principalmente para dirimir questões muitas vezes conflitantes, em que pese todos se 

tratarem de princípios fundamentais, corolários da dignidade da pessoa humana.
 

A tecnologia provoca um aumento desenfreado nas possibilidades e na velocidade do 

acesso à informação, levando, consequentemente, a uma maior fragilidade da esfera privada, 

da intimidade das pessoas. 

Em uma sociedade na qual a internet dissemina amplamente informações de uma 

forma inimaginável desde a criação de redes sociais, buscadores de informação e vídeos 
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praticamente em tempo real, uma questão fundamental deve ser observada: garantir que os 

direitos cuja proteção já está positivada sejam regulamentados e preservados.  

 

1.1.1 Dimensões da privacidade 

 

É possível dividir a problemática da privacidade em duas dimensões, conforme 

identifica Anderson Scheiber
26

: “(i) uma dimensão procedimental, que se ocupa do modo 

como é obtido e tratado o dado pessoal; e (ii) uma dimensão substancial, que se detém sobre o 

próprio uso que se faz do dado pessoal, o que implica, muitas vezes, em violações a outros 

direitos da personalidade.” 

A problemática da privacidade em relação ao seu controle pode ser fracionada em duas 

dimensões: a procedimental e a substancial. 

A dimensão procedimental cuida da forma pela qual as informações pessoais são 

coletadas dos indivíduos. A coleta clandestina ou desautorizada deve ser, de plano, 

considerada ilegal. Essa prática denota clarividente invasão de privacidade em relação aos 

seus titulares. 

No mundo cibernético, não é preciso invadir fisicamente o domicílio de uma pessoa 

para invadir sua privacidade. O emprego de tecnologias ampliou profundamente o espectro de 

aplicação da vedação à intromissão alheia. 

Com as novas tecnologias, como a utilização pela sociedade de, por exemplo, 

telefones celulares, computadores portáteis, tablets, que precisam carregar consigo uma série 

de dados pessoais, até para fins de segurança da informação, percebe-se enorme dissipação 

das fronteiras dos lares para praticamente o mundo todo, por meio da conexão com a internet. 

No uso de aplicações virtuais são empregadas as mais variadas informações pessoais 

por parte dos usuários, necessárias e de uso obrigatório para a interação no âmbito 

cibernético, dando início a um infindável e permanente intercâmbio de dados. 

A transmissão desses dados por parte dos usuários nas aplicações da internet não deve 

ser considerada uma “cessão” àqueles que os detém como controladores e operadores. Nesse 

sentido, ensina Anderson Schreiber: 

 

o fato de alguém fornecer o seu endereço ou número de telefone, ao realizar 

cadastramento que o site de uma companhia aérea impõe como etapa 

necessária para a aquisição do bilhete, não significa que o passageiro 

“cedeu” aqueles dados para a empresa ou concordou com sua utilização para 

quaisquer fins. Muito ao contrário: a presunção é a de que concordou tão 
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somente com aquele uso específico e imediato, confirmado no 

armazenamento seguro da informação e na limitação da sua utilização ao 

exclusivo propósito daquela operação econômica
27

.  

 

O espectro abrangente da tutela da privacidade não deve se limitar ao controle da 

coleta de dados pessoais, mas se estender por todas as fases do processo de transmissão das 

informações, impondo-se uma série de responsabilidades aos seus controladores e operadores, 

como, mas não somente, a necessidade de verificação permanente de sua autenticidade; a 

confirmação periódica de sua atualidade; a segurança no seu armazenamento; a utilização 

responsável e limitada à finalidade específica para a qual os dados foram fornecidos; a 

permissão de acesso do titular aos seus dados pessoais para fins de conhecimento e correção; 

a destruição quando cumprida a finalidade para a qual se concedeu a permissão de tratamento; 

dentre outras questões inerentes. 

O direito dos titulares à privacidade impõe verdadeira responsabilidade por parte 

daqueles que tratam as informações de viés pessoal, em todos os atos relacionados aos 

procedimentos de tratamento, o que é imprescindível para que seu uso seja sempre realizado 

sem macular direito constitucional.  

Outro espectro fundamental da proteção à privacidade, além da dimensão 

procedimental vinculada ao tratamento do dado pessoal desde a sua coleta até a sua 

eliminação, é encontrado em sua dimensão substancial, que diz respeito ao emprego que é 

oferecido às informações pessoais colhidas de terceiros.  

A toda pessoa deve ser conferido o direito de controlar a representação de si mesma 

construída a partir de seus dados pessoais, devendo sempre refletir a realidade e impedindo a 

assunção de caráter discriminatório. 

Nesse sentido, o uso incorreto das informações pessoais pode servir de instrumento à 

violação de outros direitos fundamentais, como por exemplo, a liberdade religiosa, a liberdade 

de pensamento e de opção sexual.   

Conforme leciona Stefano Rodotà: 

 

o enorme aumento da quantidade de informações pessoais coletadas por 

instituições públicas e privadas visa sobretudo a dois objetivos: a aquisição 

dos elementos necessários à preparação e gestão de programas de 

intervenção social, por parte dos poderes públicos, e o desenvolvimento de 

estratégias empresariais privadas; e o controle da conformidade dos cidadãos 

à gestão política dominante ou aos comportamentos prevalecentes. Evocar a 
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defesa da privacidade assume, portanto, significados diversos, dependendo 

de qual seja o objetivo perseguido através da coleta das informações
 28

. 

 

A lesão à privacidade não afeta somente pessoas com notoriedade pública e de 

reconhecimento notório, mas todo e qualquer cidadão. 

Nas compras online, nas relações de consumo ordinárias, nas transações bancárias, nos 

atendimentos de saúde e em tantas outras ocasiões, as pessoas são confrontadas com a 

necessidade de fornecer informações pessoais, as quais são solicitadas como exigência 

fundamental para a realização dos negócios jurídicos. 

Essas informações passam a integrar um banco de dados controlado e operado, em 

tese, sem ingerência dos titulares das informações. A massificação das relações sociais e 

econômicas torna impraticável a análise dessas informações de forma individual; em muitos 

casos, elas passam a ser objeto de padronização para a avaliação de uma infinidade de casos 

individuais. 

Nesse contexto, os dados pessoais fornecidos de forma reflexa, resultante de uma outra 

finalidade, ou até capturados involuntariamente, servem de parâmetro para uma série de 

análises e interseções para o desenho do perfil de cada pessoa; eles são encaixados de acordo 

com as características consideradas relevantes pelo controlador.  

Essa prática, denominada de data mining (ou mineração de dados), é o processo de 

explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes. Trata-se de uma 

ferramenta capaz de explorar um conjunto de dados, extraindo ou ajudando a evidenciar 

padrões específicos que auxiliam o pesquisador na extração de relatórios direcionados. 

No exercício de suas atividades, as empresas acumulam grande volume de dados 

pessoais em seus aplicativos operacionais. São dados brutos que dizem quem comprou o quê, 

onde, quando e em que quantidade e a análise sobre eles serve para conhecer melhor os 

clientes, seus padrões de consumo e suas motivações. 

Nesse cenário, o cidadão assume papel de protagonismo no fornecimento de suas 

informações, mas, por outro lado, de coadjuvante no seu uso. Continua Stefano Rodotà: “a 

contrapartida necessária para se obter um bem ou um serviço não se limita mais à soma de 

dinheiro solicitada, mas é necessariamente acompanhada por uma cessão de informações”
29

. 

Maya Nahon trata desse tema de forma bastante clara:  
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Não é necessariamente a obtenção isolada de determinado dado de uma 

pessoa que implicará na violação da sua privacidade. Nesse sentido, o 

simples fornecimento de um telefone para uma loja, por exemplo, pode não 

trazer maiores problemas. No entanto, se for juntada variada gama de dados 

sobre alguém, de forma a ser construído um “perfil” do consumidor, aí sim 

tem-se a privacidade violada, sendo a complexidade da pessoa reduzida à 

colocação em uma ou outra categoria, fruto do seu “perfil” virtual, a partir da 

coleta de dados de forma autorizada ou não
30

.  

 

Para se ter noção das proporções a que se pode chegar a utilização indistinta do 

cruzamento de dados pessoais, Anderson Schreiber
31

 cita o exemplo da empresa que busca 

coletar nas redes sociais informações sobre um possível candidato a uma vaga de trabalho. As 

informações lá encontradas podem levar a companhia a eliminar o sujeito apenas pelo fato de 

ele ser torcedor de determinado time ou por ser integrante de um movimento sindical. 

Portanto, é imprescindível que o controle do “perfil” criado a partir do manejo dos 

dados pessoais coletados em diferentes fontes seja permitido aos seus titulares, uma vez que a 

representação de uma pessoa a partir da coleta de seus dados deve ser acessível à própria 

pessoa, de forma que ela possa exigir que as informações reflitam veracidade, não podendo 

seu uso ser aleatório. 

 

1.2 A proteção dos dados pessoais na Europa 

 

A proteção de dados pessoais tem seu berço na Europa, uma vez que nos países 

integrantes desse continente foram editadas as primeiras legislações acerca da proteção aos 

dados pessoais. Ela está prevista como um direito fundamental na Convenção Europeia de 

Direitos Humanos
32

, assim como na Declaração Internacional de Direitos Humanos
33

. 

Portugal foi o primeiro e um dos poucos países europeus a conferir proteção de dados 

pessoais. O direito à reserva da intimidade da vida privada foi consagrado pela primeira vez 

em Portugal, no Código Civil de 1966. Na Constituição da República Portuguesa de 1976, 
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que foi sucessivamente emendada, em 1982, 1989 e 1997, há previsão dedicada à matéria da 

proteção de dados pessoais em seu artigo 35
34

. 

Na Europa como um todo, o regime de proteção de dados pessoais foi 

consideravelmente reforçado com a consagração do artigo 16 do Tratado de Funcionamento 

da União Europeia, quando enuncia: “todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de 

carácter pessoal que lhes digam respeito”, estabelecendo, assim, pela primeira vez, uma base 

jurídica expressamente aplicável aos tratamentos de dados pessoais pelos Estados membros. 

De acordo com Viviane Maldonado: 

 

as Diretivas, no sistema legislativo da União Europeia, prescindem do 

chamado processo de transposição para alcançar cada qual dos sistemas 

legislativos nacionais. Assim, cada um dos Estados-Membros editou sua 

própria legislação em matéria de proteção de dados pessoais, além de definir 

os stakeholders, princípio, direitos e regras sobre a segurança da 

informação
35

.  

 

Nesse ambiente de exponencial mudanças nos costumes dos cidadãos, especialmente 

permeadas pelo uso crescente de tecnologias, aliado à cada vez maior exposição dos dados 

pessoais, o regulamento geral de proteção dos dados pessoais da União Europeia
36

 (GDPR) 

entrou em vigor em 25 de maio de 2018, substituindo a diretiva de proteção de dados 

(Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 1995)
37

. Com ele, criou-se um 

novo paradigma de proteção de dados pessoais, não restrito apenas ao continente europeu. 

O GDPR é um regulamento pelo qual o Parlamento Europeu, o Conselho da União 

Europeia e a Comissão Europeia unificaram a proteção de dados para todos os indivíduos da 

União Europeia, com o objetivo de se homogeneizar as regras sobre privacidade vigentes em 

todos os cantos da Europa, além de oferecer um escopo mais amplo e aprofundado ao tema, 

                                                           
34

 CONSTITUIÇÃO da República Portuguesa de 1976. Artigo 35. 1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso 

aos dados informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir a sua retificação e atualização, e o direito de 

conhecer a finalidade a que se destinam, nos termos da lei. 2. A lei define o conceito de dados pessoais, bem 

como as condições aplicáveis ao seu tratamento automatizado, conexão, transmissão e utilização, e garante a sua 

proteção, designadamente através de entidade administrativa independente. 3. A informática não pode ser 

utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, 

fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante consentimento expresso do titular, autorização prevista 

por lei com garantias de não discriminação ou para processamento de dados estatísticos não individualmente 

identificáveis. 4. É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos excepcionais previstos na lei. 

5. É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos. 6. A todos é garantido livre acesso às redes 

informáticas de uso público, definindo a lei o regime aplicável aos fluxos de dados transfronteiras e as formas 

adequadas de proteção de dados pessoais e de outros cuja salvaguarda se justifique por razões de interesse 

nacional. 7. Os dados pessoais constantes de ficheiros manuais gozam de proteção idêntica à prevista nos 

números anteriores, nos termos da lei.  
35

 MALDONADO, Viviane Nóbrega. A Lei Geral de Proteção de Dados. São Paulo: RT, 2019, p. 14. 
36

 GDPR. General Data Protection Regulation. Disponível em: https://gdpr-info.eu/. Acesso em: 23 nov. 2019.    
37

 EUR-Lex. Access to European Union Law. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046. Acesso em: 15 out. 2019.  

https://gdpr-info.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046


31 

 

 

conferindo, assim, maior proteção ao cidadão europeu em relação à proteção de seus dados 

pessoais, em consonância com o atual momento vivido pela sociedade civil. 

A negociação do GDPR demonstrou uma grande complexidade de mobilização de 

meios
38

, até porque se trata de uma matéria com projeção social, cultural e financeira de 

grande dimensão. 

O texto legal europeu tramitou por mais de quatro anos em processo legislativo; foi 

aprovado em 2016, porém com vacatio legis de dois anos, tempo considerado necessário para 

que as empresas e órgãos públicos pudessem se preparar para as mudanças trazidas pelo novo 

regulamento, revogando-se a Diretiva n. 95/46/CE. 

O regulamento europeu tem aplicação direta em todos os Estados Membros da União 

Europeia
39

, atualmente com 28 integrantes e membros do Espaço Econômico Europeu 

(Islândia, Liechtenstein e Noruega), sem necessidade de aprovação de legislação nacional 

pelos países membros para ser internalizado e aplicado.  

De acordo com o artigo 19, os Estados membros podem manter ou aprovar disposições 

mais específicas para adaptar a aplicação das regras previstas no regulamento, podendo 

estabelecer requisitos mais específicos e precisos pelas referidas autoridades competentes no 

tratamento dos dados pessoais, considerando as estruturas constitucionais, organizativas e 

administrativas do respectivo Estado membro. 

Portanto, ainda que o GDPR seja diretamente aplicável, é esperado que os Estados 

membros atualizem suas respectivas leis nacionais de proteção de dados de modo a se 

alinharem com as diretrizes tratadas no Regulamento, o que reflete alguma margem de 

discricionariedade para disposições específicas. 

A normativa europeia, assim como a nova norma brasileira que será abordada adiante, 

tem como objetivo contribuir para a realização de um espaço de liberdade, segurança, justiça 

e união econômica, para o progresso econômico e social visando o bem-estar das pessoas 

naturais. 

Este direito coloca em prática um sistema de ponderação de modo a salvaguardar os 

indivíduos sempre que os seus dados pessoais são tratados. Não se trata de um direito 

absoluto, mas que deve ser considerado em relação à sua função, em consonância com o 

entendimento de Paulo Mota Pinto:  
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tutela da privacy é caracterizada por uma fundamental contraposição: de um 

lado, o interesse do indivíduo na sua privacidade, isto é, em subtrair-se à 

atenção dos outros, em impedir o acesso a si próprio ou em obstar à tomada 

de conhecimento ou à divulgação de informação pessoal [...], de outro lado, 

fundamentalmente o interesse em conhecer e em divulgar a informação 

conhecida [...]
40

. 

 

A modernização da legislação da União Europeia acerca da proteção aos dados 

pessoais a torna adequada para tutelar os direitos fundamentais no contexto dos desafios 

econômicos e sociais da era digital, principalmente em virtude das decorrências trazidas pela 

harmonização da legislação entre os Estados membros, agregando coerência do tratamento de 

dados pessoais e segurança jurídica entre todos os integrantes. 

Ainda em relação ao seu âmbito de aplicação material, segundo o seu artigo 2º, o 

GDPR aplica-se ao tratamento de dados pessoais realizados por meios total ou parcialmente 

automatizados, ou por meios não automatizados, desde que contidos em arquivos ou a eles 

destinados. 

Não há aplicação das regras europeias quando o tratamento for efetuado: a) no 

exercício de atividades não sujeitas à aplicação do direito da União Europeia; b) pelos Estados 

membros no exercício de atividades abrangidas pelo âmbito de aplicação do Tratado da União 

Europeia; c) por uma pessoa natural no exercício de atividades exclusivamente pessoais ou 

domésticas; d) pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, 

detecção e repressão de infrações penais ou da execução de sanções penais, incluindo a 

salvaguarda e a prevenção de ameaças à segurança pública. 

Já em relação ao aspecto territorial, relacionado à localização do estabelecimento do 

responsável pelo tratamento ou do subcontratante, o GDPR aplica-se ao tratamento de dados 

pessoais efetuado no contexto das atividades de um estabelecimento situado no território da 

União Europeia, independentemente de o tratamento ocorrer dentro ou fora daquele local.  

Esta opção legislativa é plenamente justificável, já que inúmeras empresas de 

tecnologia estrangeiras têm uma participação chave no mercado europeu. É fundamental 

sujeitar essas organizações às regras de proteção de dados da União Europeia para a garantia 

de proteção independentemente do local em que ocorrer o tratamento. 
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 PINTO, Paulo Mota. O direito à reserva sobre a intimidade da vida privada. Boletim da Faculdade de 

Direito, Universidade de Coimbra LXIX, 1993, pp. 508-509.  
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1.3 A proteção dos dados pessoais no Brasil 

 

Assim como em todos os lugares, a utilização de dados pessoais por corporações no 

Brasil, para fins de otimização dos resultados no exercício de suas atividades econômicas, 

iniciou-se antes mesmo da era digital. 

O tratamento de dados já era uma ferramenta muito utilizada, especialmente pelos 

setores comerciais e de marketing, com o intuito de realizar novos negócios, prospecções e 

atração de clientela, visto que, já há algum tempo, as empresas se valiam de bancos de dados 

criados a partir de cadastros realizados pelos consumidores. 

Fato é que, diante de cada vez mais acirradas práticas comerciais em razão da alta 

crescente de competitividade, o ordenamento jurídico não poderia permanecer inerte, já que 

era perceptível o risco iminente de infração à privacidade dos titulares dos dados captados e 

tratados para a criação dos bancos de dados. 

Com isso, foram surgindo no Brasil, ainda que timidamente, as primeiras 

regulamentações abordando diferentes relações jurídicas envolvendo, de diferentes maneiras, 

dados de pessoas naturais. 

Conforme destacado por Caio Mário da Silva Pereira
41

, a proteção conferida aos 

direitos da personalidade mostrou-se presente em todos os tempos e em todas as fases da 

civilização romano-cristã, embora carecesse de sistematização, especialmente no contexto das 

relações privadas. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que estabeleceu, pela 

primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos, considerou universal o direito à 

proteção da vida privada
42

.  

A Constituição Federal de 1988 reforçou esse direcionamento com a garantia da 

inviolabilidade da privacidade e intimidade em seu artigo 5º, X
43

, além de estabelecer o 

habeas data como remédio para retificar dados pessoais, assegurando os direitos ao seu 

                                                           
41

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil. v. 1. 21. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2005.   
42

 Declaração Universal dos Direitos Humanos. “Artigo 12: ninguém será sujeito à interferência na sua vida 

privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser 

humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.” 
43

 BRASIL. Constituição Federal (1988). “Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X – são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação;”  
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conhecimento e retificação, por meio do inciso LXXII
44

 do mesmo artigo, que relaciona os 

direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. 

Com o decorrer do tempo, foi despontada a criação de regras e disciplinas cuidando de 

questões que circundam o uso, o armazenamento, a disponibilização, a comunicação e a 

violação de dados pessoais, das quais muitas estão vigentes ainda hoje. 

Como exemplo, cita-se a criação de banco de dados de consumidores, os quais 

passaram a ter formalmente o direito de livre acesso às informações em cadastros e demais 

registros de dados pessoais e de consumo arquivados pelas empresas, por meio do artigo 43
45

 

do CDC. 

Em 2018, foi publicado um diploma específico e direcionado, que busca conferir 

proteção aos dados pessoais. Oriunda do Projeto de Lei da Câmara n. 53/2018, e sancionada 

em 14 de agosto de 2018, a LGPD, prevê disposições modernas e alinhadas com outros 

diplomas da mesma natureza
46

, tal como o regulamento europeu. 

Inclusive, vale enfatizar que a LGPD é fortemente inspirada no modelo europeu de 

proteção de dados, tratado no capítulo anterior. Há, portanto, diversos pontos de convergência 

em relação a ambas as regulações; por outro lado, observa-se também algumas divergências.  

A regulação pátria entra no ordenamento jurídico – em um bom momento, diga-se de 

passagem, uma vez que a legislação europeia possui aplicação extraterritorial –, com o viés de 

regular e normatizar todas as situações envolvendo dados pessoais, tanto pela iniciativa 

privada como pelo Poder Público. 
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 BRASIL. Constituição Federal (1988). LXXII – conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento 

de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo 

sigiloso, judicial ou administrativo;  
45

 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Artigo 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, 

terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados 

sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser 

objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas 

referentes a período superior a cinco anos. § 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de 

consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. § 3º O consumidor, 

sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o 

arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações 

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

congêneres são considerados entidades de caráter público. § 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de 

débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer 

informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. § 6º Todas as 

informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a 

pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. 
46

 Por exemplo, a definição de dados pessoais: “A definição do PL 5276/16 também está de acordo com o Article 

4, (1) da Regulation (EU) 2016/679, lei geral de proteção de dados editada pelo Parlamento Europeu e pelo 

Conselho Europeu”. SILVA, Alexandre Pacheco da (coord.). Um novo mundo de dados: relatório final. São 

Paulo: FGV, 2017.   
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Apesar dos inúmeros vetos sofridos antes de sua promulgação, que recaíram, em 

especial, sobre a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD (órgão 

responsável pela fiscalização das regras atinentes ao cenário de dados pessoais no país), é a lei 

que rege, expressa e especificamente, a proteção dos dados pessoais no Brasil. 

Como se trata da legislação abordando o tratamento de dados pessoais, sua análise é 

indispensável ao desenvolvimento deste estudo. 

Logo em seu artigo 1º define-se o alcance da LGPD, informando que abordará o 

tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa 

jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de 

liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.  

Bastante abrangente, há um corte inicial de especial relevância a ser feito. A LGPD 

não se dedica à proteção das pessoas jurídicas, mas apenas das pessoas naturais. No entanto, 

quanto aos seus destinatários, a lei abrange ambas, tanto as de direito público quando as de 

direito privado
47

. 

Assim, o legislador procurou conferir abrangência absoluta à aplicação da LGPD, 

ressalvadas as exceções expressas trazidas no texto legal, cujas situações não merecem tutela 

legal ou jurisdicional, todas relacionadas em seu artigo 4º
48

. 

As exceções trazidas pela legislação relacionam ocasiões nas quais a LGPD não deve 

ser aplicada diante da dinâmica das relações sociais, o que é natural. Por exemplo, não deve 

haver aplicação nos casos em que o uso de dados pessoais ocorre para fins exclusivamente 

particulares e não econômicos. 
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 LGPD. Artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Artigo 

41. São pessoas jurídicas de direito público interno: I – a União; II – os Estados, o Distrito Federal e os 

Territórios; III – os Municípios; IV – as autarquias, inclusive as associações públicas; V – as demais entidades de 

caráter público criadas por lei. [...] Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados 

estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Artigo 43. As pessoas 

jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade 

causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, 

culpa ou dolo. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I – as associações; II – as sociedades; III – as 

fundações. IV – as organizações religiosas; V – os partidos políticos; VI – as empresas individuais de 

responsabilidade limitada.  
48

 LGPD. Artigo 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: I – realizado por pessoa natural para 

fins exclusivamente particulares e não econômicos; II – realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e 

artísticos; ou b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei; III – realizado para fins 

exclusivos de: a) segurança pública; b) defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) atividades de investigação 

e repressão de infrações penais; ou IV – provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de 

comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência 

internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione 

grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.  
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Outra exceção que merece especial menção é aquela que trata acerca da finalidade 

jornalística do emprego dos dados pessoais. Isso porque, conforme reconhecido pelo Ministro 

Gilmar Mendes,  

qualquer controle desse tipo, que interfira na liberdade profissional no 

momento do próprio acesso à atividade jornalística configura, ao fim e ao 

cabo, controle prévio que, em verdade, caracteriza censura prévia das 

liberdades de expressão e de informação, expressamente vedada pelo artigo 

5º, inciso IX, da Constituição
 49

. 

 

A LGPD traz os fundamentos que disciplinam a proteção de dados pessoais, quando 

especifica, em seu artigo 2º
50

, os suportes que a sustentam. Claramente, o respeito à 

privacidade é um fundamento natural, raiz precípua de sua existência.  

Interessante notar que os fundamentos trazidos no corpo legal atuam como delineações 

gerais, como balizas e limites, englobando a complexidade que a contextualização da 

privacidade no âmbito da proteção de dados pessoais ostenta. 

Outro fundamento de especial relevância para a aplicação da lei é o fundamento da 

“autodeterminação informativa”, por meio do qual uma pessoa natural pode optar por admitir 

intromissão em sua vida privada, desde que possua elementos informativos que subsidiem sua 

decisão. 

Igualmente relevante é o fundamento do “desenvolvimento econômico e tecnológico e 

a inovação”, que reflete o espírito da norma em não impedir o Estado e os particulares de 

defenderem seu interesse no desenvolvimento econômico, figura presente na Constituição 

Federal de 1988
51

. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 511.961, no qual o Ministro declarou que a 

atividade jornalística não está reservada apenas às pessoas com curso superior específico.   
50

 LGPD. Artigo 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: 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.  
51

 BRASIL. Constituição Federal (1988). Artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 

científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. § 1º A pesquisa científica básica e 

tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, 

tecnologia e inovação. § 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas 

brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. § 3º O Estado apoiará a formação 

de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às 

atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de 

trabalho. § 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada 

ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que 

assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da 

produtividade de seu trabalho. § 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita 

orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. § 6º O Estado, na 

execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, 

nas diversas esferas de governo. § 7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições 
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 Isso tem grande importância na reflexão de que a nova legislação que protege os 

dados das pessoas naturais não deve constituir – e nunca foi essa a intenção – óbice ao 

desenvolvimento econômico, tecnológico e de inovação. Conforme será explorado adiante, é 

certo que a LGPD representa uma necessidade de mudança na forma em que os negócios são 

realizados atualmente, porém nunca deve ser considerada como barreira que veda o acesso a 

qualquer tipo de mercado. 

De acordo com Filipe Cabral,  

 

em interpretação sistemática, embora prescreva um fim a ser alcançado 

(proteção a direitos fundamentais), tal objetivo não pode se afastar dos 

alicerces maiores (fundamentos da disciplina). Em outras palavras, a 

regulação da LGPD busca a proteção da privacidade, desde que tal proteção 

não seja desproporcional ou impeditiva da inovação, já que a privacidade e o 

desenvolvimento econômico são valores de igual patamar neste contexto 

legislativo
52

. 

 

Diante disso, percebe-se clarividente ponderação de interesses, haja vista a 

importância da tecnologia e dos modelos de negócio disruptivos para o desenvolvimento dos 

negócios e da economia, e o fato de que grande parte deles, na modernidade, baseiam-se 

precipuamente no amplo uso de dados pessoais, para as mais diversas finalidades. 

Esta postura restou clara em decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul, exarada em 2016. Na ocasião, foi assentada a ausência de ofensa a direitos da 

personalidade no julgamento de recursos que têm como origem uma Ação Civil Pública
53

 por 

meio da qual foi apontado abuso na venda de dados e informações pessoais de consumidores, 

sem sua prévia anuência, para o uso de empresas na prospecção de futuros clientes. 

A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face 

da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, aduzindo ter havido prática de conduta 

abusiva na venda de dados e informações pessoais de consumidores (nome completo, 

telefone, endereço, número de documentos de identificação, data de nascimento, nomes dos 

                                                                                                                                                                                     
públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. Artigo 219. 

O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento 

cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei 

federal. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem 

como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e 

de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, 

difusão e transferência de tecnologia. 
52

 CABRAL, Filipe Fonteles. Proteção de dados pessoais na atividade empresarial: gerenciamento de riscos e 

o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. 
53

 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 70069420503 na Ação Civil Pública n. 

0152244-45.2016.8.21.7000. Des. Rel. Ney Wiedemann Neto. Sexta Câmara Cível. DJ 25-08-2016.  
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pais, e-mail, dentre outros), para que as empresas utilizassem em suas ações de marketing e na 

prospecção de clientes. 

A primeira instância julgou a ação procedente, destacando infração à garantia 

fundamental da vida privada e aduzindo violação dos artigos 3º, 4º e 9º, da Lei n. 12.414/2011 

(Lei do Cadastro Positivo) e da vida privada dos consumidores.  

Entretanto, foi dado provimento ao Recurso de Apelação, em votação unânime, 

julgando a ação improcedente, com base no argumento de que as informações 

comercializadas seriam comuns no comércio, não se tratando de dados absolutamente 

sigilosos; seriam, portanto, de domínio público, sem transcender a individualidade moral da 

pessoa. 

Esse caso é emblemático por não caracterizar como abusiva a comercialização de 

dados pessoais sem anuência de seus titulares em posicionamento eminentemente contrário 

aos preceitos trazidos pela nova legislação pátria sobre o tema. O resultado dessa ação muito 

provavelmente seria outro na vigência desse novo regramento, já que, conforme visto, os 

dados pessoais que identificam o seu titular não pertencem ao domínio público e gozam de 

proteção legal, mas teria o condão de estabelecer os parâmetros nos quais pode haver o 

tratamento de dados de forma regular.  

Pode-se dizer, então, que a proteção dos dados pessoais, ao mesmo passo que intenta 

proteger a privacidade dos sujeitos de direito, igualmente alcança a construção de um cenário 

que não engessa, amordaça ou interrompe o desenvolvimento econômico, tecnológico e, 

igualmente, as vontades e os interesses envolvidos. 

Já o artigo 6º da LGPD
54

, por sua vez, positiva os seus princípios norteadores e que 

devem reger a sua aplicação prática, tanto no âmbito da fiscalização estatal, quanto da 

                                                           
54

 Artigo 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: 

I – finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, 

sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; II – adequação: 

compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do 

tratamento; III – necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas 

finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do 

tratamento de dados; IV – livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a 

duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais; V – qualidade dos dados: 

garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e 

para o cumprimento da finalidade de seu tratamento; VI – transparência: garantia, aos titulares, de informações 

claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, 

observados os segredos comercial e industrial; VII – segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas 

aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 

perda, alteração, comunicação ou difusão; VIII – prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de 

danos em virtude do tratamento de dados pessoais; IX – não discriminação: impossibilidade de realização do 

tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos; e X – responsabilização e prestação de contas: 

demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o 

cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. 
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influência das decisões judiciais sobre o tema, que não serão poucas dada a grande 

complexidade do assunto envolvido.  

Conforme ensina De Plácido e Silva
55

, quando se menciona princípios jurídicos, não 

se trata da norma propriamente dita, mas de seu suporte teórico, ou seja, os valores por detrás 

os quais o legislador procurou defender, positivados ou não. 

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello,  

 

os princípios jurídicos constituem mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 

diferentes normas compondo-lhes o espírito e sentido servindo de critério 

para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e 

a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 

sentido harmônico
56

. 

 

Como visto, no caso da LGPD, os princípios jurídicos encontram-se expressos na 

norma, o que é de grande valia para sua interpretação, tanto pelos jurisdicionados quanto por 

parte dos responsáveis por sua interpretação e aplicação. 

Outro ponto extremamente relevante tratado logo no início da LGPD cuida das regras 

de aplicação territorial da norma. Segundo o artigo 3º, a lei aplica-se a qualquer operação de 

tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os 

dados, desde que, alternativamente: (i) a operação de tratamento seja realizada no território 

nacional; (ii) a atividade de tratamento tenha por objetivo oferecer ou fornecer bens ou 

serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou (ii) os 

dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. 

A primeira hipótese de aplicação da lei cuida da realização de operações de 

tratamento
57

 dentro do território nacional. Nesse ponto, vale ressaltar que não houve menção 

sobre a que título ou por quem ocorre o tratamento de dados, mas apenas sobre o território de 

aplicação, de modo que abrange, também, os dados de pessoas naturais estrangeiras que se 

encontrem no Brasil, conforme a terceira hipótese. 
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 “Princípios, no plural, significam as normas elementares ou os requisitos primordiais instituídos como base, 

como alicerce de alguma coisa [...] revelam o conjunto de regras ou preceitos, que se fixam para servir de norma 

a toda espécie e ação jurídica, traçando, assim, a conduta a ser tida em qualquer operação jurídica [...] mostram-
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Ademais, gozam de proteção os dados de pessoas quando o tratamento, realizado em 

qualquer lugar, tiver por objetivo oferecer produtos e serviços para pessoas localizadas dentro 

do território nacional, ainda que temporariamente ou de passagem. Aqui, novamente, o 

critério não se baseia na nacionalidade, mas na localização geográfica. 

Visando tornar a LGPD mais objetiva e clara quanto às suas determinações, o 

legislador fez constar uma série de definições dos termos nela tratados, relacionadas em seu 

artigo 5º. Nele, além de definir o que é dado pessoal (informação relacionada à pessoa natural 

identificada ou identificável), há também a definição sobre o que seriam, para os fins da lei, 

dados pessoais sensíveis
58

 e dados anonimizados
59

, cujas definições são imprescindíveis para 

aplicá-la na prática. 

Nota-se, primeiramente, que a LGPD preferiu adotar um critério amplo para definir 

dados pessoais, não cuidando apenas daqueles que identifiquem uma pessoa imediatamente, 

mas também daqueles que possibilitem a sua identificação, de forma mediata ou indireta. 

Assim, caso uma empresa possua em seus bancos de dados informações que permitam, 

ainda que por meio de mecanismos mesclados ou conjugados, identificar uma pessoa natural, 

estas deverão ser consideradas dados pessoais para os fins legais, ainda que, isoladamente, 

não identifiquem o indivíduo a que se refere. 

Definições importantes também especificam os agentes de tratamento envolvidos em 

uma determinada relação (pode sempre haver mais de um de cada modalidade). A legislação 

denominou como “controlador” aquele que detém o controle das decisões referentes aos 

dados pessoais e “operador” aquele que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 

controlador, ambos podendo ser pessoas naturais ou jurídicas. 

A verificação de cada parte no caso concreto é desafiadora, dada a complexidade das 

relações jurídicas envolvendo o tratamento de dados pessoais, ao passo que a definição é 

fundamental, uma vez que cada uma das partes possui responsabilidades diferenciadas de 

acordo com a lei. 
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Já no que se refere ao termo “tratamento”, é válido consignar que sua definição 

encerra um rol exemplificativo e não exaustivo, pois relaciona toda operação realizada com 

dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 

acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, 

difusão ou extração, ou seja, qualquer verbo que envolva um ato com dados pessoais. 

Diante disso, o simples fato de se arquivar um dado pessoal de pessoas naturais, ainda 

que não seja de qualquer forma utilizado, já constituiria um ato de tratamento de acordo com a 

definição legal. 

O tratamento de dados pessoais, ressalvadas as exceções de que trata o artigo 4º, 

somente pode ser realizado nas hipóteses positivadas pela LGPD
60

. O artigo 7º apresenta dez 

bases legais que justificam o uso de informações pessoais de terceiros, relacionando de forma 

expressa as situações nas quais o tratamento deve ser considerado legal. 

Este rol é exaustivo e não comporta situações diferentes daquelas que possam ser 

efetivamente enquadradas nos incisos do artigo 7º, apesar de trazer determinadas hipóteses 

relativamente subjetivas e que abrem margem à alguma interpretação acerca de sua 

aplicabilidade, mas que deverá ser objeto de normatização pela ANPD e pela jurisprudência 

que vier a se debruçar no tema. 

A manifestação do consentimento, pelo titular os dados, é a primeira situação trazida 

pela lei para legitimar o tratamento de dados; tratando-se de um negócio jurídico, deve ser 

empreendido de forma válida, conforme determina o Código Civil
61

. 

Essa manifestação deve ser fornecida por escrito ou por outro meio que demonstre a 

manifestação de vontade do titular, mas se por escrito, deve constar de cláusula destacada das 
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 Artigo 7º: O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: I – mediante 
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demais cláusulas contratuais. Sempre caberá ao controlador o ônus da prova acerca da outorga 

do consentimento em conformidade com as disposições da LGPD. 

Exceção à regra, os dados tornados manifestamente públicos pelos titulares dispensa a 

exigência de seu consentimento ou de outra base legal para legitimar o seu tratamento, desde 

que observados os demais direitos conferidos a estes por parte da LGPD, assim como os 

princípios nele estabelecidos. 

O consentimento outorgado pelos titulares pode ser revogado a qualquer momento 

mediante sua manifestação expressa, por meio de procedimento gratuito e facilitado, devendo 

ser considerados ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento 

manifestado enquanto não for efetivado o requerimento de eliminação perante os agentes de 

tratamento. 

Em vista das evoluções tecnológicas, a LGPD previu a possibilidade de manifestação 

do consentimento por meios diferentes da forma escrita. Sobre o tema, Márcio Cots esclarece:  

 

esses outros meios poderiam ser, por exemplo, utilização de tokens, SMS, 

autenticação por e-mail, por login, registro de áudio, vídeo ou ambos, entre 

outras. O importante é que a manifestação da vontade seja: (i) preservada e 

inequívoca; (ii) seja inteligível, ou seja, deve ser compreensível caso precise 

ser comprovada, especialmente perante as esferas judiciais; e (iii) esteja 

adequadamente atrelada aos termos do tratamento de dados, isto é, é 

necessário comprovar que determinado consentimento se deu sobre 

determinado tratamento
 62

. 

 

Na hipótese de o tratamento de dados pessoais ser realizado com base no 

consentimento, se houver mudanças da finalidade para sua realização incompatíveis com o 

consentimento original, os controladores devem informar previamente os titulares a respeito, 

podendo estes revogar o consentimento, caso discordem das alterações. 

Outrossim, quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento 

de determinado produto ou de serviço ou para o exercício de direito, a LGPD
63

 determina que 

os titulares sejam informados com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais 

poderão exercer os direitos por aquela conferidos. 

Além do consentimento dos titulares, sempre que a relação jurídica travada com um 

controlador exigir o tratamento dos dados por obrigação legal ou regulatória, haverá 

legitimidade para sua realização, sendo vedado aos titulares a se insurgirem ou a se oporem de 

alguma forma.  
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A realização de estudos por órgãos de pesquisa, os quais estão definidos pela LGPD
64

, 

é também uma base legal que permite o tratamento de dados; devem ser sempre observadas as 

demais determinações legais que confiram proteção aos titulares – as pessoas jurídicas de 

direito privado com fins lucrativos não podem utilizar essa hipótese. 

A execução de contratos também é uma base legal de tratamento expressa quando 

menciona a execução e não a formação, de maneira que a legitimação só é consumada quando 

o contrato já houver sido celebrado, de sorte que na fase pé-contratual mantém-se a 

imprescindível necessidade de se obter consentimento ou de se fixar outra base legal para o 

tratamento de dados. 

O exercício regular de direitos também é hipótese prevista pela LGPD, quando o 

controlador realiza o tratamento de dados no âmbito de litígios administrativos, judiciais ou 

arbitrais, o que é absolutamente razoável. Não seria razoável, por exemplo, obrigar um credor 

a obter o consentimento do devedor, pessoa natural, para a propositura de uma ação de 

cobrança, por exemplo. 

O tratamento de dados é legitimado por lei nos casos em que sejam realizados para 

proteger a vida ou a incolumidade física dos titulares ou de terceiros (à revelia do titular), 

hipóteses estas que devem ser aplicadas em casos extremos e pontuais, não devendo ser 

aplicadas em medidas preventivas. 

Como desdobramento dessa hipótese, a LGPD também permite o tratamento de dados 

para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, 

serviços de saúde ou autoridade sanitária, sendo vedada a utilização de tal base em detrimento 

dos titulares por parte de entidades privadas, ainda que sem fins lucrativos. 

O atendimento de interesse legítimo dos controladores ou de terceiros é outra 

possibilidade expressa de tratamento permitida pela LGPD, exceto em casos nos quais 

prevaleçam direitos e liberdades fundamentais dos titulares que exijam a proteção dos dados 

pessoais. 

Como não há definição de legítimo interesse, e por se tratar de conceito amplo e 

indeterminado, a sua aplicação deverá ser norteada pela ANPD por meio de regulamentação 

do tema, e a interpretação dependerá de como a jurisprudência se comportará diante dos casos 

submetidos à sua apreciação. Não obstante, por uma questão de coerência e hermenêutica da 

                                                           
64

 LGPD. Artigo 5º, 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. 



44 

 

 

interpretação, o tratamento de dados com base no legítimo interesse do controlador deve 

observar com maior rigor os princípios da finalidade, da necessidade e da transparência. 

Nesse sentido, Pedro Silveira Campos Soares entende:  

 

merece especial destaque o eventual conflito entre o legítimo interesse do 

controlador ou de terceiros, de um lado e, de outro lado, as expectativas, 

igualmente legítimas, do titular dos dados objeto de tratamento. Nesta 

hipótese, sendo impossível compatibilizar os interesses de tais polos, faz-se 

necessário realizar teste de ponderação, para verificar qual deles deverá se 

sobrepor ao outro. A análise deve ser específica para o caso concreto, 

levando em conta os direitos fundamentais do titular e o interesse do 

controlador ou do terceiro
 65

. 

 

No entendimento de Filipe Cabral,  

 

embora a LGPD não fale expressamente de um teste de balanceamento, ao 

estabelecer que os interesses legítimos do controlador devem ser confronta-

dos com os direitos e liberdades fundamentais do titular, a Lei torna 

implícito e inevitável o referido teste. Em análise objetiva, o tratamento de 

dados será lícito quando, feito o teste de balanceamento de interesses, o 

legítimo interesse do controlador (ou de terceiro) for maior do que a 

necessidade de se proteger a privacidade do titular contra riscos de 

violação
66

.  
 

 

Vale frisar que, quando baseado no legítimo interesse, a LGPD dispõe que a ANPD 

poderá solicitar ao controlador o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD), 

que é, segundo definição legal, a documentação do controlador que descreve os processos de 

tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos 

fundamentais, além de medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. 

Outra relevante base legal, a proteção do crédito, permite o tratamento de dados 

independentemente da prévia anuência dos titulares. Considerando que o crédito financeiro 

constitui ferramenta essencial para a economia, os serviços de proteção ao crédito não 

poderiam ficar à mercê da outorga de consentimento por parte dos devedores para que seus 

dados constem em banco de informações.  

Evidente que as informações cadastradas devem respeitar os requisitos de licitude para 

registro e manipulação, devendo ser previamente comunicadas aos devedores, conforme 

preceitua o artigo 43, § 2º do CDC, permitindo-lhe o acesso e o exercício do direito de 

retificação no caso de algum equívoco ou cadastramento indevido. 
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Nas palavras de Fernando Sacco Neto,  

 

no conflito entre a proteção do crédito – enquanto bem jurídico 

metaindividual (de prestação adequada dos serviços de proteção ao crédito) 

– e dos direitos da personalidade dos consumidores cadastrandos e 

cadastrados individualmente considerados, o primeiro, em regra, se sobrepõe 

ao segundo, sempre se observando os princípios da proporcionalidade
 67

. 

 

Durante todo o tratamento dos dados, ou seja, a integralidade do ciclo de vida do dado 

dentro da organização, deverá ser aplicada alguma das hipóteses que o legitime. Segundo o 

artigo 15 da LGPD, o término do tratamento dos dados ocorrerá nas seguintes hipóteses: i) 

verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários 

ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada; ii) fim do período de tratamento; 

iii) comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do 

consentimento, resguardado o interesse público; ou iv) determinação da autoridade nacional, 

quando houver violação à legislação. 

Com o término do tratamento, os dados devem ser eliminados pelo controlador, 

autorizada a sua conservação apenas para: i) cumprimento de obrigação legal ou regulatória 

pelo controlador; ii) estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 

anonimização dos dados pessoais; iii) transferência a terceiro, desde que respeitados os 

requisitos de tratamento de dados dispostos na LGPD; ou iv) uso exclusivo do controlador, 

vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados. 

De acordo com Márcio Cots, quando se trata das hipóteses de término do tratamento 

de dados pessoais e providências necessárias,  

 

o rol não é taxativo, mas exemplificativo, tendo em vista que algumas das 

hipóteses bastante claras não foram contempladas, como o desinteresse do 

controlador de continuar realizando o tratamento ou da revogação de lei ou 

regulamento que daria base legal para o tratamento sem consentimento do 

titular 
68

.  

 

Como visto, há diversos pontos de imprecisão ou de cláusulas que contêm 

determinações amplas que ensejarão especial atenção para a correta aplicação a partir da 

vigência da LGPD. Como mencionado, a criação da ANPD foi objeto de veto presidencial por 

ocasião da promulgação da LGPD. 
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O órgão, constituído posteriormente pela Lei n. 13.853/2019, tem suas atribuições 

expressamente estabelecidas na LGPD
69

, sendo-lhe assegurada autonomia técnica e decisória 

no que se refere ao tema da proteção de dados pessoais. Segundo previsto pela legislação
70

, a 

ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da 

atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades, nas correspondentes 

esferas de atuação, visando assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior 

eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados, conforme legislação 

específica, e o tratamento de dados pessoais. 
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 Art. 55-J. Compete à ANPD: I – zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação; II – zelar 
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órgãos e entidades da administração pública federal; XXIII – articular-se com as autoridades reguladoras 

públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais 

sujeitas à regulação; e XXIV – implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o 

registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta Lei. 
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Além da ANPD, a mencionada lei posterior criou o também inicialmente vetado 

Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, que tem por objetivo
71

: i) 

propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de 

Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD; ii) elaborar relatórios 

anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados 

Pessoais e da Privacidade; iii) sugerir ações a serem realizadas pela ANPD; iv) elaborar 

estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da 

privacidade; e v) disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da 

privacidade à população. 

A legislação trouxe também disposição expressa
72

 determinando a criação de fórum 

permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e 

entidades da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da 

atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, 

fiscalizatória e punitiva do órgão. 

 

1.4 Semelhanças e divergências entre a regulação brasileira e a regulação europeia 

 

Dentre os projetos de lei acerca da proteção de dados pessoais que tramitaram antes da 

aprovação daquele que deu gênese à LGPD, alguns buscaram inspiração na legislação 

europeia. 

Entre 2013 e 2014, foram propostos os Projetos de Lei n. 330/2013, n. 181/2014 e n. 

131/2014, que dispunham sobre a proteção de dados pessoais em geral e o fornecimento de 

dados de cidadãos e/ou empresas brasileiras e pessoas estrangeiras, oriundos da Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Espionagem carreada pelo Senado Federal
73

. Já em 2015, os três 

projetos foram apensados e tramitaram conjuntamente até a aprovação do texto da LGPD. 

Todos eles sofreram forte influência da regulação europeia e possuíam inúmeras 

semelhanças com o GDPR. Uma das similaridades mais relevantes verificou-se quando 

comparados os princípios norteadores positivados em ambas as normas, pois, apesar de 
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 LGPD. Artigo 58-B.  
72

 LGPD. Artigo 55-J, § 4º.  
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 SENADO FEDERAL. Senado Notícias. Projeto que protege dados pessoais passa na CCT, mas ainda vai a 

três comissões. Agência Senado. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/10/13/marco-regulatorio-para-protecao-de-dados-pessoais-

e-aprovado-pela-cct-e-segue-para-tres-outras-comissoes. Acesso em: 19 out. 2019.  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/10/13/marco-regulatorio-para-protecao-de-dados-pessoais-e-aprovado-pela-cct-e-segue-para-tres-outras-comissoes
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/10/13/marco-regulatorio-para-protecao-de-dados-pessoais-e-aprovado-pela-cct-e-segue-para-tres-outras-comissoes
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guardarem nomenclaturas distintas, eram praticamente idênticos em relação ao seu 

conteúdo
74

. 

Há diversos outros pontos importantes de similaridade entre ambos os regulamentos, 

como as definições dos termos e conceitos legais, as técnicas de segurança, a aplicação 

internacional, a previsão sobre o acesso facilitado às informações sobre o tratamento de dados 

pessoais pelo titular, a portabilidade dos dados, a regulação acerca de vazamentos de dados, 

dentre outros aspectos de interconexão. É fato que há muito mais pontos de convergência do 

que de disparidade entre eles. 

Contudo, ainda assim, é possível verificar diferenças entre os textos normativos. 

Assim como o faz a lei brasileira, o GDPR define dados pessoais como “informações relativas 

a uma pessoa singular identificada ou identificável”. No entanto, o GDPR vai além, trazendo 

também parâmetros para se determinar quando uma pessoa pode ser considerada identificável, 

o que não acontece na LGPD. 

Com relação aos dados pessoais sensíveis, o GDPR veda seu tratamento, fixando, por 

outro lado, exceções à proibição. Duas delas não foram contempladas pela LGPD: a) dados 

tornados públicos pelos seus titulares; e b) dados relativos a atuais ou ex-membros de 

fundação, associação ou organização sem fins lucrativos, desde que tratados para fins 

legítimos e com medidas de segurança apropriadas.  

A LGPD, por sua vez, estabelece proteção especial aos dados sensíveis, cujo 

tratamento apenas deve ocorrer de acordo com as hipóteses expressamente previstas. Sem 

previsão equivalente no GDPR, a LGPD permite o tratamento de dados sensíveis 

independentemente do consentimento de seus titulares nas hipóteses em que seja necessário 
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 “Article 5 of the GDPR sets out seven key principles which lie at the heart of the general data protection 

regime. Article 5 requires that personal data shall be: “(a) processed lawfully, fairly and in a transparent manner 

in relation to individuals (‘lawfulness, fairness and transparency’); (b) collected for specified, explicit and 

legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes; further 

processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical 

purposes shall not be considered to be incompatible with the initial purposes (‘purpose limitation’); (c) adequate, 

relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed (‘data 

minimisation’); (d) accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step must be taken to ensure 

that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or 

rectified without delay (‘accuracy’); (e) kept in a form which permits identification of data subjects for no longer 

than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be stored for 

longer periods insofar as the personal data will be processed solely for archiving purposes in the public interest, 

scientific or historical research purposes or statistical purposes subject to implementation of the appropriate 

technical and organisational measures required by the GDPR in order to safeguard the rights and freedoms of 

individuals (‘storage limitation’); (f) processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, 

including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or 

damage, using appropriate technical or organisational measures (‘integrity and confidentiality’). 

(INFORMATION Commissioner’s Office What is a DPIA? Disponível em: https://ico.org.uk/for-

organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/data-protection-

impact-assessments-dpias/what-is-a-dpia/. Acesso em: 03 nov. 2019).   

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/data-protection-impact-assessments-dpias/what-is-a-dpia/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/data-protection-impact-assessments-dpias/what-is-a-dpia/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/data-protection-impact-assessments-dpias/what-is-a-dpia/
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para a) execução, pela Administração Pública, de políticas públicas previstas em leis ou 

regulamentos; e b) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de 

identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos. 

Com relação ao tratamento de dados de menores de idade, a GDPR aplica regra mais 

protetiva com restrição a todos os menores de 16 anos, prevendo a necessidade de 

consentimento por parte dos responsáveis legais; na LGPD, o consentimento deve ser dado 

por pelo menos um dos pais ou responsável legal, específico e em destaque, porém somente 

em relação a “crianças”, cuja definição trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

restringe-se à pessoa até 12 anos incompletos. 

Na legislação pátria, em relação aos adolescentes – que conforme o Estatuto da 

Criança e do Adolescente são pessoas entre 12 e 18 anos de idade – é previsto que o 

tratamento de dados pessoais deve ser realizado em seu melhor interesse, nos termos da 

legislação pertinente. 

Outro ponto relevante cuida das políticas de proteção de dados, uma vez que na LGPD 

a implementação do programa de governança e privacidade é uma faculdade dos 

controladores de dados, enquanto no GDPR a adoção de medidas técnicas e organizacionais 

para assegurar que o tratamento de dados seja realizado em conformidade com a legislação é 

uma atribuição obrigatória. 

Em relação à responsabilização dos agentes de tratamento, o GDPR relaciona as 

hipóteses de exceção nas quais estes não devem ser responsabilizados pelos danos causados 

aos titulares dos dados pessoais. A primeira delas, quando comprovado que qualquer agente 

não esteve envolvido com o tratamento que deu origem ao dano e, o segundo, quando o 

tratamento tiver sido realizado conforme a legislação. 

Na LGPD há, além dessas duas hipóteses de exceção de responsabilidade dos agentes 

de tratamento, uma outra adicional versando sobre a culpa exclusiva do titular dos dados ou 

de terceiros, bastante semelhante ao conceito trazido pelo CDC em seu artigo 14, § 3º
75

. 

O nexo causal do dano está intrinsecamente relacionado à violação na LGPD, de modo 

que, se não ocorrer sua evidenciação, o ato ilícito não se configurará. Contudo, essa exceção 

brasileira poderá trazer algumas dificuldades importantes na aplicação da lei e na 

determinação da responsabilidade. Se partirmos da premissa de que nenhum sistema de 
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 LGPD. “Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] § 3° O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro.” 
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informação é invulnerável, o vazamento de dados em decorrência de ação de terceiros 

poderia, ao menos em tese, isentar o agente de tratamento de responsabilidade perante o 

titular. 

Outra questão que foi objeto de regulamentação na Europa, porém não no Brasil, foi o 

tratamento de dados para fins de marketing direto. Lá, os titulares dos dados têm o direito de 

se opor a qualquer momento ao tratamento de seus dados pessoais
76

, o que abrange a 

definição de perfis na medida em que esteja relacionada com a comercialização direta, 

enquanto a lei brasileira é silente sobre o tema, aplicando regras gerais de consentimento, 

transparência, finalidade e direito de objeção por parte dos titulares. 

Quanto à relação entre controladores e operadores, a legislação europeia prevê que o 

tratamento deve ser realizado por meio de um contrato ou um ato jurídico vinculando os 

agentes de tratamento, indicando expressamente as matérias que devem ser previstas nesse 

contrato
77

.  

Já no Brasil, embora a LGPD estabeleça que o operador deverá realizar o tratamento 

de dados conforme as instruções do controlador, não é exigida nenhuma formalização por 

meio de contratos. No entanto, segundo Márcio Cots,  
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 GDPR. Artigo 21. 2. Quando os dados pessoais forem tratados para efeitos de comercialização direta, o titular 

dos dados tem o direito de se opor a qualquer momento ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam respeito 

para os efeitos da referida comercialização, o que abrange a definição de perfis na medida em que esteja 

relacionada com a comercialização direta. 
77

 GDPR. Artigo 28. § 3º. O tratamento em subcontratação é regulado por contrato ou outro ato normativo ao 

abrigo do direito da União ou dos Estados-Membros, que vincule o subcontratante ao responsável pelo 

tratamento, estabeleça o objeto e a duração do tratamento, a natureza e a finalidade do tratamento, o tipo de 

dados pessoais e as categorias dos titulares dos dados, e as obrigações e direitos do responsável pelo tratamento. 

Esse contrato ou outro ato normativo estipulam, designadamente, que o subcontratante: a) Trata os dados 

pessoais apenas mediante instruções documentadas do responsável pelo tratamento, incluindo no que respeita às 

transferências de dados para países terceiros ou organizações internacionais, a menos que seja obrigado a fazê-lo 

pelo direito da União ou do Estado-Membro a que está sujeito, informando nesse caso o responsável pelo 

tratamento desse requisito jurídico antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informação por motivos 

importantes de interesse público; b) Assegura que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram 

um compromisso de confidencialidade ou estão sujeitas a adequadas obrigações legais de confidencialidade; c) 

Adota todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.o; d) Respeita as condições a que se referem os n. 2 e 4 

para contratar outro subcontratante; e) Toma em conta a natureza do tratamento, e na medida do possível, presta 

assistência ao responsável pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir 

que este cumpra a sua obrigação de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercício 

dos seus direitos previstos no capítulo III; f) Presta assistência ao responsável pelo tratamento no sentido de 

assegurar o cumprimento das obrigações previstas nos artigos 32.o a 36.o, tendo em conta a natureza do 

tratamento e a informação ao dispor do subcontratante; g) Consoante a escolha do responsável pelo tratamento, 

apaga ou devolve-lhe todos os dados pessoais depois de concluída a prestação de serviços relacionados com o 

tratamento, apagando as cópias existentes, a menos que a conservação dos dados seja exigida ao abrigo do 

direito da União ou dos Estados-Membros; e h) Disponibiliza ao responsável pelo tratamento todas as 

informações necessárias para demonstrar o cumprimento das obrigações previstas no presente artigo e facilita e 

contribui para as auditorias, inclusive as inspeções, conduzidas pelo responsável pelo tratamento ou por outro 

auditor por este mandatado.  
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a LGPD não estabelece como serão transmitidas as instruções do controlador ao 

operador, mas é certo que em toda a relação na qual um controlador delega a um 

operador o tratamento de dados pessoais sob sua responsabilidade, deverá 

estabelecer instruções claras para tal tratamento 
78

.  

 

Com relação ao RIPD, a LGPD não deixou claro em quais hipóteses o controlador será 

obrigado a elaborá-lo, o que deverá ser objeto de regulamentação no futuro. Na Europa, esse 

documento é obrigatório sempre que o tratamento resultar em um elevado risco para os 

direitos e liberdades das pessoas, trazendo uma descrição detalhada sobre os assuntos que nele 

deverão ser abordados. 

Um dispositivo muito interessante contido na regulação europeia, e que não foi 

repetido no país, cuida da possibilidade de se submeter assuntos relacionados ao tratamento 

de dados à consulta prévia perante a autoridade de controle antes do início do tratamento
79

. 

Não há disposição equivalente na LGPD. 

Portanto, em que pese a grande influência do GDPR sobre a LGPD, há diferenças 

significativas entre ambos os regulamentos. Nota-se que a legislação europeia é mais 

detalhada em muitos aspectos e conta com a vantagem de já haver uma cultura pregressa 

formada a respeito assunto. 
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 COTS, Márcio.  Lei Geral de Proteção de Dados comentada. São Paulo: RT, 2018, p. 216. 
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 GDPR. Artigo 36. O responsável pelo tratamento consulta a autoridade de controlo antes de proceder ao 

tratamento quando a avaliação de impacto sobre a proteção de dados nos termos do artigo 35 indicar que o 

tratamento resultaria num elevado risco na ausência das medidas tomadas pelo responsável pelo tratamento para 

atenuar o risco.  
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2 BIG DATA 

 

A internet se faz cada vez mais presente na vida daqueles que a ela possuem acesso, 

para fins de trabalho, estudo ou entretenimento. Qualquer que seja a sua aplicação, seu uso é 

cada vez mais frequente e, até certo ponto, inevitável. Por se tratar de um meio de 

comunicação, a internet incorpora caráter de serviço essencial. 

Cada página, aplicativo ou sistema acessado por meio de qualquer equipamento 

conectado à rede mundial de computadores gera, ainda que o usuário não insira efetivamente 

quaisquer dados, uma grande quantidade de informações. Essas informações de acesso, 

juntamente com as demais características de cada usuário, são utilizadas para formar um perfil 

das pessoas. 

Assim, é possível armazenar incontáveis informações a respeito de uma pessoa, 

estabelecendo-se critérios que podem ser utilizados pelas indústrias de alguma maneira para 

rentabilizar seus produtos e serviços. 

Essa moderna forma de acessar o mercado criou um novo tipo de profissional, que 

estuda a ciência da análise de bancos de dados para destacar determinados comportamentos, 

traçar perfis ou até peneirar consumidores para oferecimento direcionado de produtos e 

serviços. Conforme destaca Stephen Baker
80

, os Numerati são cientistas da computação e 

matemáticos que têm por objetivo traçar perfis por meio da análise de uma vasta quantidade 

de dados. 

O cruzamento de informações e a análise dos dados de forma proficiente é capaz de 

alcançar incontáveis objetivos, como montar relações padrão, prevendo-se, dentre uma imensa 

e variada gama de resultados a partir de um ou de um conjunto de indivíduos, tais como o que 

se busca adquirir, quais as preferências políticas, aptidões profissionais e características 

comportamentais, por exemplo.  

O termo anglicano Big Data refere-se, na ciência da Tecnologia da Informação (TI), a 

grandes conjuntos de dados que precisam ser processados e armazenados; trata-se de um 

conjunto de técnicas capazes de analisar grandes quantidades de dados para gerar 

determinados resultados. Um crescente número de pesquisas científicas envolvendo Big Data 

tem dado destaque a um ramo de pesquisa denominado Ciência dos Dados, mais conhecido 

por Data Science.  
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 BARKER, Stephen. Num3rati – Conheça os Numerati – Eles já conhecem você. Findaway World: 

Unabridged ARX, 2009. 
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Segundo estudo da consultoria McKinsey, o Big Data
81

 se tornou uma corrente que 

flui para todas as áreas da economia global. Nele são apontados diversos potenciais para o uso 

massivo de grandes volumes de dados na economia global. 

A sociedade global produz uma assombrosa quantidade de informações. A Cetax
82

, 

empresa de consultoria de Business Intelligence e Big Data levantou diversos dados relativos 

à internet que impressionam por tamanha magnitude e potencial de crescimento. 

A tendência das tecnologias de informação e comunicação é a de processar, cada vez 

mais, enormes quantidades de dados, de forma a obter de maneira qualificada as informações 

apropriadas para a tomada de decisão e, diante disso, oferecer melhores produtos ao mercado 

– o que é ótimo para os consumidores – além de aumentar a produtividade e a eficiência da 

operação empresarial. 

A Ciência dos Dados busca elaborar modelos para a descoberta de conhecimento em 

um grande volume de dados, na ordem de terabytes, petabytes e até mesmo exabytes, 

provenientes de múltiplas fontes de dados, incluindo sensores, aplicativos, instrumentos de 

coleta, mídias sociais e notícias. 

A indústria moderna como um todo visa possuir um sistema de produção com 

máquinas e equipamentos inteligentes e integrados, com o objetivo de gerar maior eficiência e 

desempenho para atingir sua finalidade, nos mais variados setores da economia. 

O uso de informações estruturadas serve a todo o mercado, nas relações das empresas 

com seus usuários e consumidores, assim como nas indústrias, em operações de manutenção, 

fornecimento, logística e gestão. 
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 “Big data” refers to datasets whose size is beyond the ability of typical database software tools to capture, 

store, manage, and analyze. This definition is intentionally subjective and incorporates a moving definition of 

how big a dataset needs to be in order to be considered big data—i.e., we don’t define big data in terms of being 

larger than a certain number of terabytes (thousands of gigabytes). We assume that, as technology advances over 

time, the size of datasets that qualify as big data will also increase. Also note that the definition can vary by 

sector, depending on what kinds of software tools are commonly available and what sizes of datasets are 

common in a particular industry. With those caveats, big data in many sectors today will range from a few 

dozen terabytes to multiple petabytes (thousands of terabytes). (McKINSEY GLOBAL Institute. Big Data: the 

next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey and Company, jun. 2011. Disponível em: 

https://www.mckinsey.com. Acesso em: 24 nov. 2019).   
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 BLOG CETAX. Big Data. O que é, conceito e definição. Disponível em: https://www.cetax.com.br/blog/big-

data/. Acesso em: 30 jun. 2019: “1) o Facebook armazena, acessa e analisa mais de 50 petabytes de informações 

geradas pelos usuários, a cada mês são gerados mais de 700 milhões de minutos por mês; 2) a cada minuto, são 

feitos uploads de 48 horas de vídeos no Youtube, ou seja, nunca ninguém conseguirá assistir a todos os vídeos 

do Youtube; 3) diariamente, mais de 500 milhões de mensagens são enviadas pelo Twitter, com uma média de 

5.700 TPS (twittes per second). O recorde é de 143.199 TPS; e d) o Google processa diariamente mais de 3 

bilhões de pesquisas em todo o mundo, 15% totalmente inéditas. Seu “motor” de pesquisa rastreia 20 bilhões de 

sites diariamente, armazenando 100 petabytes de informação”. 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Big%20data%20The%20next%20frontier%20for%20innovation/MGI_big_data_full_report.ashx
https://www.cetax.com.br/blog/big-data/
https://www.cetax.com.br/blog/big-data/
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Nas operações logísticas e de suprimentos, por exemplo, os sistemas disponibilizam ao 

operador as melhores opções de rotas em tempo real; é possível acompanhar todo o percurso e 

oferecer aos usuários a previsão assertiva sobre os pontos de transporte e datas de entrega. 

Na manufatura industrial, o processo de gestão de produção pode ser baseado em 

sistemas que analisam dados e auxiliam na tomada de decisões, como o acompanhamento dos 

estoques de matéria-prima, conferência de produtos com base na leitura automatizada de 

códigos, tomada de decisões estratégicas em função de sazonalidade e relação de oferta e 

demanda do mercado, dentre outras inúmeras aplicações. 

Na indústria de recursos humanos, as empresas de recolocação profissional utilizam 

dados estruturados sobre candidatos para encontrar os melhores perfis para determinada vaga, 

eliminando automaticamente aqueles que possuam menor aderência, reduzindo o dispêndio de 

capital com entrevistas, treinamentos e custo de oportunidade e analisando se as ideologias e 

metas dos candidatos estão de acordo com aquelas buscadas pela parte contratante, 

maximizando a probabilidade de colocação da pessoa ideal para a posição. 

As informações estruturadas são também objeto de uso pelos comércios varejistas, que 

se baseiam no processamento de índices que refletem o comportamento e as preferências dos 

consumidores, gerando, por exemplo, recomendações de consumo, indicações sobre os gostos 

dos consumidores e taxas de conclusões de compra, que auxiliam os gestores na otimização 

dos resultados. 

O termo Big Data foi empregado para nomear essa quantidade cada vez mais 

crescente e não estruturada de dados gerados a cada segundo. Atualmente, é considerado 

essencial nas relações econômicas e sociais por representar grande evolução nos sistemas de 

negócio e na sociedade como um todo. 

 

2.1 A Ciência dos Dados e a Internet 

 

Em uma definição comum, a Ciência dos Dados é a prática de se obter informações a 

partir de dados em geral, vinculada com os desafios relacionados ao processamento de 

grandes conjuntos de dados, contendo dados estruturados, não estruturados ou 

semiestruturados. 

Com o advento da Internet e áreas de pesquisa como a Internet das Coisas (em inglês, 

Internet of Things – IoT), a Ciência dos Dados está se expandindo para lidar com dados 

gerados a partir de dispositivos inteligentes em tempo real. 
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Para Yangyong Zhu e Yun Xiong
83

, há quatro perspectivas gerais sobre a definição de 

Ciência dos Dados. 

A primeira determina que a Ciência dos Dados é aquela que estuda dados científicos, 

consistindo no conjunto de métodos e de tecnologias utilizados na condução de pesquisas que 

fazem uso e gestão de dados científicos. Sob esta perspectiva, diversas áreas de pesquisa 

utilizam dados científicos e tecnologias da informação para auxiliar no processamento de 

dados. 

Já a segunda especifica que seria destinada ao estudo de negócios, não se restringindo 

à gestão, ao processamento e ao uso de dados, mas também criando produtos de dados. Foster 

Provost e Tom Fawcett
84

 compartilham desta visão. Afirmam que um dos conceitos 

fundamentais da Ciência dos Dados seria consubstanciada na extração de conhecimento a 

partir dos dados, os quais são utilizados para solucionar problemas de negócio, em uma linha 

muito próxima ao conceito de Business Intelligence. 

Para esses fins, a atividade de mineração de dados – processo de extração de 

conhecimento por meio do uso de tecnologias – gera valiosas informações às corporações 

para fins de marketing, publicidade online e recomendações para venda cruzada. 

Nesse sentido, Foster Provost e Tom Fawcett ressaltam: 

 

But data science involves much more than just data-mining algorithms. 

Successful data scientists must be able to view business problems from a 

data perspective. There is a fundamental structure to data-analytic thinking, 

and basic principles that should be understood. Data science draws from 

many ‘‘traditional’’ fields of study. Fundamental principles of causal 

analysis must be understood. A large portion of what has traditionally been 

studied within the field of statistics is fundamental to data science. Methods 

and methology for visualizing data are vital. There are also particular areas 

where intuition, creativity, common sense, and knowledge of a particular 

application must be brought to bear. A data-science perspective provides 

practitioners with structure and principles, which give the data scientist a 

framework to systematically treat problems of extracting useful knowledge 

from data
85

.  
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A terceira perspectiva sobre a definição de Ciência dos Dados é definida com base nas 

atividades desempenhadas pelos cientistas de dados, pessoas com habilidades em estatística, 

computação e inteligência artificial, dentre outras áreas. Normalmente, estas habilidades não 

ficam restritas a uma única pessoa, mas a um grupo de profissionais. 

Assim, a Ciência dos Dados é também definida pela sobreposição de áreas do 

conhecimento, como Estatística e Ciências da Computação, buscando estabelecer técnicas 

para análise e processamento de dados. 

A quarta e última definição trazida por Yangyong Zhu e Yun Xiong estabelece a 

Ciência dos Dados como método para buscar a resolução de problemas por meio de 

conhecimento a partir dos dados, constituindo praticamente uma junção das outras três 

perspectivas, generalizando o seu conceito. 

Independentemente da conceituação, percebe-se claramente ser um processo para 

adquirir conhecimento a partir dos dados, nas mais diversas áreas de pesquisa, com 

determinação de regras e padrões na análise, provendo suporte para pesquisa científica assim 

como para processos de tomada de decisão dos agentes de tratamento. 

 

2.2 Informações na rede mundial de computadores 

 

Para entender como os dados pessoais dos usuários da internet são utilizados pelas 

organizações empresariais, é preciso compreender como eles são individualizados e coletados 

na rede. Para tanto, alguns conceitos de tecnologia da informação deverão ser abordados, 

tornando a compreensão do tema mais clara. 

Quando um usuário se conecta a uma rede, seu computador recebe automaticamente 

do provedor de conexão um endereço de Protocolo de Internet (IP), que é único. Ao inserir 

um endereço (nome de domínio) no navegador, será verificado o número do IP associado ao 

nome de domínio e o conteúdo será exibido no dispositivo do usuário. 

A coleta de dados na internet resulta basicamente de dois meios distintos: (i) mediante 

o preenchimento de formulários e cadastros pelos usuários ao navegarem em determinado 

website, rede social ou aplicativo; e (ii) através da instalação de ferramentas tecnológicas no 

computador ou dispositivos móveis dos usuários (tablets, smartphones), para monitorar sua 
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navegação pela rede, coletar e armazenar dados dos consumidores e reconhecer assim suas 

preferências. 

No que se refere à primeira forma de coleta, os controladores dos dados (aqueles que 

coletam e tratam os dados) exigem o preenchimento de formulários contendo as mais variadas 

informações, para fins de cadastro e individualização dos usuários, antes de conceder acesso 

para realizar compras, efetuar login em redes sociais ou utilizar um aplicativo. Por meio desse 

cadastro é possível colher toda sorte de informações, tanto de viés pessoal (informação 

relacionada à pessoa natural identificada ou identificável
86

), quanto demais informações de 

interesse da corporação, como preferências de consumo, de natureza ou financeira.  

A partir do momento em que se realiza o login, o controlador coleta e armazena toda a 

navegação do usuário, tornando possível identificar seus interesses, preferências e perfil 

comportamental. 

Isso ocorre em razão do uso de uma ferramenta tecnológica comumente utilizada para 

monitorar a navegação dos usuários, os cookies (arquivos enviados pelos websites, redes 

sociais ou aplicativos para serem armazenados nos computadores ou dispositivos móveis). 

Cada vez que visitamos uma página pelo computador, celular ou tablet, recebemos dezenas de 

pedidos de instalação de cookies. 

Eles funcionam como uma “etiqueta” do navegador do usuário, representando uma 

forma de arquivar, guardar as informações no navegador do usuário, muito útil para 

armazenar credenciais, suas preferências – como o idioma escolhido para visualizar os sites – 

facilitando várias funcionalidades na internet, além de ser utilizado para identificar um 

indivíduo em uma sessão online.  

Os cookies também guardam informações para ajudar a entender o comportamento dos 

usuários. Isso pode ser usado de maneira correta, até mesmo para fins publicitários, com base 

no perfil dos usuários, permitindo-se que muitos serviços extremamente úteis na internet 

sejam fornecidos gratuitamente.  

Nesse sentido, Manuel Castells afirma: 

 

uma dada pessoa pode ser caracterizada por um grande corpo de informação 

contido em seus registros eletrônicos, de pagamentos por cartão de crédito a 

visitas a websites, correio eletrônico e chamadas telefônicas. No ambiente 

tecnológico atual, toda informação eletronicamente transmitida é gravada, 

podendo vir a ser processada, identificada e combinada numa unidade de 

análise coletiva ou individual
87

. 
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Os dados podem, por outro lado, ser usados de forma maliciosa e abusiva, aumentando 

preços ao notar que determinada pessoa está interessada em um tipo de serviço ou produto, 

por exemplo. Trata-se de uma forma de rastreamento online, pela qual os sites gravam várias 

informações que identificam os usuários ao atribuir seus acessos a um número dos seus 

navegadores para identificá-los. 

É bastante comum que diferentes empresas paguem ao site que visitamos para instalar 

seus próprios cookies, como também é habitual que a empresa use os dados não somente para 

estudos internos, mas os comercialize com terceiros. 

Esses arquivos contêm informações que servem para identificar os usuários visitantes, 

seja para personalizar a página de acordo com o seu perfil, seja para facilitar o transporte de 

dados entre as páginas de um mesmo website. 

Segundo divulgado pela Federal Trade Commission (FTC), agência independente do 

governo dos Estados Unidos, criada em 1914 pelo Federal Trade Commission Act – cuja  

principal missão é promover a proteção ao consumidor, eliminar e prevenir práticas 

comerciais anticompetitivas – em documento de janeiro de 2015
88

, alguns cookies são 

estritamente necessários para o funcionamento adequado dos websites ou para a conclusão de 

certas operação online (manutenção de produtos no carrinho de compra quando os usuários 

mudam de página, por exemplo). Porém, este mesmo órgão multou, recentemente, a 

companhia aérea British Airways em 183 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 

860 milhões) em razão de um ciberataque, durante o qual foram vazados dados de 500 mil 

cartões de bancos. As informações vazadas incluem nomes, endereços, e-mails e dados de 

cartões bancários (número, data de validade e código de segurança). Essa multa revela que as 

autoridades de proteção de dados estão atentas para punir severamente o vazamento de dados 

pessoais, cuja proteção é um dever das controladoras, ainda que seja fruto de invasão 

cibernética por hackers. 

Cada vez mais, as empresas devem investir em segurança contra o vazamento de 

dados, de forma preventiva. De acordo com dados do Global State of Information Security 

Survey (GSISS) de 2018
89

, preparado pela Price Waterhouse Coopers, 44% das empresas 

entrevistadas não possuem uma estratégia de segurança da informação, 48% não treinam seus 
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colaboradores e 54% não têm possibilidade de resposta a incidentes de Tecnologia da 

Informação. 

O relatório das tendências globais do Conselho Nacional de Inteligência dos Estados 

Unidos da América
90

 advertiu que a sociedade vivencia um paradoxo. Segundo relatado, “as 

conquistas das idades industrial e informacional estão moldando um mundo que é ao mesmo 

tempo mais perigoso e mais rico em oportunidades do que nunca antes”. 

Incontáveis são os casos de ataques cibernéticos que resultaram no vazamento de 

dados pessoais.   

No mês de julho de 2019, o site “Promoção Ypê”, da marca de produtos de limpeza 

pertencente à Química Amparo, teve expostos os dados de 1,2 milhão de usuários interessados 

em ganhar os brindes e prêmios ofertados (documentos pessoais, data de nascimento, sexo, 

cidade, e-mail, senha, telefone, data de cadastro, endereço IP, navegador utilizado e sistema 

operacional dos dispositivos dos usuários). 

Até empresas de tecnologia, que disponibilizam plataformas online aos seus usuários, 

são objeto de ataques cibernéticos. 

No final de 2018, 29 milhões de usuários do Facebook foram afetados por uma 

invasão de hackers. De acordo com a empresa, 15 milhões delas tiveram nome e detalhes de 

contato revelados, incluindo número de telefone, e-mail ou ambos, dependendo das 

informações disponíveis em cada conta.  

No caso das outras 14 milhões de pessoas, os invasores acessaram os mesmos dois 

conjuntos de dados de contato, além de outros detalhes em seus perfis (nome de usuário, 

gênero, local/idioma, status de relacionamento, religião, cidade natal, cidade atual reportada, 

data de nascimento, tipos de dispositivos, educação, trabalho, 10 últimos check-ins ou locais 

em que a pessoa foi marcada, website, pessoas ou páginas seguidas pela pessoa, além das 15 

pesquisas mais recentes). 

Para obter acesso aos dados, os hackers exploraram uma vulnerabilidade de código da 

plataforma que proporcionava a opção dos usuários verem como seus perfis aparecem para os 

demais. Isso permitiu que os invasores obtivessem ilegalmente senhas de acesso dos usuários 

ao Facebook, que foram usadas para o acesso às contas pessoais. 
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Outro caso de grande repercussão na mídia envolvendo novamente o Facebook foi a 

coleta de informações pela Cambridge Analytica
91

. Esse escândalo, perpetrado por empresa 

privada que combinava mineração e análise de dados com comunicação estratégica para 

processos eleitorais foi considerado por Diogo Queiroz de Andrade como um grande risco à 

democracia
92

. 

Segundo ele, a empresa especializou-se em usar dados recolhidos nas redes sociais 

para manipular as emoções dos usuários e conquistar votos para quem pagasse mais, gerando 

plena manipulação eleitoral. Resta saber qual foi o grau de participação consciente do 

Facebook em todo este processo 

A FTC multou o Facebook em 5 bilhões de dólares norte-americanos, fruto de um 

acordo entre a empresa e a agência de proteção aos consumidores. Foi a maior multa já 

aplicada a uma empresa de tecnologia na história e a segunda maior já aplicada pelo órgão – 

menor, apenas, que a praticada à Volkswagen em razão de violação aos testes de emissão de 

poluentes. 

A Itália também aplicou uma multa no valor de 1 milhão de euros ao Facebook pela 

utilização indevida de dados dos usuários no caso envolvendo a consultoria Cambridge 

Analytica, calculado com base na exposição de 57 usuários italianos do Facebook, que 

fizeram o download do aplicativo de quiz “This is Your Digital Life”, meio usado para a 

exploração dos dados. Nessa mesma esteira, a Comissão Irlandesa de Proteção de Dados 

iniciou, em abril de 2019, uma investigação contra o Facebook por manuseio incorreto de 

senhas para centenas de milhões de usuários. 

As ferramentas para realizar ataques cibernéticos têm se multiplicado de forma mais 

célere que os instrumentos de defesa e proteção conseguem evoluir. As empresas já enfrentam 

um alto nível de risco de ataque cibernético e esse cenário tende a se agravar à medida que a 

inteligência artificial e o aprendizado de máquina também são utilizados pelos hackers. 

Embora a privacidade de dados seja uma conversa relativamente antiga, regulá-la 

continua sendo um grande desafio. O gerenciamento de dados pessoais, por meio da 

checagem periódica da proteção e da inteligência de segurança da informação, deve ser 
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controlado, responsável e seguro, considerando a gravidade das consequências no caso de 

eventuais falhas nesse processo. 

 

2.3 Internet das Coisas 

 

As indústrias modernas possuem um alto nível de desenvolvimento tecnológico, 

estando aptas a proporcionar um elevado patamar de automatização inteligente em processos 

de diversas naturezas e com diferentes atributos. 

A tecnologia da era 4.0 tem aplicação em diversos segmentos, como o transporte 

inteligente e logístico, edifícios inteligentes, formas de entregas a domicílio, automação de 

processos industriais e até cidades inteligentes, sempre em busca de se obter maior eficiência 

e melhor desempenho. 

As tecnologias da informação e comunicação existentes e em crescente 

desenvolvimento podem ser aplicadas aos modelos de indústrias tradicionais, elevando-as a 

um novo patamar, com automatização e inteligência consideravelmente mais autônomas e 

flexíveis. 

Segundo Sérgio Luiz Stevan Jr., “acredita-se que a forte inserção de tecnologias no 

modelo de I4.0 possa trazer benefícios sociais e econômicos à sociedade, por oferecer um 

sistema com melhor nível de desempenho e eficiência de automação, gerando autonomia para 

a tomada de decisões significantes”
93

. 

Para ele, algumas métricas de desempenho podem ser utilizadas para avaliar os 

princípios e os requisitos da denominada Indústria 4.0, auxiliando no processo de 

identificação de cenários e implementação dos paradigmas ou modelos dessa indústria, como 

por exemplo: 

a) Interoperabilidade: consiste na habilidade em que máquinas, dispositivos, 

sensores, atuadores e pessoas possam estar conectados, comunicando-se por 

meio de protocolos de comunicação baseados na concepção da Internet das 

Coisas (IoT) ou da Internet das Pessoas (IoP); 

b) Transparência da informação ou virtualização: trata da capacidade de o 

sistema de informação gerar uma cópia digital do mundo real, para 

virtualização da planta física com dados de sensores, dispositivos e 

atuadores; 

c) Assistência técnica: é a capacidade de um sistema de assistência 

relacionar-se com humanos para agregar e visualizar informações 

compreensíveis para tomada de decisões e resolução de problemas urgentes. 

Além disso, os sistemas cibernéticos –podem realizar atividades humanas 

desagradáveis, inseguras e exaustivas; 
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d) Decisões descentralizadas: trata-se da habilidade de os sistemas 

cibernéticos tomarem decisões por conta própria para realização de tarefas 

de modo mais autônomo. Deve-se considerar exceções para casos de 

interferências ou conflitos de objetivos, em que as tarefas são delegadas a 

um nível superior. 

 

 

Todo o processo de industrialização inteligente requer ações cooperativas e a 

colaboração para a padronização e a normalização dos seus objetivos técnicos. Isso significa 

que a evolução industrial tem exigido um grau de interação de sistemas entre os diferentes 

domínios, entre os diferentes níveis de hierarquia e entre as diferentes fases de ciclo de vida, 

seja do produto desenvolvido, seja de um equipamento que integre o processo industrial. 

A Internet das Coisas pode ser, e está cada vez mais, sendo utilizada para vários 

segmentos industriais: 

a) Máquinas Inteligentes: são máquinas que incluem sistemas de 

comunicação entre máquinas (M2M) e destas com dispositivos de controle 

(supervisão e/ou controle); 

b) Dispositivos Inteligentes: tratam-se dos dispositivos de campo, 

dispositivos móveis, dispositivos operacionais etc., ou seja, todos os 

dispositivos que possam coletar informações e transmiti-las para outros 

dispositivos conectados em rede. 

c) Manufatura Inteligente: diz respeito aos sistemas de controle e 

manutenção de um processo de manufatura, o qual permite que, de forma 

eficiente, em tempo real e de forma automatizada, máquinas e dispositivos 

possam ser automatizados e que as informações possam ser disponibilizadas 

pelos fundamentos de IoT; 

d) Engenharia Inteligente: trata dos processos de engenharia que incluem o 

projeto e desenvolvimento de produtos, engenharia de produtos, produção e 

serviço de pós-venda. Pode exigir no processo de planejamento o uso de 

dados coletados no processo de fabricação, para otimizar máquinas, 

processos e/ou produtos; 

e) Infraestrutura de Comunicação: trata da interconexão das diferentes 

estruturas de rede de protocolos de comunicação dos diferentes dispositivos. 

Proporciona uma gestão integral da informação, desde os dispositivos de 

campo, passando pelos processos de supervisão, monitoramento e/ou 

controle, até chegar ao gerenciamento de produção inteligente, integrando 

toda informação de produção aos dados e IoT; 

f) Logística Inteligente: inclui ferramentas e processos logísticos 

inteligentes. Um exemplo de logística interna inteligente é a logística auto-

organizada, que reage a situações adversas ou mesmo inesperadas na 

produção, tais como estrangulamentos e falta de matéria prima; 

g) Dados em Nuvem (cloud data) ou grandes dados (Big Data): trata da 

disponibilização em nuvem dos dados coletados pelos diferentes dispositivos 

de campo, que podem ser estruturados (planilhas de dados) ou não 

estruturados (imagens). Devem estar disponíveis para acesso ou análise por 

usuários autenticados; 

g) Computação em Nuvem (cloud computing): incluem as aplicações e 

algoritmos que tratam e analisam os dados dos diferentes dispositivos, ou já 

disponíveis em servidores de rede, os quais são executados em nuvem, ou 

seja, não precisam estar instalados nos computadores locais; 
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i) Fornecedores Inteligentes: tratam das ferramentas que intermediam e 

gerenciam as relações sustentáveis, imediatas e otimizadas com 

fornecedores. Podem ser um conjunto de ferramentas que possibilitem 

aumentar a flexibilidade, personalizando encomendas em função da 

necessidade imediata de clientes, ou selecionando o melhor fornecedor com 

base nas necessidades da fábrica; 

j) Smat Grid: aborda as infraestruturas inteligentes. Em particular, 

financeiramente falando, é essencial reagir às mudanças nos preços da 

energia, possibilitando o gerenciamento de demandas ou a opção entre 

fornecedores 
94

. 

 

Observam-se diversas utilizações possíveis das tecnologias proporcionadas pela 

Internet das Coisas. Contudo, à medida que crescem e são ampliadas as possibilidades de 

integração e eficiência operacional, as vulnerabilidades generalizadas de segurança 

cibernética também são potencializadas. 

Acerca dessa vulnerabilidade, Bruno Zani explica: 

 

Os dispositivos de Internet das Coisas muitas vezes não são projetados para 

a segurança. A maioria dos dispositivos não tem uma abordagem coordenada 

de segurança de rede, não exige senha ou não se preocupa com 

complexidade das mesmas, armazena informações pessoais e contém 

diversas vulnerabilidades. A proliferação de novos dispositivos, a baixíssima 

preocupação com segurança e o alto valor dos dados contidos nesses objetos 

farão com que os ataques cibernéticos visando esses dispositivos cresçam de 

forma abundante
 95

. 

 

A crescente produção de dispositivos inseguros de internet das coisas está criando 

importantes vulnerabilidades de segurança cibernética. Esse aumento do nível de qualidade 

das ameaças compromete a integridade dos dados e pode prejudicar sistemas inteiros, com 

prejuízos físicos e danos à infraestrutura crítica. 

Percebe-se, portanto, que a vasta implantação de dispositivos da Internet das Coisas e 

a falta de segurança robusta representam uma ameaça crescente à segurança e à privacidade 

dos indivíduos e empresas. Os dispositivos da Internet das Coisas baseiam-se em uma 

variedade cada vez maior de software e hardware complexos e que dificultam a 

implementação de controles de segurança. 
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2.4 Ataques cibernéticos e segurança da informação 

 

Os ataques cibernéticos não são um problema recente. Desde a década de 1990, com a 

expansão e o uso em massa da internet, os hackers passaram a explorar as vulnerabilidades 

das redes para capturar dados. A evolução dos ataques, assim como os recursos tecnológicos 

utilizados para se perpetrar as fraudes, avançam em grandes proporções. 

A segurança cibernética é um conjunto de ações sobre pessoas, tecnologias e 

processos contra os ataques cibernéticos. Assim como a segurança digital, é uma ramificação 

da segurança da informação. 

A segurança da informação, por sua vez, tem como objetivo cuidar e assegurar que os 

dados estejam protegidos, sejam eles físicos ou digitais. Dentro desse aspecto, torna-se mais 

clara a compreensão entre as três, uma vez que a segurança digital cuida dos dados digitais e 

cibernética, protege e previne dos ataques cibernéticos. 

Os ataques são ações realizadas por criminosos que se aproveitam das 

vulnerabilidades da rede, constituídas por falhas ou erros em um software ou sistema que 

pode permitir a ação de um hacker com propósito malicioso, para atacar e roubar os dados 

neles contidos. 

Os efeitos desses ataques são catastróficos, pois não implicam apenas um 

congelamento de serviços das empresas, mas em exposição de informações importantíssimas 

dos clientes e usuários que possuem tutela legal garantida pelo ordenamento jurídico. 

Fabiani Borges expõe o aproveitamento das novas tecnologias pelos criminosos: 

 

É certo que a criminalidade, obviamente, não deixaria de aproveitar as 

oportunidades trazidas pelas novas tecnologias, e a prática de ilícitos na 

Internet é uma realidade perversa, com um sem número de fraudes bancárias, 

extorsões decorrentes de invasões de computadores, vírus e programas 

espalhados pela rede para obtenção de dados que permitam a prática 

criminosa, pornografia infantil e muitas outras condutas ilícitas ou 

reprováveis 
96

.  

 

A disseminação e a constante evolução da tecnologia traz consigo eventos de 

vulnerabilidade devido a ações pessoais, como o uso de senhas fracas, o uso de dispositivos 

desatualizados e sem ferramentas de segurança adequadas, mas também em razão de falhas 

sistêmicas. 
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São inegáveis os inúmeros benefícios trazidos pelas novas tecnologias, porém não se 

pode negar a existência destas vulnerabilidades, trazendo consigo históricos de ataques 

criminosos visando diversos setores da sociedade já que muitas ferramentas tornaram-se 

obsoletas durante o processo ou não conseguem gerar atualizações na mesma velocidade em 

que aplicações são criadas. 

Sobre esse fenômeno, a KSecurity, empresa especializada na prestação de serviços de 

segurança da informação, esclarece:  

 

Enquanto a infraestrutura de rede teve poucas mudanças ao longo dos anos, 

os cibercriminosos evoluíram para executar ataques cada vez mais 

sofisticados, com fortes motivações e muita persistência. Dessa maneira, 

muitos desenvolveram habilidades para desviar de uma série de barreiras e 

de controles de segurança para atingir empresas em diferentes países
 97

.
 
 

 

O número de ataques cibernéticos praticamente dobrou no Brasil em 2018. Segundo 

pesquisa do DFNDR Lab
98

, laboratório especializado em segurança digital da start-up 

brasileira PSafe, o Brasil é o segundo país que mais sofre ataques cibernéticos, contabilizando 

120,7 milhões de ataques, só em 2018. 

A obtenção de maior resiliência cibernética na sociedade e dentro das organizações 

exige um esforço para a descoberta e gestão dos novos riscos inerentes às tecnologias 

emergentes. Percebe-se claramente que a prática de medidas de segurança é fundamental para 

que a proteção esteja atualizada com as demandas decorrentes dos avanços da tecnologia 

digital. 

A estrutura de segurança das empresas precisa contar com soluções que contemplem 

integridade, identidade e visibilidade, proteção de dados (dispositivo e nuvem), proteção de 

rede (dispositivo e nuvem), segurança de nuvens híbridas e privadas, segurança baseada em 

hardware, proteção da infraestrutura crítica e proteção de sistemas críticos. 

Ferramentas como antivírus, firewall, webfilter, backup são as principais formas de se 

proteger contra ataques cibernéticos, no entanto, muitas vezes não são suficientes para conter 

as novas tecnologias desenvolvidas nos modelos de ataques cibernéticos, que não param de se 

aperfeiçoar. 
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Passemos, então, a tratar brevemente das principais modalidades de ataques 

cibernéticos que podem implicar na captura ilícita de dados pessoais para melhor 

compreender como podem ocorrer. 

O termo phishing designa as tentativas de obtenção de informação de pessoas 

identificáveis, por meio de iscas para atrair as vítimas. O phishing é um golpe poderoso 

utilizado com o intuito de obter o acesso não autorizado a informações privadas, tanto de 

usuários comuns quanto de grandes empresas. Geralmente ocorre com o uso de comunicação 

eletrônica falsa (spoofing), incitando os usuários a preencherem campos com detalhamento de 

dados pessoais e chaves de acesso ou detalhes bancários.  

As iscas para essa fraude são as mais variadas possíveis, todas utilizadas com o intuito 

de induzir as vítimas a oferecerem seus dados pessoais ou permitir a instalação de softwares 

maliciosos nos seus sistemas, podendo servir até de plataforma para outro tipo de ataques. 

Esse método é capaz de viabilizar o furto de identidade e de informações bancárias, de 

maneira que é sempre preciso ter cuidado ao fornecer informações pessoais através da 

Internet. Na tentativa de controlar esses ataques, foram desenvolvidos programas antiphishing 

com o objetivo de reduzir a ocorrência deste tipo de incidente. Sua utilização, no entanto, não 

protege completamente os usuários.  

Para combater esse método de fraude, é necessário assumir certas atitudes de defesa, 

como a proteção de e-mail com senhas fortes, evitar a transmissão de informações pessoais 

pela rede (salvo navegação por sites seguros) e ter cuidado com downloads e acesso a links 

desconhecidos.  

Outras ações preventivas estão relacionadas ao controle do acesso a pop-ups, 

manutenção dos sistemas atualizados, adoção de firewall, filtros de spam, antivírus e software 

anti-spyware, que têm o objetivo de detectar e remover adwares (software projetado para 

veicular anúncios nos navegadores) e spywares (software criado para observar e capturar 

informações pessoais do usuário que utiliza o dispositivo no qual o programa está instalado, 

retransmitindo-as para uma fonte externa na internet, sem o conhecimento ou consentimento 

do usuário). 

Muitas vezes, portanto, as principais vulnerabilidades de um sistema computacional 

residem em seus próprios usuários. Os indivíduos que não conhecem os golpes possíveis 

durante a navegação na internet poderá oferecer informações privadas e relevantes aos 

golpistas deste setor. 

Há diversos programas maliciosos, como o Cavalo de Tróia ou Trojan Horse, que 

podem ser instalados em um computador disfarçados como um programa comum e legítimo, 
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de maneira que o usuário sequer tenha conhecimento. Com ele, permite-se a abertura de uma 

porta para a invasão de terceiros em ambiente privado, podendo ser utilizado para acessar 

ambientes privados e capturar dados pessoais. 

Já o sniffer é um tipo de software frequentemente utilizado no monitoramento e 

análise de tráfego de redes, visando detectar problemas e manter um fluxo eficiente. Contudo, 

também pode ser usado de má-fé. 

Esses programas capturam tudo o que passa pela navegação na internet, inclusive 

senhas e nomes de usuários não criptografados. Dessa forma, os hackers têm acesso a 

quaisquer informações, conforme opina Rogério Antônio Casagrande: 

 

Em outras palavras, os Sniffers foram desenvolvidos com a finalidade de 

ajudar os administradores de rede a avaliar e diagnosticar problemas de 

performance ou mau funcionamento de dispositivos de rede, de aplicações, 

enfim do funcionamento geral da rede ou segmento de rede. No entanto, são 

também utilizados de forma a capturar informações não autorizadas, 

possibilitando a invasão de outros sistemas computacionais, como nomes de 

contas, senhas e os próprios dados dos usuários
99

.  
 

 

Os invasores podem tentar capturar o tráfego da rede com diversos objetivos, dentre os 

quais, obter cópias de arquivos importantes durante sua transmissão ou senhas que permitam 

estender o seu raio de penetração em um ambiente invadido ou acessar diálogos em tempo 

real. 

Além disso, um sniffer pode ser instalado em qualquer computador conectado a uma 

rede local. O programa não precisa ser instalado no próprio aparelho a ser monitorado, de 

modo que poderá permanecer oculto durante toda a conexão. 

Para se proteger, os usuários podem usar um programa antivírus para encontrar e 

remover malwares associado a um sniffer eventualmente instalado no dispositivo. Para 

eliminar completamente um sniffer do sistema, é preciso excluir os arquivos e as pastas a ele 

associados, preferencialmente utilizando um software de segurança que possua escâner de 

rede que a vasculhará e orientará sobre como resolver eventuais problemas encontrados.  

Também conhecido como “sequestrador digital”, o ransomware é um software que se 

instala na máquina, codifica os dados do sistema e bloqueia o acesso de usuários. Com isso, o 

hacker pode extorquir empresas, condicionando a devolução dos dados ao pagamento de um 

resgate, geralmente exigido por meio de criptomoedas. 
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Um exemplo recente desse tipo de ataque ocorreu em maio de 2017. Mais de 230 mil 

sistemas foram sequestrados pelo WannaCry, um tipo de ransomware. Diversas empresas, 

como Telefônica, Hospital Sírio-Libanês, Renault, Nissan, Tribunal de Justiça de São Paulo e 

Ministério Público do Estado de São Paulo foram alvo dos ataques, classificados pelo Centro 

de Cibersegurança Europeu (Europol) como “sem precedentes”. 

Para se ter ideia da extensão desse ataque em âmbito mundial, o Serviço Nacional de 

Saúde britânico foi obrigado a cancelar consultas não urgentes e desviar suas ambulâncias; as 

linhas de produção de fábricas pertencentes às companhias Nissan e Renault também foram 

interrompidas. 

O ataque foi disseminado por 11 países desde as primeiras horas. Em apenas um dia, 

foram identificados 45 mil ataques, 2 mil somente no Brasil. Em 3 dias, o ransomware 

infectou mais de 250 mil sistemas em todo o mundo, em mais de 150 países. Em 5 dias, o 

número de infecções detectadas passou de 345 mil – acredita-se que 97% dessas máquinas 

tiveram seus dados criptografados
100

.  

A forma de ataque cibernético denominada Brute Force (Ataque de Força Bruta) é 

realizada por repetidas tentativas de utilizar várias combinações de senha para invadir 

determinado site ou rede. O objetivo é identificar senhas criptografadas ou tentar acesso a 

determinado sistema que exige autenticação, utilizando como base várias tentativas de senha 

consecutivas até acertar a verdadeira. O hacker busca obter acesso ilegal a um site 

segmentado e utilizá-lo na execução de outro tipo de ataque, captura ilegal de dados valiosos 

ou apenas para desativá-lo. 

Qualquer equipamento com acesso à internet que necessite de usuário e senha pode 

ser, em algum momento, alvo de um ataque de força bruta. Embora possa ser realizado 

manualmente, o que demanda uma quantidade alta de tempo, na maioria dos casos ocorre com 

o uso de robôs que permitem acelerar e automatizar a descoberta da senha, ocasionando futura 

invasão ao sistema. 

Há algumas formas de se proteger desse tipo de ataque. Uma delas é verificar senhas 

em imagens aleatórias, a ser digitada pelo usuário ao efetuar o login; outra são as ferramentas 

visando comprovar que o usuário não é um robô – consiste em perguntas a serem respondidas 

pelo usuário sob pena de não ingressar no sistema caso não encaminhe as respostas corretas.   

No entanto, a forma mais comum para evitar o Ataque de Força Bruta está relacionada 

ao bloqueio do sistema em caso de tentativas malsucedidas por um determinado período de 
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tempo, como é o caso do bloqueio da conta ou o bloqueio do IP do visitante que está tentando 

ingressar no sistema. 
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3 AS NOVAS TECNOLOGIAS E A PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

 

Um dos maiores desafios da computação tem sido armazenar, manipular e tornar úteis 

a grande quantidade de dados produzidos todos os dias em volume extraordinário. Cada vez 

mais sofisticadas, as ferramentas de processamento de dados vêm evoluindo e melhorando o 

desempenho em diversos aspectos, especialmente em volume e em tempo de processamento. 

O advento tecnológico de processamento de grandes volumes de dados, conhecido 

como Big Data, tem notoriedade expressiva por conta das inúmeras oportunidades e desafios 

surgidos em torno de sua utilidade no apoio aos negócios, principalmente na era digital. 

Esse conceito baseia-se em aplicações que possuem um volume gigantesco de dados, 

variedade e velocidade de processamento. Como existem diversas fontes geradoras desses 

dados, são inúmeras as variedades de formatos nos quais são armazenados. Apenas alguns 

deles são estruturados.   

As empresas produzem um volume crescente de dados transacionais, capturando 

trilhões de bytes de informações sobre seus clientes, fornecedores e operações. Milhões de 

sensores em rede estão sendo incorporados no mundo físico em dispositivos como telefones 

celulares, medidores inteligentes de energia, automóveis e máquinas industriais para, por 

exemplo, detectar, criar e comunicar dados na era da Internet das Coisas. 

Ainda, grande parte desses dados são armazenados de forma não estruturada em 

sistemas, linguagens e formatos bem diferentes, inviabilizando o seu uso pelas corporações de 

forma inteligente e aplicada à evolução e à melhoria nos processos de seu negócio. 

É nesse contexto que o conceito de “inteligência de negócios”, do termo business 

intelligence, ganha exponencial importância no mundo dos negócios. O emprego da 

tecnologia no processo de análise de dados, por meio do uso de sistemas e de softwares que 

importam fluxos de dados e os utilizam para gerar informação que podem indicar uma decisão 

específica, torna o conjunto de dados estruturado e útil. 

Os sistemas de business intelligence conjugados com os dados disponíveis apresentam 

informações relevantes que sustentam a construção de conhecimento sobre a própria 

organização, sobre o seu negócio e oferecem suporte direcionado às tomadas de decisão. Para 

Marinela Mircea e Anca Ioana Andreescu
101

, as ferramentas de business intelligence auxiliam 
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na compreensão dos fatores que influenciaram as métricas de desempenho e ajudam os 

gerentes a encontrarem as informações certas para gerenciar o negócio. 

Diversas empresas já nasceram digitais e têm desenhado perfeitamente o papel dos 

dados nas tomadas de decisões do negócio e na utilidade da sua consecução. Outras, porém, 

ainda não encontraram a maneira de explorar esse material em suas estratégias – e se não o 

fizerem rapidamente tenderão a ficar para trás na economia global. 

Somos testemunhas de profundas mudanças em todos os setores, com o surgimento de 

novos modelos de negócio disruptivos
102

, reformulação da produção, do consumo, dos 

sistemas logísticos, dentre outros inúmeros fatores que trazem novas formas de atuação 

empresarial. 

As ferramentas de Big Data adquiriram grande relevância nos últimos tempos no 

âmbito empresarial, especialmente na definição de estratégias de marketing, no aumento da 

produtividade, na redução de custos e tomada de decisões mais inteligentes baseada em fatos 

concretos por meio da análise de dados. 

A essência do conceito está em gerar valor para os negócios, concebido como um 

novo método de avançar as fronteiras do conhecimento, através de novas tecnologias para 

coletar, manipular, analisar e exibir dados, construindo valor agregado por meio dessas 

análises.  

Trata-se, portanto, de uma valiosa fonte de informação. As detentoras dos dados 

começam a ser avaliadas pelo mercado não somente pela inovação de suas aplicações, mas 

também pela qualidade e aplicação dos dados mantidos em sua base, especialmente pela 

potencialidade de transformar e fazer evoluir os negócios. 

O Facebook, por exemplo, não apenas dispõe dos dados depositados voluntariamente 

pelos usuários, mas também faz inferências com base nas interações entre as pessoas e 

informações, compartilhando-as com terceiros e desenvolvendo um perfil único que permite 

determinar o que é mostrado no mural do usuário, direcionado com base nas suas 

características, gostos e costumes. 

O Google, por sua vez, não tem um alto valor agregado somente por deter um 

poderoso algoritmo de buscas de páginas e de seus serviços online, mas também por manter e 

utilizar o grande volume de dados produzidos diariamente pelos usuários.  
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Em relação ao uso de dados nas atividades empreendidas pela empresa, Pedro Barbosa 

expõe:  

Em uma azienda cibernética como o Google (que oferta serviços – ao 

consumidor – de busca, e-mail, armazenamento etc.), o último faz corrente 

uso dos dados sensíveis de seus utentes como riqueza mercantil. Como não 

se desconhece, a grande lucratividade de tal agente econômico vem de sua 

proposta publicitária, e sua enorme eficiência – em saber as predileções de 

cada um – gera uma gigantesca receita na alienação de tais dados aos 

patrocinadores. Ou seja, a evanescência das relações cibernéticas permite 

afirmar que os utentes do sítio virtual são, simultaneamente, consumidores e 

os “insumos” da Google. Nesta lente, o aviamento tem como um de seus 

elementos o consumidor, ou melhor, os dados sobre o consumidor. Para o 

desenvolvimento de suas técnicas de colheita de dados, o largo 

escaneamento de obras permitiu que desenvolvesse seus algoritmos para a 

leitura de semiótica avançada, podendo, inclusive, compreender padrões de 

linguagem e prever o que o usuário espera nas suas buscas 103
. 

 

Os dados existentes em um banco, ao serem estruturados, tendem a se tornar valiosos 

para a companhia, permitindo a criação de soluções inteligentes e bem direcionadas aos 

usuários, agregando grande valor na operação, nos serviços prestados e nos produtos 

comercializados. Isso vale para qualquer empresa que trabalhe com os dados, 

independentemente de seu tamanho ou segmento de atuação. 

Os dados pessoais são atualmente um elemento de empresa, denotando o mercado 

clara tendência em permitir a influência ou a participação direta do consumidor na cadeia de 

produção de sociedades empresárias. A esse respeito, Bruno Bioni explica:  

 

o consumidor deixa, portanto, de ter uma posição meramente passiva no 

ciclo de consumo. Ele passa a ter uma participação ativa, que condiciona a 

própria confecção, distribuição e, em última análise, a segmentação do bem 

de consumo, transformando-se na figura do prosumer. O consumidor não 

apenas consome (consumption), mas, também, produz o bem de consumo 

(production): prosumer
 104

. 

 

São diversas as maneiras pelas quais as organizações podem utilizar a análise de dados 

em seus negócios a fim de redirecionar ou manter uma estratégia e ação. 

A análise descritiva é realizada com o intuito de acompanhar o mercado em tempo 

real, entender o universo do mercado atual, verificando, através dos dados, o volume de 

vendas de determinado produto por região e modalidade, preço médio praticado e opiniões 
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dos consumidores, levantando, assim, todas as informações necessárias para uma tomada de 

decisão acerca do negócio. 

Aliado a isso, pode ser realizada, também, uma análise preditiva, que irá auxiliar a 

determinar o direcionamento que o mercado está propenso a tomar. Trata-se de uma forte 

aliada na definição de estratégias e execução de iniciativas necessárias para reposicionar a 

empresa ou corrigir estratégias equivocadas. 

Outrossim, é possível utilizar dados com base em uma análise prescritiva, por meio da 

qual é apontado o nível de efetivo sucesso de uma ação ou estratégia, em comparação ao 

plano de negócios e os resultados esperados. 

Os dados podem ser também utilizados para a realização de análise diagnóstica, que 

irá determinar os parâmetros de aquisição dos produtos pelos clientes, apontar critérios que 

determinaram a realização das vendas – com base no local, no meio utilizado, as motivações 

da escolha – ou indicar a razão pela qual o negócio não fora concluído. 

 

3.1 A privacidade de dados diante do avanço tecnológico e social 

 

Os indivíduos podem exercer a privacidade de maneiras diversas sem que isso 

implique renúncia a esse direito. Não se pode transformar o direito à privacidade num dever 

de privacidade, visto que não se trata de um direito absoluto e que não pode ser encarado 

como um dever dos titulares. 

Nessa esteira, dadas as diversas formas de exercício do direito à privacidade, não é 

possível dizer que aqueles que optam por tornar públicos comportamentos geralmente 

protegidos pela reserva de intimidade da vida privada estejam renunciando a esse direito, mas 

apenas que o estão exercendo de forma autônoma e de acordo com suas vontades e 

preferências. 

Dessa forma, não se pode afirmar, em abstrato, a supremacia do direito à privacidade 

ou da liberdade de informação, que se afiguram como direitos de mesma hierarquia. É 

plenamente possível, portanto, que os indivíduos permitam o acesso aos seus dados privados. 

Como visto, o enfoque da maioria das normas acerca da proteção de dados pessoais 

não fica adstrito apenas à tutela da privacidade. Ao contrário, busca também, atingir um 

equilíbrio entre esta e a livre circulação de dados pessoais, fornecendo as bases legais 

permissivas do tratamento.  

Isso porque, com o advento da internet e todas as evoluções tecnológicas, em 

constante e crescente desenvolvimento, a circulação de dados pessoais deixou de ser apenas 
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uma prática comercial secundária, que servia para impulsionar alguns negócios por meio de 

ações estratégicas ou pontuais, para se transformar em algo necessário para as empresas se 

manterem no mercado. 

O estudo global Future Focus de 2019
105

, carreado pela agência IProspect Brasil, 

demonstrou, por meio de entrevistas com diversos profissionais de marketing e líderes globais 

em um amplo espectro de marcas, que a busca pela confiança dos consumidores deve ser o 

principal objetivo. 

É fato que a utilização de recursos tecnológicos nos meios empresariais é uma 

necessidade e não uma opção; tornou-se a força motriz da nova economia. 

Com o surgimento da internet, foi criado um espaço acessível, a qualquer tempo, sem 

aparentes fronteiras de qualquer espécie, um campo fértil para ascenderem ideias inovadoras e 

disruptivas, das pequenas às grandes corporações, impulsionadas pela crescente concorrência. 

Esse novo espaço cibernético permitiu maior facilidade na comunicação das empresas 

com os consumidores de produtos e serviços, além de propiciar o surgimento de novos 

modelos de negócio, por meio eletrônico, desenvolvidos pelas “empresas.com”, como é o 

caso dos buscadores. 

Segundo a International Telecommunication Union, agência da Organização das 

Nações Unidas, em levantamento realizado em 2018, cerca de 3,9 bilhões de pessoas estão 

conectadas à rede mundial de computadores
106

, o que representa um pouco mais da metade da 

população mundial. 

Se esse dado, por um lado, revela uma enorme quantidade de pessoas online, por 

outro, demonstra que há muito potencial de crescimento em relação ao número de usuários 

acessando a rede e seus serviços. 

No entanto, para se beneficiar das tecnologias digitais, não se deve simplesmente 

universalizar o acesso das pessoas à internet, mas também capacitar os cidadãos para atuarem 

na rede de forma esclarecida e compreenderem os riscos do mundo online, como a perda de 

privacidade e a possibilidade de manipulação de informações para fins políticos e 

econômicos. 

Nos últimos 250 anos, três revoluções industriais mudaram o mundo e transformaram 

de forma indelével a maneira como os seres humanos se relacionam e criam valor. Em cada 
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uma delas, as instituições sociais, os sistemas políticos e as tecnologias evoluíram juntos, 

impactando em mudanças nas indústrias e na forma como as pessoas se relacionam na 

sociedade. 

Vale aqui uma breve digressão sobre as revoluções industriais do passado para melhor 

compreensão da revolução vivida hoje, com o objetivo de analisar seus potenciais impactos 

futuros. 

A Primeira Revolução Industrial, provocada pela mecanização da fiação e tecelagem, 

teve início na indústria têxtil da Grã-Bretanha, em meados do século XVIII. Durante os 100 

anos seguintes, todas as indústrias foram transformadas, dando azo à criação de novos meios 

de produção. 

Com a Revolução veio a manufatura do aço, a invenção do motor a vapor e a 

construção de estradas de ferro. Segundo Klaus Schwab, “as novas tecnologias trouxeram 

mudanças relacionadas à cooperação e competição que, por sua vez, criaram sistemas 

inteiramente novos de produção, troca e distribuição de valor, subvertendo setores que vão da 

agricultura à manufatura, das comunicações aos transportes”
107

. 

Algo relevante, paralelamente ao impacto positivo gerado nas taxas de crescimento 

dos países mais ricos, é o fato de que a Primeira Revolução Industrial contribuiu para 

disseminar o colonialismo e degradar o meio ambiente. O avanço humano na geração de 

novas indústrias e formas de lidar com a economia gera, necessariamente, impactos muitas 

vezes indesejados que devem ser mitigados ao máximo. 

Posteriormente, com a invenção da energia elétrica, o rádio, o telefone, a televisão, os 

eletrodomésticos e a iluminação elétrica revelaram sua força revolucionária. Estávamos diante 

da era chamada Segunda Revolução Industrial, vista como uma fase da Revolução Industrial 

já que, de um ponto de vista sociotecnológico, não houve uma clara ruptura entre ambas. 

Esse momento envolveu uma série de desenvolvimentos na indústria química, elétrica, 

de petróleo e de aço, incluindo a fabricação de navios de aço movidos a vapor, o 

desenvolvimento do avião, a produção em massa de bens de consumo, o enlatamento de 

comidas, a refrigeração mecânica e outras técnicas de preservação, além da invenção do 

telefone eletromagnético. 

Ocorrida entre 1950 e 1970, a Terceira Revolução Industrial trouxe consigo os 

processos associados à passagem da tecnologia eletrônica, mecânica e analógica para a 
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eletrônica digital, com a expansão do uso de computadores digitais e a formação de arquivos 

digitais, processo que segue até hoje.  

Klaus Schwab
108

, em relação a essa fase, afirma: “assim como ocorreu nos períodos 

anteriores, a Terceira Revolução Industrial não ocorreu por causa da existência das 

tecnologias digitais, mas pelas mudanças que essas tecnologias promoveram no nosso sistema 

econômico e social”. 

Não restam dúvidas de que essas três revoluções industriais resultaram um incrível 

aumento das riquezas e oportunidades nos países com economias mais avançadas e 

representaram um grande salto na evolução da humanidade. 

O aumento nos níveis de indicativos de desenvolvimento humano
109

 gerado por essas 

três fases e a contribuição das diferentes tecnologias para os resultados do crescimento 

econômico, desenvolvimento no atendimento à saúde e na educação apoiaram o aumento 

contínuo da qualidade de vida das pessoas. 

Atualmente vivemos uma nova revolução industrial, permeada por um grande número 

de poderosas tecnologias emergentes – da inteligência artificial, robótica às neuro e 

biotecnologias, dos materiais modernos à computação quântica – que causarão mudanças 

radicais na forma como vivemos e interagimos com o mundo. 

Essas novas tecnologias não representam meros avanços incrementais das tecnologias 

digitais decorrentes da Terceira Revolução Industrial. São efetivamente disruptivas e 

representam maneiras inteiramente novas de criar valor para as organizações e para os 

cidadãos e têm força suficiente para modificar todo o modo como produzimos e 

transportamos bens e serviços, até a forma como nos comunicamos, colaboramos e 

desfrutamos do mundo que nos rodeia. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) divulgou, 

em meados de 2018, uma interessante publicação que avalia o crescimento da economia 

mundial até 2060, ou seja, um panorama de mais de 4 décadas futuras.   
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O estudo denominado “The Long View: Scenarios for the World Economy to 2060”
110

 

avalia que o crescimento mundial, que ronda um pouco acima de 3,0% nos dias atuais, deve 

recuar para 2,0% até 2060, apresentando projeções econômicas de longo prazo para 46 países. 

Este cenário apresenta pontos de referência para ilustrar o potencial impacto de 

reformas estruturais em cenários alternativos, incluindo melhor governança e realização 

educacional nas grandes economias de mercados emergentes e reformas do mercado de 

trabalho. 

Segundo o estudo, o aumento da flexibilidade das reformas do mercado de trabalho 

não apenas impulsiona a melhora nos padrões de vida, mas também aumenta a taxa de 

emprego e ajuda a aliviar as pressões associadas ao envelhecimento da população (redução de 

recolhimentos fiscais e aumento nos custos previdenciários). 

São inquestionáveis os potenciais ganhos econômicos de se aumentar o investimento 

público e privado em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Contudo, as normas e os 

regulamentos jurídicos que regem as tecnologias emergentes estão sendo desenvolvidos e 

escritos hoje. 

Esse desafio é enfrentado por Klaus Schwab
111

. Segundo ele, o surgimento de 

desdobramentos tecnológicos profundos irão impactar diretamente nas normas, regras, 

expectativas, objetivos, instituições e inventivos que norteiam o comportamento diário das 

pessoas, pois influenciará – e já está influenciando – diretamente na forma como gerenciamos 

nossa saúde, tomamos decisões, produzimos e consumimos bens e serviços. 

Toda essa transformação cria a oportunidade para que entes privados e poderes 

públicos, em todo o mundo, pensem mais profundamente sobre a relação entre as novas 
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tecnologias e a sociedade, entendida a grande influência que as ações e omissões gerará no 

futuro. 

A apreciação da velocidade nas mudanças e a escalada da disrupção tecnológica 

deverão ser acompanhadas de mudança de mentalidade, considerando os direitos e 

responsabilidades que surgirão a partir de um novo cenário tecnológico, em âmbito mundial. 

Exige-se, portanto, ação e liderança dos mais variados setores da economia 

envolvendo novas abordagens para regulação sobre a aplicação de tecnologias, sua 

governança e resguardo aos valores e, principalmente, aos direitos dos indivíduos já 

consagrados pelo ordenamento jurídico. 

O desenvolvimento de normas é uma parte essencial da governança em tecnologia, 

mas o escopo, o impacto e a velocidade da mudança exigem muito mais do que as abordagens 

atuais para o desenvolvimento de normas técnicas ou regulamentos governamentais. 

Enquanto os governos naturalmente têm desempenhado um papel crítico para a 

definição das estruturas de uma governança mais ágil à sociedade, para Klaus Schwab, “a 

liderança da governança em tecnologia na Quarta Revolução Industrial não é algo que pode 

ou deve ser domínio único dos governos – pelo contrário, é um desafio multilateral que diz 

respeito a cada setor, indústria e organização”
112

. 

Nesse contexto, na era da informação, é fundamental que os dados pessoais dos 

indivíduos, cuja privacidade se baseia em preceitos fundamentais de ordem constitucional, 

sejam objeto de proteção estatal. 

Esse novo conceito de sociedade, permeado pela convergência digital e pela invasão 

mercadológica, exige reformulação da concepção clássica do direito à privacidade, adstrito ao 

“direito de ser deixado só”, cujo exercício é negativo – a pessoa possui o direito de não ser 

invadida em sua intimidade pelo Estado ou por terceiros. 

Embora a privacidade possa apresentar resquícios de sua concepção originária, a 

ameaça a este direito não é mais exclusiva da ação estatal, visto que a invasão do espaço 

privado vem sendo perpetrada, diante dos avanços tecnológicos, em grande parte, por meio 

das novas práticas de mercado. 

Os dados pessoais estão disponibilizados na rede mundial de computadores, seja por 

necessidade dos indivíduos em apresentá-los para poder contratar ou usufruir de determinado 

produto ou serviço, seja por livre e espontânea vontade, inserindo-os em redes sociais, por 

exemplo. 
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Nessa esteira, o fato de nos comunicarmos de forma eletrônica, inclusive em busca de 

promoção social e profissional, atrelado ao fato de que as empresas e os consumidores 

utilizam-se cada vez mais do apoio da tecnologia digital, implica na fragilização da 

privacidade dos membros da sociedade de consumo. 

De forma inteligente, porém de licitude duvidosa, o mercado observou a 

transformação de seus nichos por meio do implemento das tecnologias e, com o objetivo de 

fomentar seus produtos e serviços, tem se aproveitado desta exposição de diversas formas, 

utilizando desses meios para abastecer seus bancos de dados de todas as maneiras possíveis.  

Esse novo panorama sobre a iminente exposição propiciada pela tecnologia, os novos 

meios de produção e o fato de os indivíduos muitas vezes abdicarem de sua privacidade ao 

sequer acessar os termos e as condições de uso de determinada aplicação da internet, trouxe 

ao direito da privacidade uma nova perspectiva. 

Portanto, a privacidade ganhou um enfoque positivo, de acordo com o qual devem ser 

propiciados aos indivíduos meios de controle e de conhecimento acerca da informação 

veiculada sobre si, sobre seus dados pessoais circulados. 

De fato, observa-se uma fragilização do direito à privacidade em sua concepção 

clássica, direcionada ao isolamento e ao dever estatal de não perturbar a individualidade. Por 

outro lado, surgiu uma nova faceta deste direito, que extravasa o âmbito individual e implica 

em mudanças no âmbito coletivo, permitindo que os indivíduos interajam socialmente e com 

o mercado, trocando dados e informações de viés pessoal e, ao mesmo tempo, mantendo para 

si o controle desta transferência, além do controle de como seus dados serão eventualmente 

tratados. 

Isso é essencial para que o direito fundamental à privacidade seja observado, na era 

tecnológica digital, em crescente evolução, conforme vivenciamos hoje.  

Essa dimensão coletiva da privacidade busca especialmente proteger as relações 

estabelecidas no âmbito da internet e as informações ali produzidas, trocadas e 

disponibilizadas pelos componentes da sociedade de consumo e o mundo. Sobre essa 

dimensão coletiva da privacidade, Danilo Doneda salienta:  

 

Desta dimensão coletiva surge, enfim, a conotação contemporânea da 

proteção da privacidade, que se manifesta, sobretudo (porém não somente) 

através da proteção de dados pessoais; e que deixa de dar vazão somente a 

um imperativo de ordem individualista, mas passa a ser frente onde irão 

atuar vários interesses ligados à personalidade e às liberdades fundamentais 

da pessoa humana, fazendo com que na disciplina da privacidade passe a se 
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definir todo um estatuto que acaba por compreender as relações da própria 

personalidade com o mundo exterior 
113

.   

 

Não pode o Estado, então, virar as costas para esse fenômeno que, há algum tempo, 

bateu à porta da sociedade. Visando proteger esta dimensão coletiva da privacidade, exige-se 

uma nova postura para edição e aplicação de normas que regulem essa nova relação social, 

tendo em vista as impactantes mudanças sofridas nos últimos tempos e as iminentes 

transformações previstas para serem concretizadas em curtíssimo prazo. 

Trata-se de uma tarefa um tanto desafiadora, haja vista a velocidade com a qual a 

inteligência tecnológica se desenvolve, o que se aplica aos dados pessoais e ao seu tratamento. 

Porém, é imprescindível a criação de leis e de regulamentos que garantam a proteção da 

privacidade dos indivíduos, mas permitam o desenvolvimento tecnológico e a transformação 

digital da sociedade, já iniciada e sem possibilidade de retrocesso.  

 

3.2 Informações e dados pessoais 

 

A manipulação de informações constantes em bancos de dados pessoais não é recente. 

Ela remonta ao tempo em que se utilizavam fichas de papel e pastas para seu armazenamento, 

de forma totalmente física. É um material que sempre foi atraente ao mercado em geral, 

independentemente do ramo de atuação. 

Com a evolução tecnológica e o advento dos meios digitais de armazenamento de 

informações, aliados à utilização de sistemas informatizados em diversas etapas da cadeia de 

produção e de consumo, houve o aumento exponencial da capacidade de armazenamento e de 

tratamento de dados.  

A sistematização de grandes volumes de informação tornou-se possível com o 

processamento automatizado de informações por meio de bancos de dados automatizados. 

Atualmente, os consumidores encontram-se em um ambiente no qual muitas de suas 

ações são, senão todas, ao menos tecnicamente, passíveis de registro e de posterior utilização 

pelas empresas com as quais transacionam.  

Assim, o grande volume de informações passíveis de serem obtidas pode caracterizar 

uma nova espécie de vulnerabilidade do consumidor em relação àqueles que detêm a 

informação pessoal, de forma que sua tutela ganha especial relevância. A relação de consumo 

pode, inclusive, ser transcendida quando a informação pessoal se torna o próprio objeto de 

determinado modelo de negócio. 
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Em 1995, o Ministro Ruy Rosado de Aguiar manifestou preocupação em relação ao 

tema: 

A inserção de dados pessoais do cidadão em bancos de dados de 

informações tem se constituído em uma das preocupações do Estado 

moderno, onde o uso da informática e a possibilidade de controle unificado 

das diversas atividades da pessoa, nas múltiplas situações de vida, permitem 

o conhecimento de sua conduta pública e privada, até nos mínimos detalhes, 

podendo chegar à devassa de atos pessoais, invadindo área que deveria ficar 

restrita à sua intimidade; ao mesmo tempo, o cidadão objeto dessa 

indiscriminada colheita de informações, muitas vezes, sequer sabe da 

existência de tal atividade, ou não dispõe de eficazes meios para conhecer o 

seu resultado, retificá-lo ou cancelá-lo.  

E assim como o conjunto dessas informações pode ser usado para fins 

lícitos, públicos e privados, na prevenção ou repressão de delitos, ou 

habilitando o particular a celebrar contratos com pleno conhecimento de 

causa, também pode servir, ao Estado ou ao particular, para alcançar fins 

contrários à moral ou ao Direito, como instrumento de perseguição política 

ou opressão econômica. A importância do tema cresce quando se observa o 

número imenso de atos da vida humana praticados através da mídia 

eletrônica ou registrados nos disquetes de computadores 
114

. 

 

A lógica por trás dos bancos de dados é principalmente utilitarista. Por meio dela, 

procura-se proporcionar a extração do máximo de proveito possível a partir de um conjunto 

de informações direcionadas. Aumentando a capacidade de armazenamento e comunicação 

das informações, cresce também a variedade de formas pelas quais ela pode ser apropriada ou 

utilizada. 

Os bancos de dados pessoais proporcionam uma nova definição dos poderes e direitos 

sobre as informações pessoais e, consequentemente, sobre a própria pessoa. A preocupação 

em regular o uso das informações em respeito ao ordenamento jurídico sob o espectro da 

privacidade revela-se fundamental para definir a autonomia, identidade e liberdade do cidadão 

contemporâneo. 

Nem toda informação, entretanto, consubstancia um dado pessoal que deva ser objeto 

da tutela legal e jurisdicional. É o que explica Danilo Doneda:   

 

é importante estabelecer este vínculo objetivo, pois ele afasta outras 

categorias de informações que, embora também possam ter alguma relação 

com uma pessoa, não seriam propriamente informações pessoais: as opiniões 

alheias sobre esta pessoa, por exemplo, a princípio não possuem este vínculo 

objetivo; também a produção intelectual de uma pessoa, em si considerada, 

não é per se informação pessoal (embora o fato de sua autoria o seja)
115

. 
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Desta forma, para subsumir-se à LGPD, os dados pessoais devem referir-se às 

características individuais de uma pessoa, como seu nome civil, CPF, domicílio, contato, que 

as identifiquem ou possam identificá-las, como informações provenientes de seus atos e 

costumes, ao seu consumo, às suas manifestações, opiniões e comentários, dentre tantas 

outras possibilidades. 

 

3.3 O tratamento de dados no setor público e no setor privado 

 

Conforme abordado nesta pesquisa, o regramento brasileiro para a utilização de dados 

pessoais é aplicável às entidades públicas e privadas. Assim, o tratamento de dados pessoais 

por pessoas jurídicas de direito público deve, também, atentar-se aos preceitos normativos da 

LGPD. 

A Administração Pública, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal de 1988
116

, 

já deve atender aos princípios constitucionais que norteiam e vinculam a sua atuação, sempre 

preservando o interesse coletivo e os direitos fundamentais. 

Sobre os princípios que regem a conduta da gestão pública, ensina Hely Lopes 

Meirelles: 

Os princípios básicos da administração pública estão consubstanciados em 

doze regras de observância permanente e obrigatória para o bom 

administrador: legalidade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, 

publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, 

contraditório, segurança jurídica, motivação e supremacia do interesse 

público. Os cinco primeiros estão expressamente previstos no artigo 37, 

caput, da Constituição Federal de 1988; e os demais, embora não 

mencionados, decorrem do nosso regime político, tanto que, ao lado 

daqueles, foram textualmente enumerados pelo artigo 2º da Lei Federal n. 

9.784/1999
117

.  

 

Portanto, e em consonância com o princípio da legalidade, a conduta do Poder Público 

deve ater-se às determinações fixadas na LGPD no que se referem ao tratamento de dados 

pessoais, não apenas para garantir o interesse público nela tutelado, mas também para 

possibilitar maior transparência aos titulares do que seja efetivamente feito com seus dados. 

Assim, o tratamento de dados pessoais por estes entes possui alguns pressupostos 

essenciais: (i) atender a uma finalidade pública; (ii) perseguir o interesse público; e (iii) 

executar os entes públicos suas competências legais ou cumprir suas atribuições. 
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Nas palavras de José Eduardo Faria
118

, “o interesse público deve ser conceituado como 

o interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando 

considerados em sua qualidade de membros da sociedade e pelo simples fato de o serem.” 

Por correlacionar o tratamento de dados aos preceitos constitucionais e legais que 

regem a conduta pública, notadamente vinculando-se à necessidade de atingir finalidades e 

interesses públicos, quis o legislador vedar o tratamento em atendimento a interesses privados 

ou particulares, o que é lógico e razoável. 

Na execução de suas competências e atribuições legais, cada ente público possui sua 

investidura legal para o exercício de suas funções, recebendo uma parcela da soberania estatal 

para que se preste às funções jurídicas que lhes são atribuídas por lei, de forma que o uso de 

dados pessoais pode ser necessário para o seu próprio propósito existencial. 

A LGPD, em seu artigo 23, estabelece dois requisitos fundamentais para a utilização 

dos dados por pessoas jurídicas de direito público: (i) a publicação, de forma clara e precisa, 

de preferência em seu site, de informações relativas ao tratamento dos dados, como a previsão 

legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas no tratamento, dentre outras; e (ii) 

a indicação de um encarregado de dados. 

A LGPD fez referência expressa à Lei de Acesso à Informação
119

 para relacionar os 

entes públicos que seriam submetidos à sua aplicação, o que torna sua aplicação bastante 

abrangente. 

A Administração Pública possui uma base legal expressa para o tratamento de dados 

pessoais, estabelecida no artigo 7º, III, da LGPD
120

. Não depende, portanto, de consentimento 

ou enquadramento em outras hipóteses legais. Contudo, a própria legislação determina, no § 

6º desse mesmo artigo, que a eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga 

os agentes de tratamento das demais obrigações previstas em lei, especialmente da 

observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. 
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Na implementação de políticas públicas, nem sempre é possível à pessoa natural 

deixar de fornecer seus dados pessoais, como ocorre nas relações privadas, na quais constitui 

faculdade dos titulares se relacionar com os controladores. Além disso, a publicidade também 

é um princípio que deve nortear o ambiente público. 

Ao prever a publicidade como regra e o sigilo como exceção, alguns órgãos e 

entidades da Administração Pública, com o objetivo de se tornarem mais transparentes e não 

sofrerem sanções de órgãos de controles governamentais, começaram a oferecer serviços que 

podem estar em dissonância com as determinações legais. 

Nesse sentido, traçando-se um paralelo com o julgamento do Supremo Tribunal 

Federal quando da análise sobre a divulgação dos salários dos servidores públicos, o Ministro 

Carlos Ayres Britto proferiu em seu voto:  

 

E quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja 

familiarmente, claro que ela resultará um tanto ou quanto fragilizada com a 

divulgação nominalizada dos dados em debate, mas é um tipo de risco 

pessoal e familiar que se atenua com a proibição de se revelar o endereço 

residencial, o CPF e a CI de cada servidor
121

. 

 

Correlacionando-se a obrigação de transparência com o dever de sigilo e a necessidade 

de existência de uma base legal para o tratamento de dados pessoais por entes públicos, é 

essencial haver equilíbrio entre estas obrigações para preservar o interesse público.  

É forçoso reconhecer a enormidade de dados pessoais constantes de bases de dados 

mantidas pelo Poder Público. Alguns são de fato essenciais para se realizar determinada 

atividade, como é o caso da Previdência Social, quando armazena os dados pessoais para 

reconhecer e conceder direitos previdenciários a partir do compartilhamento de dados de 

diversas bases administradas por órgãos públicos, assim como o processamento da folha de 

pagamento dos servidores públicos em instituições financeiras privadas, a arrecadação de 

taxas e tributos, dentre inúmeras outras atividades. 

O governo e as instituições públicas têm se tornado cada vez mais digitais. São 

disponibilizados aplicativos voltados ao acesso a sistemas de consulta e registros, para acessar 

serviços públicos, agências reguladoras e benefícios previdenciários como o INSS e o FGTS. 

A adoção do uso de aplicações de internet é essencial para o acompanhamento das novas 

tecnologias e a facilitação de acesso à informação e à prestação de determinados serviços. 
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No atendimento de seus serviços essenciais de arrecadação, previdência e assistência, 

visando facilitar o processo de gestão dessas áreas, a Administração Pública tem implantado 

sistemas como o E-social
122

, que concentra todas as informações acerca da vida previdenciária 

e profissional dos cidadãos. 

Estes sistemas, como quaisquer outros privados, estão à mercê de ataques cibernéticos 

e ao vazamento de informações sigilosas e de caráter pessoal. A aplicação da LGPD às 

pessoas jurídicas de direito público é, portanto, vital para que as informações detidas pelo 

Poder Público – muitas vezes essenciais e obrigatórias em relação ao cidadão –, também 

gozem do cuidado e proteção devidos. 

O sistema da Receita Federal utilizado para as declarações de imposto sobre a renda 

pelas pessoas físicas contém todas as informações financeiras dos indivíduos, assim como os 

sistemas de saúde, de registro de habilitação e de cadastros de propriedades de bens imóveis. 

Enfim, estes sistemas possuem uma vasta gama de informações dos jurisdicionados a serem 

tuteladas pelos entes públicos. 

Outrossim, de acordo com a LGPD, durante a realização de estudos envolvendo saúde 

pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais que serão tratados 

exclusivamente dentro do órgão e estritamente para realizar estudos e pesquisas; devem ser 

mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme as práticas de segurança previstas em 

regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou 

pseudoanonimização dos dados, além de considerarem os padrões éticos relacionados a 

estudos e pesquisas. 

Segundo Eduardo Magrani,  

 

o Poder Público demonstra já estar atento aos benefícios da IoT, entendendo 

que esta surge como importante ferramenta voltada para os desafios da 

gestão pública, prometendo, a partir do uso de tecnologias integradas e do 

processamento massivo de dados, soluções mais eficazes para problemas 

como poluição, congestionamentos, criminalidade, eficiência produtiva, 

entre outros. Já existem exemplos de aplicações de IoT pelo país, e essas 

experiências tendem a aumentar
 123

. 
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A própria LGPD, em seu artigo 26, parágrafo único (alterado pela Medida Provisória 

n. 869/2018 e pela Lei n. 13.853/2019), dispõe as hipóteses nas quais se excetua a vedação de 

transferência a entidades privadas dos dados constantes de bases de dados a que tenha acesso:  

 

i) casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a 

transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado; ii) 

casos em que os dados forem acessíveis publicamente; iii) se for indicado 

um encarregado para as operações de tratamento de dados pessoais; iv) casos 

em que os dados forem acessíveis publicamente; v) quando houver previsão 

legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou 

instrumentos congêneres; ou vi) na hipótese de a transferência dos dados ter 

por objetivo exclusivo a prevenção de fraudes e irregularidades ou a 

proteção e resguardo da segurança e integridade do titular dos dados, desde 

que vedado o tratamento para outras finalidades. 
 

Em paralelo à LGPD, o Decreto n. 10.046/2019, que dispõe sobre a governança no 

compartilhamento de dados no âmbito da Administração Pública federal e institui o Cadastro 

Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados, estabeleceu as normas e as 

diretrizes para o uso das informações dos cidadãos pelas autoridades governamentais. 

Segundo seu artigo 5º, fica dispensada a celebração de convênio, acordo de 

cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a efetivação do compartilhamento de 

dados entre os órgãos e as entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional e os demais Poderes da União, observadas as diretrizes da LGPD. 

Segundo o Decreto, o compartilhamento de dados é categorizado em três níveis, de 

acordo com sua confidencialidade: a) compartilhamento amplo, quando se tratar de dados 

públicos que não estão sujeitos a nenhuma restrição de acesso, cuja divulgação deve ser 

pública e garantida a qualquer interessado; b) compartilhamento restrito, quando se tratar de 

dados protegidos por sigilo com concessão de acesso a todos os órgãos e entidades para a 

execução de políticas públicas, cujo mecanismo de compartilhamento e regras sejam 

simplificados e estabelecidos pelo Comitê Central de Governança de Dados
124

; e c) 
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compartilhamento específico, quando se tratar de dados protegidos por sigilo, nos termos da 

legislação, com concessão de acesso a órgãos e entidades específicos, nas hipóteses e para os 

fins previstos em lei, cujo compartilhamento e regras sejam definidos pelo gestor de dados. 

Esse Decreto instituiu, também, o Cadastro Base do Cidadão, instrumento que 

viabiliza a criação de meio unificado de identificação do cidadão para a prestação de serviços 

públicos, assim como o compartilhamento de dados cadastrais do cidadão entre os órgãos da 

Administração Pública e o cruzamento de informações das bases de dados cadastrais oficiais a 

partir do número de inscrição do cidadão no CPF, composto pela base integradora e pelos 

componentes de interoperabilidade necessários ao intercâmbio de dados dessa base com as 

bases temáticas, servindo como base de referência de informações sobre cidadãos aos órgãos 

e entidades do Poder Executivo Federal. 

A base integradora será acrescida de outros dados, provenientes de bases temáticas, 

por meio do número de inscrição do CPF, atributo chave para a consolidação inequívoca dos 

atributos biográficos, biométricos e cadastrais, de modo que sirva para controlar e prestar 

serviços públicos. 

No entanto, o compartilhamento de dados em âmbito público está condicionado à 

concessão de permissão de acesso pelo gestor de dados, assim como ao atendimento dos 

requisitos definidos pelo gestor de dados, devendo ser observadas as determinações da LGPD. 

Dada essa realidade, seria impossível conceber uma legislação efetiva que trata acerca 

da proteção de dados pessoais sem incluir o setor público. A Administração Pública direta e 

indireta, em todas as esferas, é um grande controlador de dados pessoais e também deve se 

submeter às leis no que tange à proteção de dados. 

 

3.4 Negócios baseados na informação e no uso de inteligência artificial 

 

Toda atividade empresarial envolve, em maior ou menor grau, alguma forma de 

tratamento de dados pessoais de terceiros, incluindo-se entre estes os dados pessoais de seus 

próprios funcionários, assim como outras informações que estejam de alguma forma 

relacionadas à atividade do empreendimento, como os dados de consumidores, clientes, 

fornecedores ou pessoas terceirizadas.  

                                                                                                                                                                                     
aprovação das bases temáticas que serão integradas ao Cadastro Base do Cidadão e a definição do cronograma 

de integração, em comum acordo com os gestores de dados; IX – as propostas relativas à estratégia para 

viabilizar, econômica e financeiramente, o Cadastro Base do Cidadão no âmbito do setor público; X – a 

instituição de subcomitês técnicos permanentes ou temporários, para assessorá-lo em suas atividades; XI – a 

instituição de outros cadastros base de referência do setor público de uso obrigatório pelos órgãos e entidades de 

que trata o artigo 1º; e XII – seu regimento interno.  
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Portanto, o armazenamento de informações sobre clientes e prospecções, o controle de 

acesso de pessoas às instalações da empresa, o uso de dados de consumo de usuários dos 

produtos e serviços oferecidos ao mercado e a verificação de histórico de consumo e crédito, 

são exemplos de atos que envolvem o tratamento de dados pessoais. 

Afora o uso natural de informações pessoais nas atividades empresariais, o aumento 

experimentado ano a ano no volume de informações disponibilizadas, assim como o constante 

incremento das inovações tecnológicas acarretam, naturalmente, a democratização da 

aplicação de algoritmos pelas empresas e o uso inteligente dos dados. 

O uso das novas tecnologias tem impactado de forma relevante as formas de utilização 

dos dados nos ambientes empresariais, assim como o valor que estas informações possuem 

quando organizadas, podendo ser determinante para a definição de uma série de estratégias e 

o atingimento das expectativas dos empreendedores em relação ao negócio. 

A aplicação de tecnologia e inteligência aos negócios, especialmente relacionadas à 

análise de dados e formação de bancos estruturados, como permite o Big Data, organizados e 

aplicados à determinada função, tem se tornado cada vez mais comum em grande parte das 

atividades empresariais modernas. 

Dá-se o nome de inteligência artificial a todo sistema computacional que simula a 

capacidade humana de raciocinar e resolver problemas por meio de tomadas de decisão 

baseadas em análises probabilísticas, permitindo o rápido processamento de uma vasta gama 

de dados que, uma vez analisados, conduzem à tomada de decisão. 

A cada dia, novas funcionalidades e aplicações são apresentadas com o uso de 

inteligência artificial, desde tecnologias hoje tidas como corriqueiras, tal qual o uso de 

geolocalização para a aquisição de serviços online, até o seu uso na medicina, com a 

antecipação de diagnósticos médicos. 

Os sistemas de inteligência artificial são baseados no uso de aprendizado por 

máquinas, conhecido pelo termo machine learning, que possibilitam a tomada de decisão de 

forma autônoma, de acordo com os preceitos que lhe foram ensinados ou com base nos dados 

disponibilizados ao sistema. 

São inúmeras as ferramentas tecnológicas utilizadas para o monitoramento da 

navegação dos usuários e no uso de aplicações de internet das mais variadas naturezas, como 

os cookies, que armazenam informações de navegação e podem, também, orientar o estudo 

das máquinas. 

O uso dos cookies ou de machine learning – aprendizagem automática ou aprendizado 

de máquina por intermédio de algoritmos de inteligência artificial – auxiliam no 
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monitoramento de atividade online e, assim, fornecem insumos para as tecnologias avançarem 

e gerarem cada vez mais negócios baseados no perfil e no comportamento dos consumidores. 

O machine learning se consubstancia, portanto, num método de análise de dados que 

automatiza a construção de modelos analíticos, permitindo que os sistemas processem 

informações – tidas geralmente de banco de dados –, e com elas possam aprender, identificar 

padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana
125

. 

Considerando a quantidade cada vez maior de produtos conectados à internet, como 

televisores, celulares, equipamentos domésticos, além da própria transformação da maneira 

como a sociedade consome produtos e serviços – como se percebe com a migração do 

fornecimento de produtos para prestação de serviços por meio da internet (a transmissão de 

filmes online, por exemplo, eliminou o  mercado das videolocadoras), o comércio eletrônico e 

o volume de transações realizadas nesse canal tendem a se desenvolver e a crescer ainda mais 

nas próximas décadas. 

Evidentemente, a utilização de informações pessoais nesse processo empresarial deve 

ocorrer de acordo com o ambiente normativo, em especial no que se refere às 

regulamentações que conferem proteção à parte mais hipossuficiente da relação jurídica, que é 

justamente o público, pessoa natural, que consome os produtos e serviços online e são o 

objeto de desejo dessas empresas da Quarta Revolução Industrial – chamada também de era 

digital. 

Conforme observa Patrícia Peck Pinheiro, 

 

a regulamentação sobre a proteção de dados pessoais é um tema 

extremamente importante no momento atual da Sociedade Digital. Visto que 

se presta justamente a regular a atividade de tratamento de dados pessoais, 

que acabaram se tornando uma verdadeira “moeda” na Internet, além de 

compor a avaliação dos ativos de empresas digitais
126

.  

 

Nesses negócios baseados em aplicações da internet, a inteligência artificial baseada 

no uso de dados é essencial ao seu desenvolvimento, ao passo que  

                                                           
125

 Sobre machine learning, a SAS, empresa líder em análise de dados: “Graças às novas tecnologias 

computacionais, o machine learning de hoje não é como o machine learning do passado. Ele nasceu do 

reconhecimento de padrões e da teoria de que computadores podem aprender sem serem programados para 

realizar tarefas específicas; pesquisadores interessados em inteligência artificial queriam saber se as máquinas 

poderiam aprender com dados. O aspecto interativo do aprendizado de máquina é importante porque, quando os 

modelos são expostos a novos dados, eles são capazes de se adaptar independentemente. Eles aprendem com 

computações anteriores para produzir decisões e resultados confiáveis, passíveis de repetição. Isso não é uma 

ciência nova – mas uma ciência que está ganhando um novo impulso.” (SAS. Machine learning. O que é e qual 

sua importância? Disponível em: https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/machine-learning.html. Acesso 

em: 27 out. 2019). 
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o usuário da rede torna-se um poderoso polo ativo de produção e 

disseminação de informações e de conteúdo, em escala planetária, 

relacionados aos mais diversos assuntos, desde cultura, religião e lazer até 

mesmo em relação à política, à cidadania e às agências globais como a luta 

pela disseminação de democracia, a educação ambiental e a liberdade de 

disseminação de informações
127

. 

 

Os novos tempos impõem uma reflexão das empresas em seu modelo de 

funcionamento e necessitam de planejamento estratégico que lhes permitam operar com maior 

velocidade e agilidade. Pesquisa realizada pela Sloan School of Managment demonstrou que, 

ainda em 2013, 14 das 30 maiores marcas por capitalização de mercado eram empresas 

baseadas em plataformas online
128

, ranking que inclui empresas como Akamai, LinkedIn, 

Aibnb e Uber. 

Não por acaso, o relatório anual da Brand Finance
129

 para o ano de 2019, que 

relaciona as 500 marcas mais valiosas do mundo, tem em seu topo empresas como Amazon, 

Microsoft, Apple, Facebook, Google e companhia. 

Na era digital, cada indivíduo ou organização empresarial tem à disposição o aparato 

tecnológico necessário para atingir uma enormidade de pessoas, com negócios altamente 

escaláveis, permitindo o acesso de conteúdo, criando, transformando, disseminando e 

captando informações pela rede, o que torna exponencial a quantidade de dados disponíveis e 

compartilhados, de forma praticamente infinita. 

Com relação ao uso de dados nos negócios, Klaus Schwab
130

 ressalta: “os modelos de 

negócio com base em dados criam novas fontes de receitas a partir do acesso a informações 

valiosas sobre os clientes em um contexto mais amplo e, cada vez mais, dependem da 

inteligência das análises e softwares para desbloquear conhecimentos”.  

Nesse contexto, os dados são fonte inesgotável de possibilidades para o emprego 

aplicado ao negócio. O que diferencia um serviço ou produto, tornando-o personalizado, é 

justamente o tratamento destes dados pessoais pelas empresas, revelando certo perfil do 

consumidor analisado, que permite a esta prestar o serviço ou entregar determinado produto 

com mais assertividade. 
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Com a estruturação dessas informações de forma inteligente, permite-se, por exemplo, 

criar uma vasta gama de novas atribuições das aplicações com base nos perfis dos usuários ou 

viabilizar a oferta de produtos e serviços assertivos em relação aos seus destinatários, 

tornando os processos de comércio mais produtivos e eficazes. 

Diante de um cenário como este, necessário analisar como se garantirá a segurança 

sobre esses dados coletados e usados de forma ativa pelas empresas e, por consequência, 

como serão tutelados os titulares dos dados, cujo tratamento foi base para as tomadas de 

decisões que poderiam ser contrárias às disposições da LGPD com relação à sua coleta, ao seu 

emprego e seu tratamento no geral. 

O uso de inteligência artificial com dados pessoais, além de não estar em consonância 

com os ditames do regramento sobre o assunto, poderia também negar ou não promover 

direitos ou, ainda, gerar processos discriminatórios e abusivos, o que é indesejável e deve ser 

coibido. 

Por ser objeto de uma vasta gama de utilidades na vida contemporânea, tendo 

importante, às vezes decisiva, participação em escolhas corriqueiras do dia a dia das pessoas, 

a disponibilização de produtos e serviços dirigidos, por exemplo, gera uma série de discussões 

sobre a sua transparência e responsabilidade. 

As escolhas automatizadas podem prescindir de fator humano, algumas vezes 

essencial para distinguir situações similares e evitar a tomada de decisão com base em 

estereótipos que poderiam conduzir, em algumas situações, a respostas eivadas de 

discriminação.  

Em função do enorme impacto que essas decisões poderiam gerar em uma série de 

questões sensíveis na vida de um titular de dados, é essencial assegurar o controle sobre 

decisões baseadas em dados tomadas por máquinas dotadas de inteligência artificial, 

garantindo os importantes direitos de privacidade positivados em lei.  

De acordo com a Comissão Europeia,  

 

a definição de perfis é efetuada quando os seus aspectos pessoais são 

avaliados para fazer previsões sobre si, mesmo que não seja tomada qualquer 

decisão. Por exemplo, se uma empresa ou organização avaliar as suas 

características (como a idade, o sexo ou a altura) ou o classificar numa 

categoria, isto significa que está a definir o seu perfil
131

. 
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Em maio de 2019, a Organização de Cooperação pelo Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) divulgou um documento
132

 descrevendo os limites éticos para o uso de inteligências 

artificiais – o Brasil é um dos 42 signatários – tratando sobre o uso de inteligências artificiais 

e sua promoção sob os ideais democráticos e proteção aos direitos humanos. 

Segundo a diretiva, foram definidos cinco valores base no uso da inteligência artificial 

nos negócios: i) sustentabilidade no desenvolvimento, crescimento inclusivo e bem-estar; ii) 

respeito aos valores democráticos e aos princípios da dignidade e autonomia, privacidade e 

proteção de dados, diversidade, não discriminação e igualdade; iii) transparência e habilidade 

a justificar lógicas nos processos decisórios; iv) robustez quanto à segurança e justiça nas 

decisões automatizadas; e v) responsabilidade e prestação de contas dos agentes de 

tratamento. 

Quando um sistema, baseado em um algoritmo, toma decisão sobre um indivíduo, por 

meios tecnológicos e sem envolvimento humano direto, ocorre uma decisão automatizada. 

Podem ou não ser utilizados dados de perfis para esta finalidade. 

Ademais, a discriminação é vedada por força de princípio expresso constante de seu 

artigo 6º, IX
133

, de modo que deve ser aplicado a todas as circunstâncias em que o uso de 

dados, sensíveis ou não, possa gerar resultados que não sejam equitativos ou algum tipo de 

prejulgamento. 

Esse princípio, embora não seja exclusivo a esses casos, têm íntima relação com o 

tratamento de dados sensíveis, especialmente quando lidamos com relações que cuidam de 

acesso a direitos sociais de trabalho, saúde e moradia, cujos vieses discriminatórios em sua 

implementação podem gerar graves afrontas à democracia e à basilar necessidade de garantia 

de tratamento igualitário entre os cidadãos, notadamente os direitos individuais, coletivos e 

sociais consolidados nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal de 1988. 

Em relação a esse aspecto, a LGPD previu expressamente uma forma de balancear o 

uso de algoritmos nas relações de agentes de tratamento com pessoas naturais, com o que é 

chamado de direito à explicação, de acordo com seu artigo 20
134

. 
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Assim, sempre que forem tomadas decisões unicamente com base em tratamento 

automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, os titulares dos dados têm direito 

de solicitar sua revisão, em especial no que diz respeito às decisões destinadas a definir os 

seus perfis pessoais, profissionais, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua 

personalidade. 

Muito embora não seja determinada nesse artigo a obrigatoriedade de mudança da 

decisão automatizada, ou seja, poderá ou não vir a ser alterada, é concedido o direito de se 

solicitar sua revisão. O controlador, por sua vez, deverá fornecer informações claras e 

adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, 

observados os segredos comercial e industrial. 

Diversamente do GDPR, a lei brasileira não define especificamente as hipóteses em 

que o processamento totalmente automatizado de dados pode ocorrer. Nessa linha, Ana 

Frazão elucida:  

mesmo nas hipóteses em que é autorizado o tratamento de dados para efeitos 

de decisões automatizadas e formação de perfis, ambos os diplomas preveem 

uma gama de direitos, que vão desde o direito de pedir explicações aos 

agentes de tratamento, ao direito de impugnar a decisão automatizada e 

expressar o seu próprio ponto de vista e ao direito de obter a intervenção de 

pessoa natural, seja para efeitos de rever a decisão automatizada, seja ao 

menos para explicar porque ela é adequada e deve ser mantida para os 

propósitos por ela pretendidos
135

. 

 

De acordo com Caitlin Mulholland e Isabella Frajhof
136

, “o dever do controlador em 

promover a proteção dos dados dos titulares nesse contexto exige que o mesmo tenha o ônus 

de comprovar que a sua atividade de tratamento de dados não é discriminatória em relação ao 

indivíduo”. Esse tema deverá ser desenvolvido com base em regulação da ANPD, impondo 

limites e diretrizes de comportamento e responsabilidade dos agentes de tratamento no que se 

refere às decisões automatizadas baseadas em inteligência artificial. 

Nas palavras de Ana Frazão,  

 

embora não se cogite de transparência absoluta, é inequívoco que tanto o 

GDPR como a LGPD exigem ao menos certo grau de transparência que 
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torne a decisão inteligível e compreensível. Tal preocupação foi bem 

sintetizada pelas Guidelines on Automated Individual Decision Making and 

Profiling
137

, quando afirmam que os agentes de tratamento precisam ofertar 

informações significativas sobre a lógica envolvida no tratamento 

automatizado, bem como as explicações sobre o significado dos resultados 

diante dos objetivos pretendidos pelo processamento
138

. 

 

Segundo a autora, as guidelines descrevem as situações que podem afetar a esfera 

jurídica e os interesses dos titulares de dados pessoais, dentre as quais (i) avaliações ou 

scorings; (ii) decisões automatizadas com efeitos jurídicos ou similares; (iii) monitoramento 

sistemático; (iv) tratamento de dados sensíveis; (v) dados processados em larga escala; (vi) 

datasets que forem combinados ou misturados; e (vii) processamentos que impedem titulares 

de dados de exercerem direitos, de usarem determinado serviço ou de celebrarem 

determinados contratos. 

A inteligência artificial e as decisões automatizadas já estão presentes em inúmeros 

segmentos da vida – e tendem a estar cada vez mais. No entanto, há uma certa dificuldade na 

análise dos elementos jurídicos que poderiam ensejar a obrigação de se oferecer uma 

transparência absoluta no método de funcionamento dos mecanismos automatizados e, 

também, a responsabilidade civil pelos danos causados àqueles que foram prejudicados em 

função de uma decisão automatizada. 

Sobre esse tema, Andriei Gutierrez entende:  

 

A ausência de mecanismos eficazes de accountability
139

 aliada, devemos 

reconhecer, ao manejo de dados eticamente discutível por parte de algumas 

empresas tem levado governos a optar por regulamentações rígidas, como 

essa que estamos vendo no exemplo do artigo 20 da LGPD. A rigidez dessas 

regulamentações parece não caminhar no mesmo compasso que vemos guiar 

empresas e organizações – dos mais variados tamanhos e setores – no 

desenvolvimento da aplicação de soluções automatizadas no seu dia a dia. É 

possível que tenhamos como resultado um cenário de alta insegurança 

jurídica e volumosos contenciosos
140

.  
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Pela análise conjunta do ordenamento, a atribuição dessa capacidade decisória 

autônoma a sistemas computacionais que possuem poder de aprendizado por meio de dados 

não seria suficiente para eximir os responsáveis por reparar danos decorrentes do uso destes 

instrumentos por parte das corporações. 

Como a circulação de dados pessoais deixou de ser somente uma prática comercial 

secundária, que antes servia para impulsionar alguns negócios por meio de publicidade, 

tornando-se força motriz da nova economia, as normas acerca da proteção de dados pessoais 

não se resumem ao resguardo da privacidade, mas buscam, também, atingir um equilíbrio 

entre esta e a livre circulação de dados pessoais, com o seu uso bem fundamentado. 
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4  A COMPATIBILIDADE DA TUTELA DA PRIVACIDADE COM O 

AMBIENTE EMPRESARIAL 

 

A LGPD não representa e nem deve ser observada ou interpretada como regresso no 

avanço tecnológico ou até um empecilho ao desenvolvimento de novos mecanismos de 

exploração de negócios por meio de instrumentos que utilizem dados como essencial matéria-

prima. 

Do contrário, a promoção de proteção à privacidade dos usuários e consumidores de 

serviços e produtos vem, de fato, para coibir abusos e reiterar direitos fundamentais já há 

algum tempo consagrados no ordenamento jurídico brasileiro. 

No entanto, dada a realidade sobre a regulamentação acerca da proteção de dados 

pessoais, é vital para as corporações que seus negócios estejam em consonância com as 

determinações legais sobre o tema, até em consideração às penalidades previstas na 

legislação. 

Além do caráter mandatório da legislação, necessário também atentar-se, em termos 

mercadológicos, para as possíveis consequências de não cumprimento das determinações 

legais, especialmente no que se refere a perdas financeiras e de reputação eventualmente 

decorrentes, por exemplo, da falta de atenção à segurança da informação numa corporação. 

É clarividente que a adoção das medidas determinadas em lei e, até além do 

minimamente exigido, pode ensejar um espetro amplo de benefícios às empresas e traz 

grandes chances de, ao final, oferecer impacto positivo no mercado, agregando valor. 

Para isso, além de aplicação de recursos financeiros na atividade meio, são necessários 

investimentos em organização, procedimentos e capacitação técnica das pessoas envolvidas 

na operação. 

O tema da privacidade de dados tem sido objeto de embates judiciais no âmbito 

econômico-empresarial antes mesmo da vigência da LGPD. 

Em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal em face do Google
141

, 

pretendeu-se suspender a análise do conteúdo dos e-mails dos usuários do Gmail, em todo o 

território nacional, enquanto não fosse colhido o consentimento prévio, expresso, e destacado 

do titular da conta de e-mail, inclusive para o envio de publicidade comportamental. 

No caso, houve insuficiência de comprovação de que a violação efetivamente tivesse 

ocorrido mediante a leitura do conteúdo escrito nos e-mails. A empresa ré alegou que não 

visualiza o conteúdo do e-mail, apenas identifica palavras-chave para encaminhar 
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automaticamente propaganda direcionada, sem divulgar esses dados a terceiros ou qualquer 

outro usuário. 

Foi fundamental para o julgamento de improcedência da ação, em primeiro grau, a 

existência de tópico próprio da Política de Privacidade da Google informando aos usuários 

que, ao abrirem uma conta, precisariam concordar expressamente, em janela específica, com o 

uso de dados e sua finalidade. Não foi vislumbrada, portanto, ilicitude por parte da requerida. 

A Vivo, empresa do setor de telecomunicações, é alvo de investigação sobre o uso 

indevido de dados de cerca de 73 milhões de usuários para fins de publicidade
142

. Segundo o 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a empresa prometeria aos anunciantes 

fornecer publicidade usando dados qualificados de sua base de clientes, como perfil, 

localização, comportamento de navegação, lugares frequentados e hábitos dos consumidores, 

por meio de sua plataforma de marketing mobile, a Vivo Ads. 

A Comissão de Proteção dos Dados Pessoais do Ministério Público do Distrito Federal 

e Territórios (MPDFT), responsável pela investigação, entende que o Marco Civil da Internet 

assegura aos titulares dos dados pessoais os direitos de inviolabilidade da intimidade e da vida 

privada, e também o direito de não fornecer a terceiros dados pessoais, salvo mediante 

consentimento livre, expresso e informado. A investigação mostra que no contrato de serviço 

ou nas políticas de privacidade da Vivo existiriam informações sobre uso dos dados pessoais 

de clientes visando publicidade. 

O reflexo do novo regramento acerca dos dados vem sido percebido pelas 

organizações que também têm aprendido, com o decorrer do tempo, os limites impostos para 

o exercício de suas atividades. 

Em ação que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um 

usuário de serviços de meio de pagamento, pessoa natural, propôs ação com o intuito de ver 

seus dados pessoais excluídos da base de dados da empresa prestadora de serviços, a 

Pagseguro
143

. 

Neste caso, o autor adquiriu produto via internet, o qual foi entregue com vícios. 

Visando ser restituído do valor pago, procurou a loja fornecedora e foi informado de que a 

devolução seria realizada por intermédio do sistema da empresa ré. O autor, então, fez seu 
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cadastro no site da ré e recebeu o valor requerido. No entanto, como não pretendia fornecer 

seus dados à ré, pretendeu a exclusão destes do banco de dados. 

Inicialmente, a ação foi julgada improcedente, sob o argumento de que a ré não faria 

uso indevido destes dados. A sentença, então, reformada pela turma recursal, entendeu que 

não se exige o uso indevido dos dados para ser possível o direito de exclusão, tratando-se, 

portanto, de um direito potestativo dos indivíduos. 

Segundo o acórdão, as hipóteses as quais a lei exige o armazenamento dos dados 

referem-se somente aos registros de conexão, registros de acesso na provisão de conexão e 

registros de acesso na provisão de aplicações. Embora houvesse previsão expressa no contrato 

de prestação de serviços firmado entre as partes de que os dados seriam armazenados, o fato 

não teria o condão de revogar o direito básico de exigir sua exclusão posteriormente. 

Note-se que a LGPD não havia sequer sido publicada à época do julgamento, de 

maneira que a decisão foi fundamentada no artigo 7º, X, do Marco Civil da Internet
144

. 

Em outra ação proposta pelo Ministério Público Federal, desta vez movida em face da 

Microsoft
145

, alega-se que a empresa coletaria dados pessoais dos usuários do software 

Windows 10 sem observar determinações contidas no Marco Civil da Internet, requerendo 

que a empresa demandada tome providências cabíveis para adequar as licenças e/ou softwares 

do sistema operacional. 

O processo foi julgado em primeira instância com deferimento parcial do pleito, 

determinando-se que a Microsoft adotasse procedimentos específicos visando permitir que os 

usuários do sistema operacional, se não autorizarem o uso de seus dados, tenham ferramentas 

operacionais e de interface que permitam o exercício desta opção de forma simples, fácil e 

direta, tanto quanto a interface operacional que permite atualizar o sistema com a autorização 

da coleta de dados do usuário. Foi determinado ainda que fossem informados os 

procedimentos alterados, com vistas a equalizar operacionalmente as duas situações, do ponto 

de vista da facilidade, simplicidade e clareza para a realização das opções. 

Dada a recorrência de discussões judiciais sobre o tema – que tendem a aumentar – 

fato é que a falta de adequação da conduta empresarial em relação aos dados pessoais pode 

gerar, além do comprometimento de negociações comerciais, grandes prejuízos de reputação, 

que tem potencial de gerar consequências drásticas em participação e valor de mercado. 
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Segundo balanço realizado pela plataforma consumidor.gov.br para o ano de 2018
146

, 

o número de reclamações sobre o uso indevido de cadastros financeiros de consumidores 

disparou nos últimos anos. O uso de banco de dados pessoais e cadastro de consumidores 

foram os assuntos mais reclamados, representativos de 12,5% do total de reclamações. 

Apesar de o tema da privacidade não ser algo novo, muitas organizações ainda não 

tratam adequadamente dados pessoais, seja por não terem a dimensão da quantidade de dados 

que possuem, seja por não considerarem que a privacidade é algo a ser pensado em todo o 

ciclo da atividade meio. 

A revolução tecnológica provocou uma grande reflexão sobre as práticas corporativas 

em relação à privacidade e proteção de dados e a forma como os negócios são conduzidos em 

detrimento, muitas vezes, dos direitos pessoais de terceiros. 

O novo regramento brasileiro veio, então, para confirmar a ilegalidade no tratamento, 

ou seja, coleta, armazenamento e uso de dados indevidamente ou fundamentado por nenhuma 

base legal, de maneira que essa conduta não deverá mais ser tolerada. 

No Brasil, em consonância com a opção legislativa europeia, adotou-se um sistema de 

gerenciamento de risco, chamado risk-based approach, em contraposição a um sistema rígido 

de prescrição de direitos e deveres (rights-based approach), conforme explica Filipe 

Cabral
147

. Segundo o autor, a abordagem de gerenciamento de riscos se mostra como um 

modelo apropriado para regular a proteção de dados pessoais, uma vez que o objetivo da 

tutela jurídica deve ser baseado no fomento do livre fluxo de dados, porém, sem descuidar dos 

direitos dos indivíduos. 

Conforme Rafael Augusto Ferreira Zanatta, 

 

por risquificação da proteção de dados pessoais entende-se esse processo de 

reformatação jurídica a partir da ampliação da tutela coletiva e sua 

imbricação com a autoridade independente de proteção de dados pessoais, a 

disseminação de instrumentos regulatórios ex ante e o uso intensivo de 

metodologias de gestão de risco e calibragem entre riscos, inovações e 

imunidades – um processo de “negociação coletiva” que supera a tradicional 

concepção bilateral entre sujeito de direito e aquele que processa dados 

pessoais
148

. 

                                                           
146
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Não há, no entanto, uma fórmula específica aplicável a todas as organizações para se 

compatibilizar com os ditames legais. Cada caso empresarial deverá passar por um processo 

interno de avaliação da sua situação em relação aos dados para a adoção das medidas 

necessárias à sua efetiva adequação. 

 

4.1 Medidas organizacionais para a proteção de dados pessoais 

 

Apesar de haver latente instabilidade jurídica no momento, tanto por falta de 

regulamentação própria por parte da ANPD, quanto por ausência de jurisprudência 

consolidada sobre diversos pontos que tangenciam o tema, é possível estabelecer, desde já, 

medidas que coloquem as organizações a par de sua atual situação em relação aos dados e 

direcionem suas atividades às melhores práticas e em consonância com os ditames legais. 

Considerando-se o iminente início de vigência da LGPD, a preparação das empresas 

deve ser implementada desde já, inclusive por ser um processo complexo, que tende a afetar 

as mais diversas áreas das empresas e pode ser demorada, a depender de quanto maior e mais 

complexa for a operação. 

A preparação para o compliance eficiente deve considerar, sobretudo, mudança na 

cultura empresarial, para que a orientação de suas atividades seja dotada do pensamento 

consonante as diretrizes da LGPD, como ocorre com os direitos dos consumidores, que trouxe 

regras específicas sobre essa relação e uma mudança genuinamente cultural, além de técnica e 

de procedimento.  

O debate acerca da mudança de cultura se presta, sobretudo, para que a adaptação à 

LGPD não seja um rito obrigatório e indesejado pelas organizações, mas uma oportunidade 

para se elevar o padrão de controles internos e de proteção dos indivíduos da sociedade como 

um todo. 

Sobre o tema, Alexandre Prata anota:  

 

Esses aspectos apontam para a necessidade de endereçar ações com o 

objetivo de consolidar a proteção de dados e privacidade no seio da 

organização. Ações que corroborem naturalmente para a mudança de cultura, 

mas que de início estabeleçam os fundamentos da estrutura formal e 

investida de autoridade no tema privacidade. Um conjunto de princípios que 

declare de maneira inequívoca e ampla qual é a postura da organização no 

que diz respeito à proteção de dados privados. Todo risco de interpretação 

subjetiva por parte da “tripulação” deve ser mitigado. A malha social da 

organização deve estar coesa e partilhar de um mesmo objetivo no que tange 

à proteção de dados e privacidade. Isso só é possível organizando o assunto e 

abordando questões como as que estão relacionadas a seguir de modo não 

exaustivo: estrutura; papéis e responsabilidade; engajamento dos 
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funcionários; comprometimento da alta administração; políticas; 

comunicação; controles; e processos
149

.  

 

Afora a questão da obrigatoriedade, é imprescindível que a jornada de adequação à 

LGPD seja realmente efetiva e não apenas colocada em prática para aparentar às autoridades e 

ao mercado que foram envidados esforços nesse sentido. 

O crescente uso do Big Data e a migração dos negócios para modelos cada vez mais 

digitais expõem os riscos e aumentam a preocupação de se encontrar métodos de segurança 

adequados para preservar os negócios das empresas. 

Para os fins da LGPD, as empresas devem, inicialmente, estabelecer seus objetivos em 

relação à proteção de dados, traduzindo-os e aplicando-os aos seus processos, serviços, 

produtos e tecnologias de maneira assertiva, por meio da implementação de políticas, 

estruturas, culturas e procedimentos que conduzam a empresa a atingi-los.  

Por ser medida abrangente e complexa, e por envolver a companhia como um todo, é 

recomendável a implementação de um programa completo de privacidade e proteção de 

dados, por meio do qual sejam traçados os caminhos a serem percorridos para se alcançar o 

objetivo final de forma eficiente. 

Por se tratar de um planejamento, esse programa deve conter entendimentos, ainda que 

teóricos, acerca da preparação inicial, estruturação da governança interna com a criação de um 

comitê de proteção de dados, plano de implementação, cronogramas, criação de processos e 

políticas, mudanças culturais e organizacionais.  

A definição desse planejamento é extremamente relevante, inclusive, para comunicar 

claramente a postura da empresa em relação ao tema da proteção de dados e privacidade. 

Sobre essa jornada de adequação, Lygia Maria Moreno Molino Henrique indica:  

 

para um bom compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a 

empresa deve: (i) definir o seu papel em relação ao tratamento de dados; (ii) 

promover o engajamento dos colaboradores com a questão, visando uma 

mudança cultural; (iii) ajustar as bases legais do acordo com o tipo de 

tratamento a ser realizado; (iv) ser transparente e honesta em suas relações; 

(v) investir em sua confiabilidade (por meio de certificações, boas práticas e 

outras garantias); (vi) investir em segurança da informação; (vii) escolher 

bem seus parceiros; (viii) zelar por todos os relacionamentos advindos do 

tratamento de dados, do modo mais transparente possível
150

. 
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A abrangência da LGPD alcança empresas de todo o porte e segmento que, de alguma 

forma, tratem os dados pessoais. De acordo com Viviane Nóbrega Maldonado, expert em 

proteção de dados: 

 

Outra definição muito relevante constante da LGPD é a atinente ao próprio 

tratamento, assim entendido como toda operação realizada com dados 

pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, 

utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

Note-se que a conceituação é extremamente abrangente e inclui todas as 

operações relativas aos dados pessoais, desde sua coleta até o término 

propriamente dito. No mais, é importante destacar que o mero 

armazenamento está inserido, por definição legal, como atividade de 

tratamento, de sorte que a simples posse de dados determina, por si só, a 

observância dos dispositivos legais
151

. 

 

Dada a alta complexidade das operações empresariais, mostra-se relevante, a depender 

do tamanho de cada organização e da forma de trabalhar com dados de terceiros, a 

consolidação da estrutura organizacional que ofereça mecanismos eficazes para a proteção de 

dados. 

O modelo preconizado por John Kyriazoglou
152

, por meio da sistemática Data 

Protection Management System (DPMS), apresenta um conjunto completo de métodos, 

estratégias, planos, políticas, ferramentas de auditoria e outros controles práticos para guiar, 

apoiar e facilitar o gerenciamento eficaz de dados pessoais dentro das organizações. 

A referida sistemática organiza a estrutura e os mecanismos apropriados para as 

empresas se ajustarem em relação aos dados e responder às demandas de privacidade de 

maneira eficiente e em consonância às diretrizes normativas, o que é essencial.  

Segundo o autor, a estrutura organizacional é composta de sete passos: (i) a criação de 

políticas de privacidade de dados, políticas e controles de governança; (ii) a atribuição dos 

responsáveis pela proteção e privacidade de dados; (iii) o engajamento da alta administração; 

(iv) o compromisso com a proteção e a privacidade de dados; (v) a comunicação, treinamento 

e conscientização; (vi) a manutenção do engajamento das pessoas; e (vii) a implementação e 

operação de sistema informatizado de proteção e privacidade de dados.  

Com o uso dessa ferramenta ou congêneres, passa-se naturalmente a melhorar a gestão 

dos dados pessoais nas organizações, otimizando o seu uso e mitigando os riscos inerentes ao 
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seu tratamento, aumentando o nível de proteção a estes conferidos, que deve ser aliado às 

diretrizes para implementação da LGPD nas organizações. 

 

4.2 Implementação da LGPD nas organizações 

 

Em virtude da promulgação da LGPD, é necessário às empresas implementarem 

profundas alterações em suas operações que envolvem, de alguma maneira, o tratamento de 

dados, adaptando-se aos requisitos legais e criando novas culturas organizacionais que 

recebam essas modificações de forma inteligente, racional, produtiva e positiva. 

Essa transformação para atender às determinações legais deve ser implementada por 

meio de procedimentos operacionais compatíveis e sustentáveis com suas operações e rotinas, 

dando-lhes roupagem que coadune os interesses empresariais com os direitos das pessoas 

naturais em relação aos seus dados, que, como visto, lhes pertence. 

O emprego de medidas tecnológicas e padrões de segurança, que tenham por objetivo 

monitorar o ciclo de vida dos dados e evitar o vazamento de informações, não são, por si só, 

suficientes para compatibilizar as atividades empresariais com a proteção de dados de 

terceiros. 

Um planejamento estratégico de implementação é essencial para que todos os passos e 

processos sejam preliminarmente estabelecidos, traçando-se um roteiro contendo os esforços e 

os recursos que serão empenhados em cada uma das etapas, englobando a inventariação dos 

dados, os ajustes necessários e o gerenciamento posterior à adequação, para que as rotinas 

empresariais se mantenham de acordo com as previsões legais. 

Nessa fase inicial, deve ser nomeado um representante da empresa para o cargo de 

encarregado de dados (Data Protection Officer), conforme determina o artigo 41 da LGPD
153

, 

que é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação 

entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD. 

As atribuições dessa pessoa consistem em i) aceitar reclamações e comunicações dos 

titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; ii) receber comunicações da ANPD e 
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adotar providências; iii) orientar os funcionários e os contratados da empresa a respeito das 

práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e iv) executar as demais 

atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. 

A figura do encarregado de dados poderá revestir-se de uma pessoa natural ou 

jurídica
154

. Desta maneira, poderá ser contratado por meio de uma consultoria terceirizada, o 

que poderá conferir maior capacitação e assertividade na conduta do profissional ou empresa 

especializada no assunto.  

O § 3º do artigo 41 deixa para a ANPD a missão de estabelecer normas 

complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de 

dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o 

volume de operações de tratamento de dados. 

Por ser o ponto focal em relação à gestão de dados de uma organização, os contatos 

dos encarregados de dados deverão ser veiculados ao público e publicados os meios para que 

se possa acessá-lo. 

Com relação à responsabilidade no exercício de seu mister, Márcio Cots entende:  

 

segundo a nova lei, o encarregado não responderá civilmente perante os 

titulares ou a autoridade nacional em relação ao tratamento de dados 

realizados pelo controlador, pois, é este último que concentra todo o poder 

decisório sobre o tratamento de dados, atuando o encarregado, apenas, como 

comunicador de tais decisões aos terceiros interessados
155

. 

 

Entretanto, em se tratando de relação contratual, na hipótese de ser contratada pessoa 

jurídica para o exercício do ofício, não haveria limitação para impor responsabilidade e dever 

de indenizar por atos indevidos que venham a originar prejuízos à empresa contratante dos 

serviços, tal como qualquer outra espécie de prestação. 

Para o início dos trabalhos de adequação, é recomendável criar um comitê de proteção 

de dados, composto pelo encarregado de dados e profissionais-chave que terão participação 

ativa ao longo do processo, definindo o formato de gestão e suas respectivas atribuições. 

Esse comitê terá, também, a atribuição de convocar reuniões periódicas com a alta 

gestão executiva da empresa, com o intuito de conscientizá-la acerca das medidas a serem 

implementadas, esclarecer eventuais impactos e mudanças que deverão ser esperadas.   

A jornada de adequação deve envolver, inicialmente, o mapeamento dos dados 

existentes, para verificar as medidas a serem adotadas em relação a cada qual, identificando se 
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o tratamento é necessário de fato (caso não seja, a sua eliminação seria recomendável) e o 

enquadramento nas bases legais que legitimem sua existência. 

O mapeamento irá inventariar, analisar e classificar os dados, buscando entender como 

são coletados, armazenados e compartilhados, além de identificar em quais processos eles são 

utilizados pela empresa. É fundamental compreender quem tem acesso aos dados, onde são 

armazenados e os motivos da coleta, entendendo a razão de seu tratamento. 

Após essa fase preliminar de levantamento, a empresa poderá (já que não é obrigatório 

como no GDPR) elaborar um RIPD
156

, com o objetivo de a) levantar descrição sistemática das 

operações de tratamento previstas e a finalidade do tratamento e os objetivos correlacionados; 

b) avaliar a necessidade e a proporcionalidade das operações de tratamento de dados, em vista 

de sua finalidade; c) especificar os riscos para direitos e liberdades dos titulares dos dados; e 

d) as medidas a serem adotadas na hipótese de quebra de protocolos de segurança e 

vazamento de dados, relacionando as medidas de salvaguarda e mitigação de risco. 

A legislação não traz detalhes procedimentais sobre o RIPD, já que especifica tão 

somente seus requisitos mínimos. Portanto, não há fixação de forma predefinida ou 

determinação de qual o momento em que o documento deverá ser elaborado, tampouco 

elementos que sirvam de referência sobre como sua elaboração deva ser conduzida. 

Segundo a Information Commissioner’s Office (ICO), autoridade do Reino Unido 

responsável pela privacidade de dados, o RIPD é conceituado como: 

 

Um processo projetado para ajudar a analisar, identificar e minimizar 

sistematicamente os riscos de proteção de dados de um projeto ou plano. É 

uma parte fundamental de suas obrigações de responsabilidade sob o GDPR 

e, quando feito de forma adequada, ajuda a avaliar e demonstrar como são 

cumpridas as obrigações de proteção de dados
157

. 

 

Com a sua elaboração, pretende-se minimizar os riscos aos dados pessoais, eliminando 

os processos que possam configurar ameaça ou possibilidade de ocorrência de eventos 

danosos. Os riscos remanescentes devem ser justificados de maneira razoável com o tipo de 

tratamento a ser realizado. 

Consoante o entendimento de Marcílio Júnior, “o propósito de um DPIA
158

 não é 

eliminar todos os riscos, mas minimizar a existência destes, bem como verificar se os riscos 

remanescentes são justificáveis”
159

.  
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A ANPD poderá solicitar este documento ao controlador quando o tratamento tiver 

como fundamento seu interesse legítimo, quando esta for a base legal para o tratamento, com 

fundamento nos artigos 10, §§ 3º e 38 da LGPD, inclusive de dados sensíveis, observados os 

segredos comercial e industrial.  

Constitui elemento essencial para atender às determinações legais a criação ou ajuste 

de políticas de privacidade, em relação aos terceiros que utilizem os produtos e serviços da 

empresa, assim como de políticas internas de segurança da informação a serem seguidas por 

todos os integrantes da organização. 

Para atender aos ditames legais, nas políticas de privacidade devem constar todas as 

informações relacionadas ao tratamento dos dados pela empresa, informando aos usuários, de 

modo claro e direto, os dados que serão captados e tratados e suas finalidades específicas para 

tornar público o objetivo da captação e eventual uso das informações e compartilhamento com 

terceiros. 

Para Márcio Cots, 

 

o tratamento de dados precisa ter uma finalidade, ou seja, um resultado 

único, específico e legítimo que deve ser alcançado com tal tratamento. O 

princípio serve apenas para delimitar o objetivo final do tratamento, mas 

para tornar previsível o que dele se espera, inviabilizando tratamento 

posterior desvinculado com a finalidade original
160

. 

 

Deve ser informada, também, a política de captação de endereço de IP, do inglês 

Internet Protocol (rótulo numérico atribuído a cada dispositivo conectado a uma rede de 

computadores) ou de outros dados identificadores (device identifiers). De acordo com 

Adriano Lima
161

, device identifiers são números atribuídos automaticamente aos dispositivos 

quando sites ou servidores são acessados, de maneira que, quando alguém os acessa, sua 

identificação é visualizada. Assim, a empresa pode utilizar esses dados para determinar a 

localização física geral do dispositivo e saber de quais regiões do mundo provêm os visitantes, 

incluindo a utilização de cookies. 

É fundamental veicular a possibilidade de se realizar consultas, alterações, 

verificações e correções dos dados pelos titulares, conforme o caso, para atender às 

determinações do artigo 18 da LGPD, que aborda os direitos dos titulares. Esses direitos 
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encontram guarida nos princípios da transparência, livre acesso e qualidade de dados 

consagrados no diploma. 

Quando solicitada a exclusão dos dados, constitui prerrogativa do controlador realizar 

a anonimização dos dados, processo pelo qual o dado perde a possibilidade de associação, 

direta ou indireta, a um indivíduo, de maneira que não mais sejam considerados dados 

pessoais para os fins da LGPD. 

Outrossim, consoante com o artigo 8º, § 6º da LGPD, em caso de alteração da 

finalidade específica do tratamento, sua forma e duração – observados os segredos comercial 

e industrial; da identificação do controlador; ou de informações acerca do uso compartilhado 

de dados pelo controlador e a finalidade – o controlador deverá informar o fato aos titulares, 

com destaque específico ao teor das alterações, podendo estes, nos casos em que o seu 

consentimento é exigido, revogá-lo se discordar da alteração. 

Por se tratar de direito fundamental, os negócios jurídicos que impliquem na cessão ou 

transferência de dados pessoais ou que limitem seu exercício, devem ser considerados nulos, 

pela inteligência do artigo 17 da LGPD
162

, combinado com o artigo 11 do Código Civil
163

. 

Constitui direito dos titulares conhecer as consequências da negativa de consentimento 

para o tratamento de seus dados, caso esta seja imprescindível para fechar o negócio jurídico. 

Há dados que são essenciais para determinados negócios. Assim, se seu tratamento não se 

subsumir a outra base legal e o consentimento não for concedido pelo titular, impossibilita-se 

que o negócio jurídico seja efetivado.  

Em relação ao consentimento, parece não ser possível exigi-lo, condicionando sua 

concessão à possibilidade de fechamento de negócio jurídico se dados pessoais se revelarem 

desnecessários ou abusivos, não se justificando o tratamento, em atenção aos princípios da 

necessidade, finalidade e adequação positivados na LGPD. 

O exercício dos direitos conferidos aos titulares deve ser realizado por meio de 

requerimento direcionado aos agentes de tratamento correspondentes e respondido por estes 

de acordo com o prazo e os procedimentos a serem estabelecidos pela ANPD, no âmbito de 

sua regulação do setor. 

Nos termos do artigo 18, § 4º da LGPD, em caso de impossibilidade de adoção 

imediata das providências solicitadas, nesta devolutiva os agentes de tratamento poderão 

responder à requisição i) informando o titular que não é o agente de tratamento e indicar, 
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sempre que possível, o verdadeiro controlador ou operador; ou ii) indicando as razões de fato 

ou de direito que impeçam a adoção imediata das providências. 

Dadas essas necessidades de adequação das rotinas empresariais, sobretudo em relação 

àquelas que processem informações em larga escala, mostra-se essencial que todos os dados 

pessoais, após mapeados, sejam objeto de controle interno para apoio na gestão de dados e, 

assim, confirmar a plena observância aos direitos conferidos aos titulares pela LGPD. 

 

4.3 Planejamento sobre a governança de dados 

 

Como já abordado neste estudo, a implementação de boas práticas de governança de 

dados no Brasil, ao contrário da Europa, não é obrigatória.  

A LGPD, em seu artigo 50, estabelece que os controladores e operadores, no âmbito 

de suas competências, poderão formular regras de boas práticas e de governança que 

estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, 

incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as 

obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os 

mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao 

tratamento de dados pessoais. 

De acordo com John Ladley,  

 

a governança de dados é a organização e implementação de políticas, 

procedimentos, estrutura, papéis e responsabilidades que delineiam e 

reforçam regras de comprometimento, direitos decisórios e prestação de 

contas para garantir o gerenciamento apropriado dos ativos de dados
164

. 
 

 

Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador considerarão, em 

relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade, a probabilidade e a 

gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados dos titulares. 

Observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, além da sensibilidade 

dos dados tratados, a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, de 

acordo com o artigo 50, § 2º, I, da LGPD, poderá ser implementado programa de governança 

em privacidade que a) demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e 

políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas 

práticas relativas à proteção de dados pessoais; b) seja aplicável a todo o conjunto de dados 
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pessoais sob seu controle, independentemente de como foram coletados; c) seja adaptado à 

estrutura, à escala e ao volume de suas operações, como também à sensibilidade dos dados 

tratados; d) estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação 

sistemática de impactos e riscos à privacidade; e) tenha o objetivo de estabelecer relação de 

confiança com o titular, por meio de atuação transparente e assegure mecanismos de 

participação do titular; f) esteja integrado a sua estrutura geral de governança, estabeleça e 

aplique mecanismos de supervisão internos e externos; g) conte com planos de resposta a 

incidentes e remediação; e h) seja atualizado constantemente com base em informações 

obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. 

Cabe aos agentes de tratamento definirem um conjunto de boas práticas a serem 

seguidas pela organização, considerando, com relação ao tratamento de dados pessoais, as 

quais deverão ser observadas por todos os colaboradores das empresas, pelos critérios que 

evidenciem a adoção de medidas protetivas às pessoas naturais que tenham seus dados nela de 

alguma forma tratados. 

Segundo Josmar Lenine Giovanni Júnior,  

 

por boas práticas entendem-se as ações e os procedimentos que estejam ao 

alcance das empresas para serem adotados nas suas operações, com o intuito 

de se evitar a exposição dos dados pessoais que tratam, possuindo ligação 

direta com a cultura empresarial adotada pela empresa
165

. 

 

Em sua opinião, 

 

os operadores deverão ser devidamente treinados e alertados das suas 

respectivas responsabilidades referentes a tais tratamentos. É importante que 

eles possuam contratos de confidencialidade específicos com as empresas 

nas quais trabalhem, reforçando as suas responsabilidades em tais 

tratamentos, além de terem conhecimento sobre as sanções cabíveis às 

empresas nos casos de incidentes de violação de segurança, bem como de 

possíveis responsabilizações legais pessoais que poderão receber, advindas 

de episódios de violação de segurança de dados que estejam sob as suas 

responsabilidades
166

. 

 

Desta maneira, fundamental que os gestores das organizações estejam engajados nesse 

processo, mediante a colocação em prática de políticas claras e objetivas a serem implantadas 

em todas as áreas internas que venham a tratar dados pessoais, ainda que de indiretamente, 

sendo constantemente atualizadas conforme a necessidade, tanto em razão de alterações 
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legislativas ou regulatórias, quanto em função de modificações na forma com a qual as 

organizações lidam com os dados. 

A governança deve atentar-se a todo o ciclo de vida dos dados nas organizações, que 

abrange todas as etapas de tratamento, incluindo, mas não somente, a coleta, o processamento, 

eventuais transferências, o armazenamento, a utilização, até o seu descarte absoluto. 

As boas práticas de governança precisam ser aplicadas na gestão individual de todas as 

etapas do ciclo de vida dos dados pessoais, com a definição das políticas, responsabilidades, 

fluxos de trabalho dos dados, monitoramento e linhagem de dados que permitam às 

organizações melhorar a qualidade, a descoberta e o entendimento desses, de modo a 

simplificar a extração de informações e conhecimentos, resultando em melhores análises e 

decisões de negócio. 

Em relação ao ciclo de vida dos dados, o Data Management Association, organização 

sem fins lucrativos constituída pela associação de técnicos e profissionais dedicados a 

promover os conceitos e as melhores práticas em gestão, governança e qualidade de dados e 

informação, aponta
167

 que as decisões sobre o ciclo de vida dos dados devem se preocupar em 

como o dado é criado ou adquirido, armazenado e mantido, usado, e eventualmente destruído. 

Conforme já abordado, esses ativos de dados podem ser armazenados em formatos 

estruturados, em bases de dados, documentos eletrônicos, dentre outros, ou em formatos não 

estruturados, como e-mails, imagens, áudios, vídeos, por meio das mais variadas mídias. 

As diversas formas de armazenamento denotam que, ao longo de seu ciclo de vida, os 

dados podem passar por inúmeros processos de transformação, em função de necessidade de 

negócio ou para atender requisitos da infraestrutura tecnológica, podendo ser extraídos, 

exportados, importados, migrados, validados, editados, atualizados, saneados, convertidos, 

integrados, segregados, agregados, referenciados, revisados, relatados, analisados, minerados, 

reservados, recuperados, arquivados, e reestabelecidos, antes de serem eventualmente 

apagados. 

A esse respeito, Bergson Lopes aborda:  

 

o assunto ainda gera um pouco de confusão e muitas iniciativas se perdem 

no alinhamento de alguns princípios básicos. O fato é que não existe a 

possibilidade de qualquer empresa estar totalmente aderente à LGPD sem 

um programa de governança de dados efetivo, porém não é possível 
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implementar um programa desta magnitude baseado em “receitas de bolo” 

milagrosas
 168

. 

 

Uma vez que os dados encontram-se dentro da organização e deles há base legal de 

tratamento determinada, o seu armazenamento requer cuidados especiais pelos controladores. 

Dependendo do formato (mídias digitais ou físicas), as determinações da política de 

governança de dados devem abordar distintamente as condutas a serem adotadas. 

Segundo a LGPD
169

, as regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas 

e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela ANPD. 

Adotadas as boas práticas de governança de dados, na hipótese de qualquer aferição 

pelas autoridades públicas competentes, da regularidade das operações sob o ponto de vista da 

privacidade de dados, as empresas poderão demonstrar a efetividade de seu programa.  

No entanto, a existência de plano de governança de dados por si só, isoladamente, sem 

a implementação de programa de segurança da informação que atenda aos objetivos de 

confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, não é efetiva e não cumprirá com 

os requisitos impostos pela legislação. 

 

4.4 Segurança da informação e responsabilidade 

 

Por ser ponto fundamental na proteção dos dados por parte daqueles que os detêm, as 

medidas relacionadas à segurança da informação e às boas práticas tratadas na LGPD
170

 são 

essenciais para que o tratamento seja considerado regular. 

Nesse sentido, a determinação legal se presta a obrigar os agentes de tratamento a 

adotar todas as medidas necessárias para mitigar riscos. Como parâmetro para avaliar os 

esforços a serem empreendidos pelos agentes de tratamento, o Decreto n. 8.771/2016
171

, que 
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regulamentou o Marco Civil da Internet, apresenta título específico cuidando dos “padrões de 

segurança e sigilo dos registros, dados pessoais e comunicações privadas” destinados aos 

provedores de conexão e de aplicações, que pode servir de norte para atender às 

determinações da LGPD. 

No entendimento de Sérgio Paulo Gomes Gallindo
172

, “entende-se por uma rede 

segura aquela que assegura a inviolabilidade das informações transmitidas e que seja imune a 

tentativas de invasão e ataques externos que provoquem interrupção do serviço”. 

Para Washington Umpierres de Almeida Júnior,  

 

no quesito das práticas de segurança da informação, as empresas devem se 

basear nas diretivas das melhores instituições de reputação global, como a 

ISO
173

 e o NIST
174

, que são entidades de referência mundial com constantes 

publicações técnicas, funcionando como verdadeiros guias para as melhores 

práticas consolidadas no âmbito do entendimento global de maturidade em 

segurança da informação
175

. 

 

Como visto, na nova regulação sobre o uso de dados pessoais no âmbito empresarial, 

verifica-se inevitável adotar processos e certificações capazes de suportar a adequação de 

forma apropriada e eficiente, o que, no entanto, não afasta por si só a responsabilidade dos 

agentes no tratamento de dados. 

As empresas que pretendem se adequar às normas de proteção de dados devem 

estabelecer um planejamento de reação a eventuais incidentes que venham a romper o regime 

interno de segurança da informação. A LGPD
176

 aponta expressamente que a adoção reiterada 

e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, 

                                                                                                                                                                                     
registros; III – a criação de inventário detalhado dos acessos aos registros de conexão e de acesso a aplicações, 

contendo o momento, a duração, a identidade do funcionário ou do responsável pelo acesso designado pela 

empresa e o arquivo acessado, inclusive para cumprimento do disposto no artigo 11, § 3º, da Lei n. 12.965, de 

2014; e IV – o uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantam a inviolabilidade dos 

dados, como encriptação ou medidas de proteção equivalentes. 
172

 GALLINDO, Sérgio Paulo Gomes. Marco Civil da Internet e serviços na nuvem. São Paulo: LiberArs, 

2018, p. 46. 
173

 ALMEIDA JÚNIOR, Washington Umpierres de. Incidentes de segurança e respostas adequadas. In: Lei 

Geral de Proteção de Dados: manual de implementação. São Paulo: RT, 2019 “A ISO, entidade global cujas 

normas são referências para as empresas ao redor do globo, possui a publicação da norma ISO/IEC 27035-1: 

2016 que trata, especificamente, das técnicas de segurança quanto ao gerenciamento de incidentes de segurança 

da informação". 
174

 ALMEIDA JÚNIOR, Washington Umpierres de. Incidentes de segurança e respostas adequadas. In: Lei 

Geral de Proteção de Dados: manual de implementação. São Paulo: RT, 2019. “O instituto norte-americano 

NIST, cujos padrões são adotados mundialmente, formulou a publicação do guia de manuseio de incidentes de 

segurança de computadores, cujo qual tem por objetivo fornecer as diretrizes para estratégias e ações para lidar 

com os incidentes de segurança”. 
175

 ALMEIDA JÚNIOR, Washington Umpierres de. Incidentes de segurança e respostas adequadas. In: Lei 

Geral de Proteção de Dados: manual de implementação. São Paulo: RT, 2019, p. 342. 
176

 LGPD. Artigo 52, §1º, VIII. 



113 

 

 

voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, é um dos parâmetros e critérios a serem 

considerados na aplicação de sanções decorrentes de infrações cometidas. 

Na hipótese de ocorrência de um incidente de segurança, a LGPD atribui ao 

controlador o dever de notificar os titulares de dados pessoais e a ANPD acerca de eventos 

que possam acarretar riscos ou danos relevantes aos titulares
177

, em atendimento ao princípio 

da transparência. 

Essa notificação deverá ser carreada não somente na hipótese de vazamento de dados, 

mas em virtude de qualquer incidente de segurança, ainda que de origem interna, que resulte 

na perda, alteração ou divulgação não autorizada de dados pessoais, tratando-se, portanto, de 

fato já consumado. 

Afora a segurança da informação em relação à proteção dos dados, a LGPD 

estabelece
178

 que toda operação de tratamento de dados pessoais deve ser objeto de registro, a 

ser captado e mantido por parte dos agentes de tratamento. 

Assim, pela dicção do artigo 46 da LGPD
179

, os agentes de tratamento devem adotar as 

medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a manter registro das operações 

realizadas e, paralelamente, proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 

situações acidentais (por culpa: negligência, imprudência ou imperícia) ou ilícitas (dolo) que 

possam resultar em destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 

tratamento inadequado ou ilícito. 
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Nesse sentido, o legislador visou garantir a efetivação da expectativa dos titulares de 

que os seus dados serão mantidos em segurança durante todo o ciclo de vida dentro da 

organização. 

No tocante aos padrões técnicos de segurança e sigilo, para Márcio Cots: 

 

falando um pouco acerca da segurança, a norma ISSO/IEC 17799; 200 

define segurança da informação como “a proteção da informação de vários 

tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizando os 

riscos, maximizando o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de 

negócio”. São características da segurança da informação a 

confidencialidade (informações acessíveis apenas a quem seja autorizado), 

disponibilidade (informações sempre acessíveis a quem puder acessá-las) e 

integridade (informações fidedignas e autênticas
180

. 

 

É evidente que essa expectativa deve ser balanceada com o tipo de relação travada 

entre os titulares e os agentes de tratamento e a natureza dos dados, uma vez que não é 

possível comparar o nível de segurança que deverá ser exigido entre uma relação de consumo 

de produtos bancários com a simples aquisição de produtos e serviços pela internet, por 

exemplo. 

No entanto, como não há distinção expressa, para a aderência aos ditames legais de 

tratamento de dados, as organizações devem empenhar-se para estabelecer sistema de 

governança, riscos e compliance, com medidas de segurança e salvaguarda eficientes e 

adequadas ao tipo de atividade por elas exercida.  

A LGPD prevê, portanto, a necessidade de utilização de medidas técnicas e para 

proteger os dados, o que, de qualquer forma, confere proteção a seus ativos e patrimônio, já 

que o investimento em boas práticas em riscos e na segurança da informação previne a 

ocorrência de fraudes e assegura a integridade dos dados. 

Para Márcio Cots, 

 

os objetivos das medidas também merecem comentários. O primeiro deles é 

impedir acessos não autorizados, mantendo a sua confidencialidade de 

acordo com o necessário para se alcançar a finalidade do tratamento. O 

segundo, que, em suma, pretende preservar a integridade das informações e 

prevenir vazamentos, depende em boa parte do primeiro objetivo. Isso 

porque nem todo o vazamento ou perda de informações se dá pela quebra do 

sistema de segurança, mas muitas vezes se dá por credenciais utilizadas 

indevidamente, por culpa ou dolo
 181

. 
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Há especificação legal da responsabilidade pelos danos decorrentes da violação da 

segurança dos dados por parte do controlador ou do operador que deixem de adotar as 

medidas de segurança previstas em lei e, assim, derem causa ao dano. Evidentemente, a 

efetiva responsabilidade das partes dependerá da análise de casos concretos nos quais ocorra 

vazamento de dados. 

O tratamento de dados pelos agentes implica, conforme observado, na assunção de 

responsabilidades por violações aos direitos dos titulares consagrados na LGPD – 

respondendo estes, também, naturalmente, pelos atos praticados por seus empregados e 

contratados sob sua ordem –, impondo-lhes as sanções previstas no artigo 52
182

. 

Com relação às penalidades a serem aplicadas após o decurso de procedimento 

administrativo, poderão ocorrer de forma isolada ou cumulativa, de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto e considerados os parâmetros e critérios especificados pela 

LGPD
183

. 

O artigo 47 da LGPD determina: “os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa 

que intervenha em uma das fases do tratamento obrigam-se a garantir a segurança da 

informação prevista nesta Lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término”, de 

forma que terceiros poderão também vir a ser responsabilizados. 

Não há especificação da norma sobre se tal disposição alcançaria os empregados, 

prepostos e contratados dos agentes de tratamento, porém, dada a hipótese de prática de ato 

ilícito doloso por parte de qualquer dessas figuras ou de empresas terceirizadas de tecnologia 

da informação, por exemplo, parece ser razoável a sua responsabilização individual. 

Ainda que não se trate de uma efetiva isenção de responsabilidade dos agentes de 

tratamento, abre-se espaço à possibilidade, ao menos, de ação regressiva contra as pessoas 

naturais ou jurídicas que tenham relação direta com a ocorrência do dano, com base no artigo 
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 LGPD. Artigo 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: I – 
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XI – a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. 
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934
184

 do Código Civil, nas relações empresariais, ou fundamentada no artigo 462, parágrafo 

único, quando se tratar de relação trabalhista. 

No que se refere à responsabilidade, deve-se observar que, na análise conjunta da 

LGPD e dos preceitos do CDC
185

, também aplicável no âmbito dessas relações, quanto aos 

dados, esta poderia ser considerada objetiva, visto que a ocorrência de situações acidentais 

implicaria na responsabilidade dos envolvidos independentemente da existência de dolo. 

Muito tem se discutido acerca da responsabilidade civil no âmbito de emprego das 

tecnologias, sendo observada pela doutrina a existência de uma “lacuna de 

responsabilidade”
186

. O enfrentamento dessa questão circunda a controvérsia atinente aos 

denominados danos imprevisíveis, notadamente quando se trata de tecnologias envolvendo 

robôs dotados de sistema de autoaprendizagem e atuação autônoma. 

Isso é um tema que deve ser aprofundado pela legislação e pela doutrina no Brasil e no 

exterior nos próximos anos, já que os robôs autônomos, que conseguem por meio de 

aprendizagem constante desenvolver novas habilidades, dispensam cada vez mais o 

recebimento de interferências externas na sua atuação, por serem capazes de agir de forma 

imprevista pelos seus programadores e/ou controladores. 

A amplitude da influência da inteligência artificial nas mais diversas áreas tende a 

inspirar a discussão dessa matriz na teoria geral do direito privado. Gustavo Tepedino e 

Rodrigo Silva abordam o tema da necessidade de tratamento sistemático da responsabilidade 

civil por parte da lex robotica:  

 

a enunciação de supostos vazios normativos representa problema muito mais 

grave do que o mero abalo à dogmática consolidada na tradição jurídica. 

Com efeito, ao afrontar a unidade e a completude do ordenamento, a 

indicação insistente de lacunas finda por comprometer a própria efetividade 
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 LGPD. Artigo 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele 
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da tutela prometida às vítimas de danos injustos, como se das suas 

necessidades não desse conta o sistema ora vigente
187

. 

 

Essa temática foi abordada pelo Parlamento Europeu, no início de 2017, quando 

adotou uma Resolução
188

 com recomendações sobre regras de Direito Civil e Robótica, 

indicando a necessidade de se regular o desenvolvimento de robôs autônomos e inteligentes, 

além de sugerir a criação de uma espécie de personalidade jurídica para tais robôs, de forma 

que se permita a atribuição de responsabilidades. 

A regra vigente no ordenamento brasileiro acerca da responsabilidade civil aquiliana 

ou extracontratual é a responsabilidade subjetiva, prevista no artigo 927 do Código Civil
189

, a 

partir da comprovação da culpa em qualquer das suas modalidades (imprudência, negligência 

ou imperícia) como base precípua para a sua caracterização. 

Essa ideia é recepcionada pela LGPD ao impor aos agentes de tratamento a obrigação 

de se adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados 

pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais, as quais implicam, 

necessariamente, na ausência de dolo, caracterizando-se, neste ponto, o regime subjetivo da 

responsabilidade civil. 

Um incidente que resulte no vazamento de dados poderia, então, ainda que tomadas as 

medidas de segurança recomendáveis, gerar o dever de indenizar. Para tanto, a imputação 

dessa obrigação deve basear-se na análise de efetivo nexo de causalidade entre a conduta dos 

agentes de tratamento e o dano ocorrido. 

Há que se ponderar, por outro lado, a possibilidade de exclusão da responsabilidade 

dos agentes de tratamento sob o argumento de que teria sido adotada a tecnologia mais segura 

conhecida pela comunidade científica à época do fato, como defendido por Andrea Amidei
190

, 

oferecendo mais um forte argumento para a aplicação das melhores práticas e a necessidade 

de investimentos em segurança da informação no que se refere ao tratamento de dados 

pessoais. 
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A ocorrência de vazamento de dados por força da quebra de protocolos de segurança 

da informação tem sido recorrente em todo o mundo, gerando consequências graves à 

privacidade dos titulares e, em função das diretrizes legais, a aplicação de severas penalidades 

às empresas envolvidas, além do enorme e indesejado impacto negativo na imagem e na 

marca das empresas envolvidas pela quebra na confiança dos consumidores e do mercado. 

Exemplos não faltam ao redor do globo. 

Entre os anos de 2013 e 2016, a Altaba, empresa atualmente controlada pela Verizon, 

foi alvo de violações de segurança que resultaram no vazamento de dados de mais de 1 bilhão 

de usuários e permitiu o vazamento de identidades e o uso indevido dos dados por 

fraudadores. Nesse caso, a falta de divulgação ao mercado – cujos danos poderiam ser 

evitados ou mitigados se a controladora dos dados tivesse comunicado a ocorrência – gerou 

um acordo com autoridades governamentais envolvendo o pagamento de R$ 190 milhões, 

além de multas e acordos com os investidores da empresa. 

Também nos Estados Unidos, em 2016, a Uber teve dados vazados de 57 milhões de 

usuários e motoristas em todo o mundo. O fato resultou em um acordo com o governo 

daquele país, no valor de R$ 500 milhões, além da aplicação de multa por agências de 

proteção de dados do Reino Unido e da Holanda no valor equivalente a R$ 4,5 milhões.  

Na Europa, mais de 500 mil clientes da British Airways tiveram suas informações 

pessoais captadas por hackers, levando a companhia a ser multada em R$ 900 milhões pelo 

vazamento de dados. De acordo com o ICO, o vazamento poderia ter sido evitado se houvesse 

melhor gerenciamento dos sistemas de proteção contra ciberataques. Nesse caso, o 

comportamento da empresa diante da ocorrência do fato gerou o agravamento da penalidade, 

considerando que não foram apresentados detalhes do ocorrido, tampouco quais seriam as 

providências a serem tomadas. 

Já no Brasil, o Banco Inter selou, recentemente, acordo com o MPDFT, homologado 

pelo Poder Judiciário, e pagará multa correspondente a R$ 1,5 milhões pelo vazamento de 

dados pessoais de mais de 19 mil clientes da instituição, ocorrido em maio de 2018. O 

incidente de segurança, confirmado pelo banco nos autos de Ação Civil Pública, expôs dados 

cadastrais como CPF, CNPJ, nomes e dados bancários dos correntistas e, segundo a 

Promotoria, não teriam sido adotadas as medidas necessárias para garantir a segurança de 

dados pessoais existentes em seus bancos de dados. 
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Contudo, esses vazamentos não ocorrem somente na esfera privada. Segundo o Centro 

de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov)
191

, órgão que 

integra o Departamento de Segurança de Informação do Gabinete de Segurança Institucional 

da Presidência da República, ocorreram 10.109 incidentes relacionados à segurança dos 

sistemas de computação ou das redes de computadores em órgãos ou entidades dos Poderes 

da União, Estados e Municípios. Os incidentes relacionados a vazamento de dados ocupam o 

topo da lista, com 2.274 casos, somente em 2019
192

. 

Um dos serviços providos pelo CTIR Gov consiste na disponibilização das estatísticas 

resultantes do trabalho de detecção, triagem, análise e resposta a incidentes cibernéticos. Ao 

longo dos anos, variam as categorias de causas dos incidentes, porém os números ainda são 

alarmantes:  

 

Gráfico 1 – Variação da quantidade de incidentes por categoria ao longo do tempo  

 

Fonte:  CTIRGov. Disponível em: https://emnumeros.ctir.gov.br/. Acesso em: 25 nov. 2019.   

 

A ocorrência de um incidente que resulte no vazamento de dados, além de 

absolutamente indesejado pelas corporações, por expor informações muitas vezes 

confidenciais ou sensíveis para o negócio, pode acarretar inúmeras repercussões negativas ao 

negócio. 
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A segurança do ambiente de dados é uma responsabilidade da empresa, que deve 

empenhar-se e investir em sistemas de proteção e em mecanismos de correção de 

vulnerabilidades a que os processos se encontrem de alguma forma expostos, até para 

demonstrar a responsabilidade e a atenção com as quais lida com o tema. 

Dado o crescente uso de tecnologias aliadas aos negócios e às relações sociais, é 

fundamental que as organizações, nos ambientes público e privado, atentem-se aos preceitos 

normativos relacionados à segurança da informação como forma de mitigar riscos de 

vazamento de dados pessoais e de garantir aos titulares a máxima proteção possível aos seus 

dados pessoais, conforme determinado pela LGPD. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Como visto, a LGPD encontra-se inserida no ordenamento jurídico em conjunto com 

outras leis que regem o tema, com as quais deve se compatibilizar e ser interpretada de forma 

harmônica, com base nos princípios que as norteiam. 

Enquanto não houver regulação própria por parte da ANPD, diversos pontos da LGPD 

carecerão de parâmetros para sua interpretação e aplicação, tanto por parte das pessoas às 

quais se aplica, quanto pelas autoridades competentes e o Poder Judiciário no momento em 

que questões relacionadas a dados forem levadas à sua apreciação após sua entrada em vigor. 

No entanto, ainda que não haja completa regulamentação, as organizações que 

procedem ao tratamento de dados e os próprios titulares encontram-se desde já confrontados 

com as novas exigências e transformações trazidas por esta legislação. 

Assim, o maior desafio neste âmbito da proteção de dados será implementar a prática 

da LGPD, que obrigará as organizações a repensar e melhorar suas práticas de modo a 

acomodar os direitos da sociedade civil ao uso dos dados dos cidadãos no âmbito de sua 

atividade empresária, de forma a assegurar o nível de privacidade imposto por este 

regramento. 

As tecnologias de captação e registro de informações têm avançado exponencialmente, 

ao passo do alto valor que possuem. Esses métodos de processamento de dados devem se ater 

aos direitos garantidos aos titulares e às obrigações que possam vir a atingir aqueles que, de 

alguma forma, tratem os dados para sua utilização no âmbito da atividade empresarial. 

A era da informação não afeta somente a forma como fazemos as coisas, mas muda 

também a forma de pensarmos e agirmos a respeito delas. O impacto sobre os indivíduos é 

múltiplo, gerando efeitos nos padrões de consumo, interesses, pensamentos, ideologias, dentre 

inúmeros outros fatores que, antes da aplicação das tecnologias nos dados, cabiam somente ao 

conhecimento das pessoas no mundo com o qual se relacionam.  

Devido ao desenvolvimento de inúmeras ferramentas tecnológicas características da 

era da informação, o processo de coleta, armazenamento e cruzamento de dados dos 

indivíduos tornou-se um instrumento de grande valia para as organizações no novo milênio.  

No entanto, as decisões sobre o uso dos dados somente aos indivíduos, nos limites 

voluntários de seu direito de personalidade, de modo que, salvo as exceções legais (interesse 

público, direito de informação, limitações contratuais), os atos da vida privada não podem ser 

objeto de divulgação por terceiros ou de livre comercialização. 
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Por meio dos dados gerados pelas mais diversas interações dos indivíduos, os 

fornecedores de produtos e serviços coletam informações a respeito das escolhas, experiências 

e características de seus consumidores, o que é natural e necessário diante da cada vez mais 

acirrada concorrência. 

Como o direito de personalidade admite concessões por parte de seus titulares, estes 

podem optar, mediante sua liberalidade, por conceder algumas informações que pertencem à 

sua vida privada. Os dados são próprios e particulares das pessoas, mas as novas relações da 

sociedade exigem que estas entreguem seus dados para as empresas fornecerem acesso aos 

seus produtos e serviços. 

Assim, mesmo diante de todas as preocupações e imprecisões reveladas pela aplicação 

da LGPD, forçoso reconhecer os méritos deste regulamento, que uniformiza os direitos e o 

dimensionamento da legalidade acerca do tratamento de dados pessoais, diante de um cenário 

econômico que exige cada vez mais regulamentação acerca do tema, considerada a sua 

relevância em sentido global. 

Verificamos que esses direitos, apesar das inconveniências que possam, inicialmente, 

representar para as organizações processadoras de dados, mostram-se um importante passo na 

aproximação e conformação do direito à realidade das práticas empresariais no que se refere 

ao uso de tecnologias. 

Um ponto de preocupação, ao menos no período de vacatio legis e no início da 

vigência da LGPD no Brasil, cinge-se à forma de sua aplicação aos negócios. A LGPD não 

especifica tratamento diferenciado para as pequenas e médias empresas, aplicando-se para 

todo e qualquer negócio sem diferenciação em relação à sua dimensão, área de atuação ou 

abrangência. 

É possível que a ANPD venha a regulamentar a LGPD nesse sentido, criando critérios 

diferenciados às micros e pequenas empresas, que geralmente possuem um volume de 

operação de tratamento de dados reduzido em relação às grandes corporações – especialmente 

aquelas envolvidas na exploração de tecnologias e informação –, já que os custos da jornada 

de adequação não são irrisórios, pois depende de profissionais altamente especializados no 

tema. 

É, inclusive, de competência da ANPD
193

, atribuída por força da Lei n. 13.853/2019 

(que alterou a LGPD, inserindo expressamente as atribuições conferidas ao órgão), editar 

normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos 
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prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, como também iniciativas 

empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas 

de inovação, possam adequar-se à LGPD. 

À ANPD caberá, então, regulamentar o tema de maneira a permitir a implementação 

da tutela da proteção de dados pessoais de forma consistente e com segurança jurídica, 

oferecendo subsídios técnicos para as empresas adequarem seus negócios sem violar os 

direitos individuais. 

De todo modo, o êxito da LGPD e sua finalidade precípua – a proteção dos dados 

pessoais – dependerá necessariamente de empenho e investimento das organizações e seus 

colaboradores acerca da relevância em se atender os preceitos legais e dos aspectos cruciais 

que cerceiam o tema. 

A sociedade civil deve também se conscientizar acerca de seus direitos em relação à 

sua privacidade e aos seus dados pessoais próprios, com o que as empresas poderão colaborar 

incorporando e provendo em seus canais de atendimento informações claras e precisas acerca 

do tratamento, buscando sempre a solução de eventuais conflitos. 

Como o orçamento para adequar as empresas à LGPD é sempre mais gravoso às micro 

e pequenas empresas, diante da necessidade de todos em se adequar, seria importante a 

criação, pela ANPD, de regulação específica a este setor empresarial considerando as 

concessões possíveis, sem afetar a tutela de proteção de dados, tal como o GDPR o fez em 

determinadas situações. 

Diferentemente da LGPD, o GDPR possui regulação específica para pequenos 

negócios, entendidos como aqueles que empregam menos de 250 pessoas. O artigo 30 do 

regulamento europeu exclui a necessidade de se manter documentação de todas as atividades 

de processamento de dados para essas entidades, desde que o tratamento: (i) não seja 

suscetível de implicar um risco para os direitos e liberdades dos titulares de dados; (ii) não 

seja ocasional; ou (iii) não abranja dados sensíveis. 

Esses parâmetros já seriam uma boa medida para reduzir o escopo da aplicação da 

LGPD para empresas de pequeno porte ou que não tenham o tratamento de dados pessoais 

como algo cotidiano ou relacionado à sua atividade empresarial. 

A análise desse estudo buscou demonstrar a compatibilidade do exercício das 

atividades empresariais com o uso coordenado e responsável dos dados pessoais de terceiros, 

de acordo com as regras que garantem proteção aos titulares contra o uso inapropriado ou não 

autorizado, frente às novas tecnologias que permitem o processamento e a estruturação de 

dados em larga escala. 
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Contudo, Sandra Wachter e Brent Mitteltadt, em sua obra A Right to Reasonable 

Inferences: Re-Thinking Data Protection Law in the Age of Big Data and AI, demonstram que 

os indivíduos possuem pouco controle e supervisão sobre como seus dados pessoais são 

usados para extrair inferências sobre eles, por isso, é necessário construir um direito que 

proteja o que denominam de “inferências razoáveis”. As inferências são definidas como 

informações relacionadas a uma pessoa natural identificada ou identificável criada por 

dedução ou raciocínio, em vez de mera observação ou coleta dos titulares dos dados. 

A análise de dados e o uso de inteligência artificial extraem inferências e previsões 

não intuitivas e inverificáveis sobre os comportamentos, preferências e vidas particulares dos 

indivíduos. Baseando-se em dados altamente diversificados, a análise combinada de dados 

pode resultar na tomada de decisões discriminatórias, tendenciosas e invasivas à privacidade. 

Para os autores, portanto, não apenas os dados pessoais em si devem ser objeto de 

proteção, mas também os resultados provenientes do processamento combinado dos dados, 

que podem gerar decisões automatizadas indesejadas ou incompatíveis com a realidade. 

A regulamentação pátria a respeito do uso de dados possui limitações e deverá ser 

objeto de futura evolução das diretrizes jurídico-normativas sobre o tema, que recai não 

somente em aspectos legais, mas também em questões éticas e técnicas. 

Para se ampliar os efeitos positivos do uso das tecnologias contemporâneas – as quais, 

diga-se, são irrefreáveis –, e, paralelamente, minimizar os danos negativos e interferências 

não desejadas ou não autorizadas no espectro individual das pessoas, é crucial compreender 

os seus impactos e consequências, considerando as particularidades das novas formas de 

interação social. 

Isso porque a intensificação da relação homem-máquina e das decisões baseadas em 

algoritmos exigem olhares ontológicos e epistemológicos capazes de compreender e digerir 

todos os aspectos da aplicação das tecnologias que resultam em interferências na esfera 

privada dos indivíduos. 

Diante desse quadro, é possível afirmar que os avanços tecnológicos alcançaram 

dimensão distante das regras jurídicas que permeiam a sua aplicação e, em certa medida, 

deverão ser objeto de constante e adaptável regulamentação sempre que o emprego dessas 

ferramentas disruptivas interferirem nos direitos já consagrados. 

Com a tecnologia passando de mera ferramenta para um agente influenciador e 

tomador de decisões, o direito deve buscar construir as bases normativas para a regulação 

ética centrada nos seres humanos, assegurando-se os valores e os direitos individuais, com 

foco na segurança e na privacidade dos indivíduos.  
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Os regramentos futuros devem buscar, sem interromper a evolução dos 

desenvolvimentos tecnológicos e econômicos, coibir abusos e proteger direitos estabelecidos 

pelo ordenamento jurídico. Todos os benefícios e riscos que permeiam a relação entre todos 

os agentes envolvidos devem ser bem sopesados para a garantia inegociável dos direitos 

fundamentais em jogo.  
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