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Prefácio 
O volume de informações as quais estamos atualmente submetidos seja 

em mídias sociais, canais corporativos, televisivos ou até mesmo mídias 

impressas, muitas vezes tem se tornado fatos preocupantes para os 

Governos e as Sociedades, principalmente em virtude da sua má 

utilização, e cada vez mais crescentes com o aumento das tecnologias da 

informação, num mundo globalizado. 

Longe de criticar o acesso à informação, sobretudo porque vivemos na 

Era das Comunicações, o que trouxe grandes avanços culturais, 

informativos e comerciais para nosso mundo, o fator crítico que 

queremos enfatizar é o uso abusivo dos dados pessoais, que muitas 

vezes ultrapassam a barreira do bom senso, deteriorando a privacidade 

e o direito à liberdade de escolha pela pessoa humana. 

A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD nasceu da necessidade de 

regular as relações comerciais, a livre inciativa, a justa concorrência e o 

desenvolvimento tecnológico, protegendo os direitos humanos, o livre 

desenvolvimento da personalidade e a dignidade da pessoa humana. 

Sobrepondo-se aos princípios da transparência de informações, clareza 

nas relações sociais, comerciais, financeiras e laborativas, a LGPD não 

visa banir o acesso à informação, mas sim de dar limites para sua 

utilização, preservando o bem estar social e mantendo a segurança 

jurídica nos negócios. 

A LGPD é uma norma com características extraterritoriais, de interesse 

nacional, que deve ser observada pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Não é uma lei exclusiva para o sistema financeiro e visa dar 

uma aplicação mais prática e uniforme às leis de privacidade de dados, 

confidencialidade e de segurança da informação. Ainda, visa 

perfectibilizar os princípios e direitos fundamentais da pessoa humana, 

tais como o direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem e ao 

sigilo de informações sensíveis ou de caráter personalíssimo. 

Esta normativa aplica-se à proteção de dados pessoais apenas de pessoas 

físicas, tratados e utilizados por empresas de direito público ou privado 

ou por outras pessoas físicas, dentro ou fora do Brasil, 

independentemente de onde o dado tenha sido coletado, para fins 
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comerciais dentro do país, ressalvados os direitos constitucionais de 

expressão, liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. Vale 

ressaltar que, nos relacionamentos com empresas, ficam protegidos 

também, os dados das pessoas naturais que as compõe. 

A grande novidade é que a LGPD visa assegurar ao detentor do dado 

pessoal o total conhecimento de como, onde, porque e por quem o dado 

será utilizado e garantir que as organizações estejam apenas coletando 

e processando dados por motivos legítimos aos negócios, evitando 

abusos não autorizados por parte de empresas que a pessoa ainda não 

realizou negócios. 

Também fortalece esta lei o instituto do “direito de ser esquecido”, ou 

seja, sempre que se encerrar um relacionamento comercial, os dados 

tratados devem ser anonimizados, excluídos ou apagados, como forma 

de manter o sigilo das informações pessoais e evitar transtornos 

oriundos de ofertas de produtos ou serviços que não queremos 

contratar. 

Este manual apresentará todas as atividades de controles obrigatórias 

para a efetiva conformidade com as novas regras de Proteção de Dados 

a serem implementadas pelos Agentes de Tratamento e pela Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados. 

Ainda, a partir das exigências da LGPD, este manual apresenta testes de 

conformidade que podem auxiliar na implementação das ações para 

proteção de dados e a manter o nível de conformidade após sua 

implementação. 

Elaborado em forma de questionário, com indicação dos respectivos 

artigos, os testes deste manual abordam todos os controles que o 

encarregado deve aplicar nas ações de proteção de dados, divido em 7 

grandes blocos de exigências: 

1. Classificação do dado; 

2. Coleta; 

3. Licitude; 

4. Tratamento; 
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5. Comunicação; 

6. Portabilidade, compartilhamento e transferência; 

7. Testes de conformidade do tratamento de dados pelo Poder Público. 

Este marco regulatório, que entrará em vigor em 15 de agosto de 2020, 

irá transformar as relações comerciais, tais quais as conhecemos. A 

partir destas novas regras os dados pessoais somente poderão ser 

utilizados com consentimento do detentor do dado, salvo exceções 

descritas na lei, e imputa pesadas multas pelo descumprimento destas 

novas regras. 

Via Ética sempre está buscando novas alternativas e melhores serviços 

para a sociedade. Assim queremos com este livro também ajudar na 

pesquisa e no trabalho, deixando todas as fontes de informações usadas, 

de forma aberta para possam ser consultadas e usadas em vários 

programas de citação. Para isto, basta acessar nossa biblioteca online: 

https://www.zotero.org/viaetica/items 

 

São Paulo, 2019 

Luciano Vasconcelos Leite, Christian Karl de Lamboy, Marcelo Henrique 

Lapolla Aguiar Andrade 
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Abreviações 
ANPD Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

Art. Artigo 

CC Código Civil 

CPF Cadastro de Pessoas Físicas 

DPO Data Protection Officer 

EUA Estados Unidos da América 

GDPR EU General Data Protection Regulaction 

LAI Lei de Acesso à Informação 

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados 

RFID Identificação por Radiofrequência (Radio Frequency 

Identification) 

RG Régistro Geral 
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 1  Relevância da proteção de dados 
pessoais 

Um dos artigos mais influentes sobre o tema privacidade, escrito em 

1890, por WARREEN/BRANDEIS, faz referênicia ao direito de ser deixado 

em paz. Começaram seu artigo introduzindo o princípio fundamental de 

que "o indivíduo deve ter proteção total como pessoa e para 

propriedade".1 A lei comum assegura a cada indivíduo o direito de 

determinar, ordinariamente, até que ponto seus pensamentos, 

sentimentos e emoções serão comunicados aos outros, fixando os limites 

da publicidade que lhes será dada.2 

Eles descrevem principalmente sobre o desenvolvimento da lei comum 

em relação a vida e a propriedade. A lei, em geral, fornecia um remédio 

para interferência física com a vida e a propriedade. Com o tempo, o 

escopo se expandiu para reconhecer o "valor legal das sensações". E o 

conceito de propriedade expandiu-se protegendo não apenas a 

propriedade tangível como também para a propriedade intangível. Eles 

deram o exemplo do jornalismo: "A imprensa está extrapolando em 

todas as direções os limites óbvios da propriedade e da decência. A 

fofoca não é mais o recurso do ocioso e do vicioso, mas tornou-se um 

comércio, que é perseguido com a indústria, bem como, para satisfazer 

um gosto lascivo, e até os detalhes das relações sexuais são difundidos 

nas colunas dos jornais diários. Para ocupar o indolente, coluna após 

coluna está cheia de fofocas, que só podem ser obtidas por intrusão no 

círculo doméstico."3 

Essa discussão levou quase cem anos para se ter a primeira lei de 

proteção de dados. Foi o Ato de Proteção de Dados para a administração 

 
1 “the individual shall have full protection in person and in property” WARREN, 

Samuel D.; BRANDEIS, Louis, The Right to Privacy, Harvard Law Review, v. 4, 
n. 5, p. 193–220, 1890., p. 193. 

2 Ibid., p. 198. 
3 The press is overstepping in every direction the obvious bounds of propriety 

and of decency. Gossip is no longer the resource of the idle and of the vicious, 
but has become a trade, which is pursued with industry as well as effrontery. 
To satisfy a prurient taste the details of sexual relations are spread broadcast 
in the columns of the daily papers. To occupy the indolent, column upon 
column is filled with idle gossip, which can only be procured by intrusion 
upon the domestic circle. Ibid., p. 196. 
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pública do estado de Hesse na Alemanha. Entrou em vigor em 1970, 

tornando-se a primeira e mais antiga lei formal de proteção de dados do 

mundo. 

A lei regula quando a administração pública do estado de Hesse tem 

permissão para processar dados pessoais e quais especificações devem 

ser observadas. Esta regulamentação do processamento de dados deve 

assegurar que as pessoas cujos dados são processados, não sejam 

violadas em seu direito à autodeterminação informativa (§ 1 (1) nº 1 

HDSG). 

Além disso, a lei "protege a estrutura constitucional do estado, com base 

no princípio da separação de poderes [...] contra uma ameaça como 

resultado do processamento automatizado de dados" (§ 1 (1) nº 2 HDSG). 

Esse objetivo, que é incomum para uma lei de proteção de dados e deve 

ser alcançado por meio de regulamentações que nivelem o poder 

legislativo de informação vis-à-vis o executivo. 

A lei foi a primeira desse tipo a existir e estabeleceu o padrão para todas 

as leis subsequentes de proteção de dados. A Lei de Proteção de Dados 

de 1970 foi caracterizada pela supervisão da proteção de dados por uma 

instituição independente - o Encarregado de Proteção de Dados do 

Estado - e pela determinação de medidas de proteção de dados 

organizacionais, de pessoal e técnicas. 

No entanto, essa lei de 13 de outubro de 1970 carecia de 

regulamentações que, de acordo com o entendimento atual, são 

indispensáveis para a proteção de dados. Há época, aquela lei permitia 

o tratamento de dados pessoais sem base jurídica e sem o consentimento 

dos titulares dos dados. Os dados também poderiam ser coletados e 

processados, se isso não fosse absolutamente necessário, para o 

cumprimento da tarefa da unidade de processamento de dados. Além 

disso, os dados não estavam sujeitos a qualquer limitação de finalidade. 

Mesmo assim esta situação não foi considerada problemática em 1970. 

Em 1977, foi aprovada a primeira lei nacional de proteção de dados 

alemã (Lei Federal de Proteção de Dados - Bundesdatenschutzgesetz ou 

BDSG). Essa aprovação foi fortemente baseada, nas leis já existentes 

relacionadas ao tema (por exemplo, sigilo médico, sigilo confessional e 

sigilo postal). 
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Como parte da discussão sobre a Lei Federal Alemã de Proteção de 

Dados, o legislador hessiano chegou à conclusão de que a lei de proteção 

de dados precisava de reformas. A lei de 13 de outubro de 1970 foi, 

portanto, substituída pela Lei de Proteção de Dados Hessiana de 31 de 

janeiro de 1978. Uma inovação significativa era tornar o processamento 

de dados pessoais sujeito à lei, ou torná-lo dependente do consentimento 

da pessoa em questão. 

Em 1981, um censo deveria ser feito na Alemanha, para melhorar os 

planos de assistência social, transporte e afins. Depois de alguns atrasos 

em 1983, e após um grande número de protestos de cidadãos, um 

processo foi levado perante o Tribunal Constitucional Federal contra o 

censo. O principal motivo da ação judicial foi que os dados coletados nas 

folhas de recenseamento permitiram tirar conclusões sobre a 

identidade das pessoas entrevistadas. Em 15 de dezembro de 1983, a 

chamada "decisão do censo", foi declarada inconstitucional pelo 

Tribunal Constitucional Federal o censo planejado, devido à violação do 

direito fundamental a auto-determinação informativa. Até 1987 os 

questionários foram modificados de tal forma, que não era mais 

possível que os respondentes fossem identificados. 

Assim, 13 anos após a sanção da Lei Federal de Proteção de Dados, o 

Tribunal Constitucional Federal concluiu no julgamento do censo, que o 

direito à autodeterminação informacional só pode ser interposto em 

base legal. Os dados devem ser protegidos contra apropriação indevida 

e podem ser apenas coletados e processados para os propósitos 

legalmente permitidos.4 Estes requisitos constitucionais não foram 

atendidos pela primeira lei e, portanto, provavelmente esta seria 

inconstitucional.5 

Assim, a lei federal foi atualizada e, novamente, a lei estadual de Hesse 

foi além do necessário. A emenda foi aplicada em 1º de janeiro de 1987. 

O estado de Hesse não apenas implementou as exigências do Tribunal 

Constitucional Federal para a proteção do direito à autodeterminação 

 
4 BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83. 
5 Veja tambem a discussão sobre constitucionalidade da lei no Brasil no artigo 

sobre LGPD e sua relação com outras normas brasileiras. 
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informacional, como também foi o primeiro estado federal a adotar uma 

regulamentação sobre proteção de dados de funcionários. 

Em 1995, foi adotada a diretiva europeia relativa à proteção das pessoas 

naturais no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação de pessoas (Diretiva 95/46/CE). Como diretriz, isso não teve 

efeito legal direto nos Estados membros, mas teve que ser transposto 

para a legislação nacional. Foi seguido em 2002, pela Diretiva 

Comunicações Eletrónicas (Diretiva 02/58/CE), que estabeleceu novos 

padrões para a proteção de dados no setor das telecomunicações, 

seguida pela Diretiva Europeia sobre Cookies (Diretiva 09/136/CE). No 

início de 2014, o Parlamento Europeu apresentou sua proposta de 

regulamento geral relativo à proteção de dados, adotada em 14 de abril 

de 2016 e entrou em vigor em 25 de maio de 2016. Após um período 

transitório de dois anos, o Regulamento Geral de Proteção de Dados 

aplica-se diretamente em todos os Estados-Membros da União 

Europeia.6 

Durante a mudança do milênio, os desenvolvimentos tecnológicos 

trouxeram uma nova realidade. Cresceu muito durante as últimas 

décadas a possibilidade de processar e armazenar dados 

eletronicamente. A Internet trouxe possibilidades nunca conhecidas 

para obter dados de usuários privados. A interação do progresso 

tecnológico e da digitalização em uso privado facilitou a vida em 

diferentes áreas. Além de vantagens como requisitos de espaço menores 

(por exemplo, quando comparando livros em uma biblioteca e 

armazenando-os em formato digital em um leitor EBook), e a criação 

mais simples de diferentes formatos de dados (por exemplo, gravação e 

edição de fotos, vídeos e música), também são fatores que permitem um 

monitoramento mais direcionado e fácil. Por exemplo, em dados 

digitais, certos termos podem ser pesquisados com muita rapidez.  

Esses problemas podem ser vistos no caso de Andrej Holm, cientista 

social alemão, que lida principalmente com temas como renovação 

urbana e política de habitação. Em 2007, Holm foi preso por suspeita de 

pertencer a um grupo terrorista. Para justificar sua prisão foi usado o 

argumento que em seu tráfego de e-mail e em suas pesquisas na 

 
6 EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, The History of the General Data 

Protection Regulation. 
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Internet, ocorreram muitas vezes os termos "gentrificação" e 

"desigualdade". Esses termos também eram frequentemente 

encontrados em e-mails e consultas de busca de uma organização 

criminosa radical de esquerda, razão pela qual Holm tornou-se também 

suspeito de pertencer a esse grupo. Holm foi libertado um mês depois 

devido à falta de provas.7 

Outro fator relevante é o armazenamento fácil de dados a longo prazo. 

Em combinação com os requisitos e custos de armazenamento muito 

menores, é possível armazenar enormes quantidades de dados. Isso tem 

um impacto na privacidade, por exemplo, permitindo a retenção 

preventiva de dados. Neste âmbito entende-se o armazenamento de 

dados pessoais por autoridades públicas, sem o uso efetivo (acima de 

tudo, dados de telecomunicações). 

A razão desta retenção de dados, liderada pelos apoiadores, é, em 

particular, sua aplicação na luta contra o crime e o terrorismo. Por 

informações obtidas a partir de análises de dados de telecomunicações, 

podem ser desenhadas as redes sociais (no sentido de contatos sociais e 

conexões de uma pessoa). Por exemplo, o caso dos ataques de 2004 em 

Madri só foi esclarecido através da obtenção de dados de 

telecomunicações dos terroristas. O Departamento Federal Alemão de 

Investigação Criminal, por outro lado, argumenta que a taxa de 

conclusão de casos aumentaria apenas de maneira insignificante ao 

armazenar todas essas informações.8 Na Alemanha, a retenção 

preventiva de dados passou a ser rejeitada pelo Tribunal Constitucional 

Federal a partir de 20109 e ainda outras vezes. 

O desenvolvimento do uso da internet desde os anos 90 mudou nosso 

comportamento e as possibilidades de monitoramento. Mais e mais 

pessoas compram bens e serviços online, só para citar dois exemplos. 

Para ter a possibilidade de apoiar o visitante de uma loja on-line, nas 

decisões sobre o que poderia ser interessante, os dados de uso são 

monitorados. Para apoiar a interação social entre os membros, as redes 

 
7 SENNETT, Richard; SASSEN, Saskia, Guantánamo in Germany, The Guardian, 

2007. 
8 BUNDESKRIMINALAMT, Mindestspeicherungsfristen für 

Telekommunikationsverbindungsdaten, 2005. 
9 BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, 1 BvR 256, 263, 586/08. 
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sociais armazenam muitos dados como fotos, bate-papos, histórias, 

curtidas. O caso do austríaco Maximilian Schrems, especialista em 

segurança de dados, mostra o que conflitos podem significar. 

Em 2011, Schrems fez uso de seu direito e solicitou seus dados no 

Facebook. Ele recebeu quase 1200 páginas em PDF com informações em 

parte muito confidenciais de bate-papos privados e, que na verdade, já 

foram apagados por ele. Ele entrou com dezenas de reclamações contra 

o grupo por infringir a lei de proteção de dados.10  

Nesse caso, pelo menos, pode-se supor uma aplicação pelo usuário, mas 

existem dezenas de exemplos em que os aplicativos desejam obter mais 

informações do usuário do que obviamente precisam. Esses dados 

geralmente são vendidos posteriormente. Um exemplo é o aplicativo 

Brightest Flashlight, usado para a luz do celular. Milhões de usuários 

instalaram o aplicativo e informações, como a localização do usuário, 

juntamente com informações sobre o celular. Esses dados foram 

vendidos para agências de marketing.11 

No caso acima mencionado, a informação e os dados são apenas 

vendidos para agências de marketing. Mas o pior uso poderia ter sido 

feito pelo cibercrime, o que é uma realidade.12 Uma ampla gama de 

dispositivos móveis está em uso hoje, incluindo telefones, players de 

mídia, tablets e notebooks. Esses dispositivos são tipicamente 

conectados em rede durante a maior parte do tempo. Isso facilita uma 

ameaça bem conhecida dos criminosos cibernéticos, embora não bem 

compreendida. Para além dos dispositivos móveis "óbvios", um número 

crescente de objetos do dia-a-dia também está "frequentemente ligado", 

incluindo veículos rodoviários de todos os tipos (automóveis, 

caminhões, etc.), etiquetas Identificação por Radiofrequência (RFID)13 

incorporadas em todo o tipo de dispositivos, cartões de pagamento 

baseados em proximidade, porta-chaves eletrônicos e veículos de 

transporte público. Os dispositivos móveis tradicionais têm sido o foco 

 
10 HILL, Kashmir, Max Schrems: The Austrian Thorn In Facebook’s Side, Forbes, 

2012. 
11 POCHANKE, Steffen, Taschenlampen-App verkauft ungefragt Daten von 

Millionen Nutzern, Giga, 2013. 
12 BIRD, Jane, How to keep your mobile phone safe from cyber criminals, 

Financial Times, 2016. 
13 Radio Frequency Identification. 
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principal das preocupações de segurança e privacidade, 

especificamente porque neles estão armazenados muitos dados 

pessoais.14 Com informações suficientes sobre o usuário, ataques 

cibercriminosos como phishing são possíveis. Por exemplo, quando o 

atacante pode enxergar quais aplicativos existem no celular e, 

principalmente, o aplicativo do banco, pode-se usar esses dados para 

enviar informações com aparencia do banco que são difíceis de serem 

identificadas como falsas e redirecioná-las para sites criados para obter 

o seu número de conta e senha.15 

Tendo em vista essa crescente ameaça as preocupações da distinção 

sobre o que é possível e o que é certo levaram ao desenvolvimento 

internacional de novas leis de proteção de dados. Hoje, podemos ver que 

107 países adotaram leis de proteção de dados. Um status atual com 

informações detalhadas pode ser encontrado na Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento.16 

 2  Proteção de dados nos EUA 
Como um dos países mais importantes no uso de dados pessoais fora do 

Brasil pode ser mencionado os Estados Unidos da América. Por isso vale 

uma introdução na regulamentação do uso de dados pessoais deste país 

específico. 

Ao contrário do que acontece no Brasil com o Regulamento Geral de 

Proteção de Dados, não existe uma lei geral e abrangente de proteção de 

dados nos EUA. Porém, existem leis individuais para cada área. Por 

exemplo, existem regulamentos específicos para a economia e o 

comércio, para o setor da saúde e para o setor financeiro. As empresas 

são obrigadas por essa legislação de privacidade específica do setor a 

garantir a segurança das informações pessoais armazenadas. Além 

disso, precisam cumprir as obrigações de relatórios abrangentes no caso 

de vazamentos de dados, o que também tem um efeito disciplinar em 

termos de medidas preventivas. Basicamente, no entanto, aplica-se um 

 
14 MITCHELL, Chris, The cyber crime threat on mobile devices, 2012. 
15 VON GRAVROCK, Einaras, Here are the biggest cybercrime trends of 2019, 

World Economic Forum, 2019. 
16 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, Data 

Protection and Privacy Legislation Worldwide. 
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princípio para que as empresas definam seu próprio nível de 

privacidade. Se eles violarem suas próprias promessas, isto poderá ser 

considerado como uma prática enganosa ou injusta, o que por sua vez, 

terá consequências conforme a lei de concorrência. O regulador possui 

amplos recursos para impor a implementação desses regulamentos de 

proteção de dados nos Estados Unidos. Assim, ele pode não apenas 

forçar as mudanças exigidas nas empresas, por meio de medidas de 

verificação de longo prazo, mas também controlá-las. Além disso, pode 

impor altas sanções. 

A diferença de abordagem tem sua origem em uma visão diferente. A 

proteção de dados pessoais no Brasil é considerada um direito 

fundamental. Nos EUA a proteção de dados pessoais é considerada parte 

da lei de proteção ao consumidor, e em última análise, como um 

elemento da vida econômica. Essa visão econômica também se reflete 

na supervisão da proteção de dados nos EUA, que pertence à Federal 

Trade Commission (FTC), responsável pela concorrência e proteção ao 

consumidor das empresas. No Brasil, por outro lado, existe uma 

autoridade independente de proteção de dados, responsável por órgãos 

públicos e não públicos. 

Não obstante as leis individuais que regulam a proteção de dados nos 

EUA em vários setores da economia, a segurança dos dados pessoais não 

é garantida conforme a visão brasileira. As intervenções vêm 

principalmente do Estado. A base é, em particular, o US PATRIOT Act, 

uma lei que foi adotada após os ataques terroristas de 11 de setembro 

de 2001 e amplia maciçamente os poderes das autoridades de 

segurança. Por exemplo, as autoridades podem acessar dados 

armazenados em servidores de TI nos Estados Unidos sem um mandado. 

Desde as revelações de Snowden, sabe-se também, que esses acessos não 

acontecem pontualmente, mas uma análise permanente e ampla dos 

dados é tecnicamente possível e praticada.17 

A lei brasileira de proteção de dados prevê que nenhum dado pessoal do 

Brasil possa ser transferido para países terceiros sem segurança para 

proteção de dados. Em termos de proteção de dados, os EUA também são 

considerados como um país terceiro em que não há proteção suficiente 

 
17 HARDING, Luke, Os arquivos Snowden, São Paulo: Leya, 2014. 
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devido à situação acima. No entanto, para permitir a transmissão de 

dados, acordos especiais conhecidos como Safe Harbor e Privacy Shield 

já foram negociados entre a União Europeia e os EUA. Estes são acordos 

destinados a fornecer um nível suficiente de proteção de dados pelas 

empresas americanas, de modo que uma transferência ali seja 

compatível com a lei brasileira de proteção de dados, de forma 

subsidiária, e possa ser permitida. 

O Acordo Safe Harbor sobre Privacidade Corporativa dos Estados 

Unidos funcionou para que as empresas aderissem publicamente a 

determinados princípios de privacidade, estabelecidos pelo 

Departamento de Comércio dos EUA. Como resultado, eles foram 

incluídos em uma lista mantida pelo Ministério. O Safe Harbor foi 

declarado inválido pelo Tribunal de Justiça Europeu em 2015, pois na 

opinião do tribunal, não garantiu uma proteção de dados suficiente. A 

fim de continuar a ter segurança jurídica ao trocar dados, um acordo 

posterior chamado Escudo de Privacidade foi negociado. Embora esse 

acordo melhorou a proteção de dados, os criticos acham que o mesmo 

não remedia a falta da privacidade de dados nos EUA. 
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 1  Objetivo da LGDP 
O volume de informações as quais estamos atualmente submetidos seja 

em mídias sociais, canais corporativos, televisivos ou até mesmo mídias 

impressas, muitas vezes tem se tornado fatos preocupantes para os 

Governos e as Sociedades, principalmente em virtude da sua má 

utilização, e cada vez mais crescentes com o aumento das tecnologias da 

informação, num mundo globalizado.1 

Longe de criticar o acesso à informação, sobretudo porque vivemos na 

Era das Comunicações, o que trouxe grandes avanços culturais, 

informativos e comerciais para nosso mundo, o fator crítico que 

queremos enfatizar é o uso abusivo dos dados pessoais, que muitas 

vezes ultrapassam a barreira do bom senso, deteriorando a privacidade 

e o direito à liberdade de escolha pela pessoa humana. 

A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD nasceu da necessidade de 

regular as relações comerciais, a livre inciativa, a justa concorrência e o 

desenvolvimento tecnológico, protegendo a os direitos humanos, o livre 

desenvolvimento da personalidade e a dignidade da pessoa humana. 

Sobrepondo-se aos princípios da transparência de informações, clareza 

nas relações sociais, comerciais, financeiras e laborativas, a LGPD não 

visa banir o acesso à informação, mas sim de dar limites para sua 

utilização, preservando o bem estar social e mantendo a segurança 

jurídica nos negócios. 

A LGPD é uma norma com características extraterritoriais, de interesse 

nacional, que deve ser observada pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Não é uma lei exclusiva para o sistema financeiro e visa dar 

uma aplicação mais prática e uniforme às leis de privacidade de dados, 

confidencialidade e de segurança da informação. Ainda, visa 

perfectibilizar os princípios e direitos fundamentais da pessoa humana, 

tais como o direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem e ao 

sigilo de informações sensíveis ou de caráter personalíssimo. 

Esta normativa aplica-se à proteção de dados pessoais apenas de pessoas 

físicas, tratados e utilizados por empresas de direito público ou privado 

 
1 Veja tambem o artigo sobre Introdução na proteção de dados. 
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ou por outras pessoas físicas, dentro ou fora do Brasil, 

independentemente de onde o dado tenha sido coletado, para fins 

comerciais dentro do país, ressalvados os direitos constitucionais de 

expressão, liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. 

A grande novidade é que a LGPD visa assegurar ao detentor do dado 

pessoal o total conhecimento de como, onde, porque e por quem o dado 

será utilizado e garantir que as organizações estejam apenas coletando 

e processando dados por motivos legítimos aos negócios, evitando 

abusos não autorizados por parte de empresas que a pessoa ainda não 

realizou negócios. 

Este marco regulatório, que entrará em vigor em 15 de agosto de 2020 

irá transformar as relações comerciais, tais quais as conhecemos. Os 

dados pessoais somente poderão ser utilizados com consentimento do 

detentor do dado, salvo exceções descritas na lei, e imputa pesadas 

multas pelo descumprimento destas novas regras. 

Também fortalece esta lei o instituto do “direito de ser esquecido”, ou 

seja, sempre que se encerrar um relacionamento comercial, os dados 

tratados devem ser anonimizados, excluídos ou apagados, como forma 

de manter o sigilo das informações pessoais e evitar transtornos 

oriundos de ofertas de produtos ou serviços que não queremos 

contratar. 

 2  Aspectos Legais 

 2.1  O dado pessoal 

Como a LGPD trata de proteção de dados pessoais, cabe um exercício 

mais aprofundado do que sejam estes dados. Um dado pessoal é toda e 

qualquer informação que possa identificar um indivíduo ou pessoa 

natural, destacada dos demais membros da sociedade. 

Um dado pessoal, além dos amplamente conhecidos como os números 

do Cadastro de Pessoa Física (CPF), Registro Geral (RG), Carta de 

Motorista, Passaporte etc., também são considerados para o efeito desta 

lei, endereço de e-mail, redes sociais, imagens de Circuito Fechado de 

TV, cartões de visitas, currículo profissional, documentos onde constem 
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os dados protegidos, planilhas com dados pessoais, agendas de telefone, 

endereços etc.  

Dados de funcionários, dirigentes, fornecedores, compradores, 

prestadores de serviço, mesmo que no exercício da função empresarial 

ou laboral, ficam protegidos nos limites da lei, com relação aos seus 

dados pessoais. 

A lei também dá tutela para os direitos de crianças e adolescentes, onde 

a simples coleta de um dado pessoal dependerá de consentimento de um 

responsável. 

Ainda, a LGPD apresenta outra classificação e talvez a mais complexa, a 

que trata dos dados sensíveis. Estes últimos destacam o indivíduo por 

uma necessidade especial, padrão de comportamento, perfil de 

consumo, renda familiar, hábitos, orientação sexual, convicção 

religiosa, associação sindical, acadêmica ou desportiva, ou origem 

étnica.  

Não poderíamos, contudo, considerar como dado protegido uma 

característica de um povoado (pobres, imigrantes, produtores rurais 

etc.), mas, algum dado individual, assim considerado, como o número 

de registro de determinado aluno de uma instituição de ensino ou a 

indicação que este aluno tem dificuldade de locomoção. Este caso não só 

é um dado protegido, como se cobre de um conceito de dado sensível. O 

bom uso desta informação pode trazer benefícios ao seu detentor, 

quando, por exemplo, a empresa instala uma rampa para 

acessibilidade. 

No espírito da lei de proteção de dados, ao tentar evitar os abusos da má 

utilização de um dado pessoal, o legislador encontra maior guarida nos 

princípios fundamentais da pessoa humana, onde um dado sensível mal 

utilizado não poderia ser um fator discriminatório ou de exclusão social. 

 2.2  Titular dos dados 

É titular de um dado protegido toda pessoa física ou natural cujos dados 

pessoais são tutelados pela LGPD. Desde que um dado possa identificar 

uma pessoa singular, este passa a ser protegido pela nova lei. Como foi 

mencionado anteriormente, um dado relevante relacionado a um grupo 
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de pessoas, sociedade ou associação, desde que não destaque qualquer 

pessoa deste grupo, não é tido como titular de dados protegidos, para 

efeito desta lei. 

 2.3  Agentes de Tratamento 

Do outro lado da mesa, o legislador destacou a importância dos papéis 

das entidades (físicas ou jurídicas, públicas ou privadas) que tratam os 

dados pessoais, são os chamados Controladores dos Dados (a quem 

compete o poder de decisão do uso dos dados) e os Operadores de 

Dados (meros processadores das informações, agindo em nome dos 

Controladores). 

Ainda, por ato de delegação, o controlador e o operador devem indicar 

um responsável ou Encarregado, cujos dados serão tratados, para 

realizar a interlocução com os titulares dos dados, bem como, com a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).2 

Aqui cabe destacar que, para efeitos de Responsabilidade Civil Objetiva, 

aquela cujo dano causado não considera a culpa do agente causador do 

dano,3 o controlador dos dados protegidos transfere a operação ou o 

processamento dos dados, não transferindo, contudo, a 

responsabilidade administrativa, civil ou criminal por violações 

cometidas. 

Ainda, aponta o diploma legal de proteção de dados, a responsabilidade 

solidária pela segurança da informação, por qualquer pessoa que 

intervenha no processo de tratamento de dados protegidos, mesmo após 

o término da relação negocial ou do tratamento, propriamente dito, dos 

dados (Art. 47 Lei 13.709/18). 

 
2 ANPD – Organismo de controle de proteção de dados criado por meio da Lei 

13.853, de 8 de julho de 2019 
3 DELGADO, Rodrigo Mendes, O valor do Dano Moral, São Paulo: J.H.Mizuno, 

2004. 
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 2.4  Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) 

Órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da 

República, criado por meio da Lei 13.853, de 08 de julho de 2019, tendo 

natureza jurídica transitória e poderá ser transformada pelo Poder 

Executivo em entidade da administração pública federal indireta, 

submetida a regime autárquico especial. A estrutura regimental no novo 

órgão será estabelecida por ato Presidencial. 

A ANPD está composta por: 

 Conselho Diretor – órgão máximo de direção, responsável pelo 

Regimento Interno, nomeações dentro da ANPD, publicações e 

comunicações, fiscalizações, normatizações, estabelecimento 

de diretrizes, condução de julgamentos e aplicações de sanções 

administrativas. (membros indicados pelo Presidente da 

República e aprovados pelo Senado Federal). Competirá ainda, 

ao Conselho Diretor, promover ações de cooperação com 

autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de 

natureza internacional ou transnacional; 

 Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da 

Privacidade – será formado por representantes do Poder 

Executivo federal; do Senado Federal; a Câmara dos Deputados; 

do Conselho Nacional de Justiça; do Conselho Nacional do 

Ministério Público; do Comitê Gestor da Internet no Brasil; de 

entidades da sociedade civil com atuação relacionada à 

proteção de dados pessoais; de instituições científicas, 

tecnológicas e de inovação; de confederações sindicais 

representativas das categorias econômicas do setor produtivo; 

de entidades representativas do setor empresarial relacionado 

à área de tratamento de dados pessoais; e de entidades 

representativas do setor laboral. Observa-se nesta composição 

a preocupação do Estado em trazer às cadeiras da ANPD uma 

equipe de ampla atuação na área de proteção de dados; 

 Corregedoria – área de controles internos e de fiscalização; 
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 Ouvidoria – área de sensoriamento de denúncias e 

interlocução com Agentes de Tratamento e titulares dos dados;4 

 Órgão de assessoramento jurídico próprio; e 

 Unidades administrativas e unidades especializadas – áreas 

voltadas à organização administrativa interna da ANPD e 

controle da aplicação do disposto nesta Lei, responsáveis pelos 

julgamentos de descumprimentos à LGPD. 

A ANPD possui autonomia para criar normas sobre proteção de dados 

pessoais, inclusive legislar sobre normas de compartilhamento de dados 

utilizados pelo poder público5, julgar e aplicar sanções, no âmbito 

administrativo, sobre eventuais descumprimentos à LGPD, devendo 

comunicar às autoridades competentes os casos de infrações cíveis ou 

criminais. Caberá ainda à ANPD deliberar, na esfera administrativa, em 

caráter terminativo, sobre a interpretação da LGPD, as suas 

competências e os casos omissos. 

Poderá, no âmbito de atuação de suas atividades de fiscalização, realizar 

auditorias, ou determinar sua realização, sobre os tratamentos de dados 

pessoais efetuados pelos agentes de tratamento, incluídos os atos 

realizados pelo poder público. A problemática que identificamos aqui é 

que, em virtude da vinculação na ANPD à Presidência da República, a 

partir da alteração trazida pela Lei 13.853/19, a autonomia do novo 

órgão fica, em parte, prejudicada com relação aos julgamentos dos atos 

do próprio governo. 

No projeto inicial da Lei 13.709/18, os artigos que criavam a ANPD foram 

vetados pela Casa Civil com o argumento de que o Poder Legislativo não 

poderia versar sobre criação de órgão integrante da administração 

pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e 

vinculada ao Ministério da Justiça. 

Entretanto, a ANPD tem competência para notificar atos de violação do 

poder público, solicitar a realização de operações de tratamento de 

dados pessoais, solicitar reportes sobre a finalidade da coleta de dados, 

dispor sobre as formas de publicidade das ações de tratamento, além de 

 
4 Veja também o artigo sobre Comunicações Sobre Incidentes. 
5 Para legislar, a ANPD deverá observar a exigência de mínima intervenção, 

assegurados os fundamentos e os princípios previstos na LGPD e o disposto no 
art. 170 da Constituição Federal. 
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solicitar relatórios de impactos à proteção de dados e sugerir 

procedimentos padrões.  

A ANPD, em suas atribuições, irá manter fórum permanente de 

comunicação com órgãos e entidades da administração pública, a fim de 

facilitar suas competências regulatórias, fiscalizatórias e punitivas. 

Com a criação desta Autoridade Reguladora, os casos de violações de 

direitos sobre segurança da informação, defesa do consumidor, 

relacionada à proteção de dados, sobretudo sobre os novos diplomas 

legais da LGPD, serão atraídos para a sua competência administrativa e 

deliberativa, unificando as diretrizes a atuações dos diversos órgãos da 

Administração Pública que tratam do tema Proteção de Dados Pessoais. 

 2.5  Tratamento de dados pessoais 

As regras para tratamento dos dados pessoais são fortemente limitadas, 

descritas e previstas na nova lei, e, considerando-se tratar de norma 

administrativa, o conteúdo que não for normatizado não poderá ser 

analisado ampliativamente, dando margem para exceções ou 

permissões. 

Basicamente, tratamento de dados pessoais protegidos prevê qualquer 

operação com dados pessoais para fins econômicos ou por interesse do 

poder público, exclusivamente, excetuando-se os direitos 

constitucionais de comunicação. 

As garantias constitucionais de comunicação, liberdade de informação 

jornalística ou artística vinculadas a dados pessoais, são ressalvadas na 

LGPD, desde que, as informações sejam de caráter público ou assim 

sejam consideradas pelo próprio detentor do dado, ou por pessoa 

pública (políticos, artistas, líderes comunitários etc.), exceto as 

informações de caráter sensíveis. 

Uma pessoa pública tem suas informações pessoais à disposição da 

sociedade, em virtude da Lei de Acesso à Informação, desde que 

utilizadas para finalidade pública e no exercício do cargo e com respeito 

à intimidade, vida privada, honra e imagem destas pessoas, bem como 

às liberdades e garantias individuais. 
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Da outra forma, não há de se falar em tutela de proteção de dados 

pessoais aqueles, cujo detentor, livremente, os expõe em redes sociais 

ou acessos à internet, ressalvados, entretanto, os abusos por ventura 

cometidos pelo controlador do dado. 

O dado protegido encontra na nova lei regras para coleta (on-line ou off-

line), produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, 

modificação, comunicação, transferência e compartilhamento entre 

outros entes ou outros países, além da difusão e da extração dos dados. 

Quanto à aplicação para regras de tratamento, a lei protege os dados 

pessoais cujos objetivos sejam a oferta ou o fornecimento de bens ou 

serviços de indivíduos localizados no território nacional, e não apenas 

para negócios realizados dentro do Brasil, independentemente de onde 

os dados foram coletados. Aqui se destaca a característica 

extraterritorial do diploma legal, indicado anteriormente. 

Ainda, sobre o aspecto extraterritorial, o agente de tratamento 

estrangeiro poderá ser notificado e intimado de todos os atos 

processuais previstos na LGPD, independentemente de autorização de 

algum responsável pelo tratamento de dados sediado no Brasil. 

Um dado coletado por empresa situada no exterior, de um indivíduo 

localizado no Brasil, estará protegido pela LGPD dentro do território 

nacional, não configurando elementos sobre as regras de Transferência 

Internacional de Dados,6 somente os casos em que o detentor do dado o 

fornecer livremente para realização de um contrato (LGPD 13.709/18, 

Art. 33, IX). 

Duas importantes exceções às regras de tratamento de dados pessoais 

ou até mesmo de dados sensíveis, são: 

a) As que estabelecem o livre compartilhamento de dados entre entes 

públicos, ou estes com a iniciativa privada, desde que visem atender às 

 
6 Veja também o capítulo neste artigo sobre transferéncia internacional de 

dados. 
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políticas públicas ou serviços públicos ao cidadão, tais como Programas 

do Governo, FGTS, Previdência etc. e; 

b) Para assegurar a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento 

realizado por profissionais da área, serviços de saúde ou autoridade 

sanitária, de assistência farmacêutica e de assistência, incluídos os 

serviços auxiliares de diagnose e terapia, sendo permitido o 

compartilhamento ou a portabilidade de dados para órgãos de saúde 

complementar ou entre agentes do ramo, em favor do próprio detentor 

do dado. 

Dos Princípios para o tratamento de dados: As atividades de tratamento 

e coleta de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes 

princípios: 

 Finalidade: Finalidade determinada, vedado o uso posterior 

dos dados de forma incompatível com a natureza do negócio 

que originou a coleta dos dados. Encontra exceção a regra para 

o tratamento posterior para os casos de dados manifestamente 

públicos (seja pela própria natureza do dado, seja por livre 

concessão do titular) desde que observados os propósitos 

legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação 

dos direitos do titular. Ao tratarmos do consentimento para 

fornecimento de dados iremos aprofundar este assunto; 

 Adequação: A coleta do dado deve guardar compatibilidade e 

coerência entre o tratamento e as finalidades informadas ao 

titular para a realização do negócio. Quando o negócio se tratar 

de concessão de crédito, por exemplo, a renda e perfil de 

consumo podem ser considerados adequados; 

 Necessidade: O dado coletado deve ser limitado à finalidade, 

pertinência e proporcionalidade ao negócio, assegurados os 

Direitos Públicos de lei posterior. Dados excessivos. tais como 

hábitos ou convicção religiosa, não seriam necessários para a 

compra de um automóvel, por exemplo; 

 Livre Acesso e Transparência: Toda a utilização, 

compartilhamento, comunicação ou duração do tempo de uso 

dos dados fornecidos devem ser informados, gratuitamente e de 

forma rápida e fácil ao titular dos dados, ressalvados os 

segredos comerciais e industriais. As informações passíveis de 
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reporte ao seu titular são as relacionadas a: i) finalidade; ii) 

forma e duração da utilização do dado; iii) identificação e dados 

de contato do controlador; iv) compartilhamento ou 

portabilidade de dados; v) responsabilidade bem definidas dos 

agentes de tratamento e; vi) todos os direitos assegurados nesta 

lei ; 

 Qualidade dos Dados: Manutenção dos dados pessoais 

completos, claros, atualizados e monitorados pelo controlador, 

visando a manutenção do negócio e a anonimização ou 

eliminação dos dados (deleção ou apagamento) ao término da 

relação negocial; 

 Segurança e Prevenção: Os dados pessoais devem estar 

protegidos de danos ou de tratamentos não autorizados, 

vazamento ou quebra de sigilo. O controlador dos dados 

pessoais deverá adotar medidas de proteção capazes de evitar 

o descumprimento da proteção dos dados. Neste tema iremos 

aprofundar ao tratarmos do Programa de Compliance para 

LGPD; 

 Não Discriminação: Os dados pessoais não poderão ser 

utilizados de forma discriminatória, ilícita ou abusiva, 

sobretudo ao tratarmos dados sensíveis. A livre associação 

sindical, orientação sexual ou estado de saúde, por exemplo, 

não poderão configurar descumprimentos a este princípio, 

também de acordo com Constituição Federal ; 

 Responsabilização e prestação de contas: A LGPD define, no 

seu Capítulo IV , que os Agentes de Tratamento demonstrem, 

formalmente, a capacidade de cumprimento estrito e eficaz das 

regras de proteção de dados. 

 2.6  Do tratamento de dados sensíveis 

Ao se falar em proteção de dados pessoais, encontramos maior firmeza 

do legislador com relação ao tratamento dos dados considerados 

sensíveis, pois, eventuais abusos ou vazamentos destas informações 
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depreciam os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, 

protegidos em cláusulas pétreas na Carta Constitucional Brasileira.7 

Mereceu destaque na LGPD, portanto, em seu capítulo II, seção II , o 

tratamento dos dados sensíveis, proibindo, em muitos casos, sua 

utilização para fins econômicos, excetuados os casos já mencionados 

para utilização pelo poder público ou para a tutela da saúde. 

Entendemos, contudo, que o perfil de consumo, renda ou características 

especiais da pessoa podem ser utilizados nos processos de oferta de 

crédito, produtos ou serviços. 

Define a nova lei que é vedado às operadoras de planos privados de 

assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de 

seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como 

na contratação e exclusão de beneficiários.8 

Prevê, entretanto, a LGPD, a utilização de dados sensíveis para o fim de 

pesquisas ou estudos para saúde pública ou programas de governo, 

ressalvados os direitos de anonimização dos dados pessoais na 

manipulação dos estudos ou resultados obtidos. 

Lembrando que, a LGPD traz regras de utilização e apagamento de 

dados (direito de ser esquecido, ou não ser importunado 

indevidamente), mas, encontramos nas regras de dados sensíveis, maior 

preocupação e olhar apurado do legislador. 

 2.7  Do tratamento de dados pessoais de 
Crianças e Adolescentes 

Acusa a LGPD que as regras de utilização de dados de crianças e 

adolescentes encontram guarida em normas gerais e específicas, 

entretanto, não se exime a LGPD de dar limites claros quanto à 

utilização de dados pessoais deste grupo sensível de pessoas. 

Define o artigo 14, §6º da LGPD: 

 
7 Veja os artigos sobre Introdução na privacidade de dados e LGDP e sua relação 

com outras normas brasileiras. 
8 Redação dada pela Lei 13.853/19 que altera a LGPD 
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“As informações sobre o tratamento de dados referidas neste 

artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, 

consideradas as características físico-motoras, perceptivas, 

sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com uso de recursos 

audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a 

informação necessária aos pais ou ao responsável legal e 

adequada ao entendimento da criança.” 

Observa-se um tratamento diferenciado dado à criança e ao adolescente, 

fazendo valer o princípio do Livre Acesso e Transparência no 

tratamento de dados, tema abordado anteriormente, tornando 

inteligível e clara as informações, tanto para o responsável pelo menor 

quanto pela própria criança ou adolescente. 

Também define a LGPD, que nenhum controlador do dado poderá 

condicionar a utilização de dados de crianças e adolescentes em jogos, 

aplicações de internet ou quaisquer outras atividades diversas às 

necessidades do tratamento, sobretudo, nas coletas de dados pessoais ou 

dados sensíveis por meio eletrônico, amplamente difundido entre nossa 

sociedade atualmente. 

Cabe ressaltar que as regras para utilização e concessão dos dados do 

menor também são de máxima preocupação do legislador, em tema que 

aprofundaremos no próximo tópico. 

 2.8  Do tratamento de dados pessoais pelo 
poder público 

O poder púbico também encontra regras definidas para a utilização de 

dados pessoais, em consonância com a Lei de Acesso à Informação (LAI) 

12.527/11. Define a LAI e a LGPD que o tratamento de dados pessoais 

realizado por entes públicos somente poderá ocorrer em atendimento 

às finalidades ou interesses públicos. 

Inserem-se no conceito de ente público os órgãos públicos integrantes 

da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, Cortes de 

Contas, Judiciário, Ministério Público, autarquias, fundações públicas, 

serviços notariais e de registro delegados pelo poder público e demais 
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entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

Encontram-se exceções nos casos das empresas públicas e as sociedades 

de economia mista quando exercerem papel de exploração direta de 

atividade econômica ou regime de concorrência9 serão equiparadas aos 

entes privados. Ao desenvolverem atividades em programas do 

governo, se assemelham aos demais entes públicos. 

Além da observância dos princípios para o tratamento de dados, 

descritos anteriormente, submete-se, ainda, o poder público, à previsão 

legal para a coleta e compartilhamento destes dados e somente nos casos 

de execução de políticas públicas e à indicação de um encarregado pelo 

tratamento.  

Nos casos em que determinada política pública seja executada de forma 

descentralizada no governo ou por ente privado (pessoas físicas ou 

jurídicas) o compartilhamento de informações deverá também observar 

os preceitos da LAI. 

É também permitido o compartilhamento ou transferência de dados 

pelo poder público quando: 

 O encarregado pelo tratamento de dados indicado pelo agente 

público se utilizar de outro ente para o processamento de dados 

(operador de dados), ressalvados os limites da LGPD e as 

responsabilidades advindas por eventuais descumprimentos 

legais; 

 houver previsão legal; 

 for de origem contratual, por meio de convênios ou acordos de 

cooperação, submetidos todos os casos à comunicação prévia à 

ANPD; 

 objetivar a prevenção de fraudes, irregularidades ou visar 

proteger o titular dos dados; 

 os dados já forem de domínio público ou assim determinados 

pelo titular do dado. 

Para todos os casos de utilização de dados pessoais pelo poder público, 

ainda se baseou o legislador, na transparência e comunicação na 

 
9 Constituição Federal -1988 – art. 173. 
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administração pública, nos princípios da publicidade dos atos públicos 

o no interesse coletivo. Entendemos que para o poder público assegurar 

a livre expressão, liberdade de imprensa, controle, respeito à 

privacidade e à dignidade da pessoa humana, o Estado disporá de dados 

de seus cidadãos, com limites claros e com respeito à individualidade de 

cada um. 

 3  Requisitos para tratamento de Dados 
Pessoais 

 3.1  Requisitos de licitude 

Determina a LGPD que para a utilização de dados os Agentes de 

Tratamento (controlador, operador e encarregado) devem obedecer a 

requisitos de licitude, tais como: 

 Consentimento e revogação: O consentimento para 

processamento, uso, armazenamento e compartilhamento dos 

dados pessoais deverá ser voluntário, certo, apresentado pelos 

Agentes de Tratamento dos dados, documentado, explícito e 

claro; 

 Cumprimento de obrigação legal ou regulatória: Quando, 

por força de lei anterior ou para garantir a ordem e segurança 

social, o uso de dados será permitido; 

 Pelo Poder Público: Visando à execução de políticas públicas;  

 Realização de estudos por órgão de pesquisa: Pesquisas ou 

estudos para saúde pública ou programas de governo; 

 Cumprimento contratual: O processamento de dados pessoais 

somente será permitido para determinado cumprimento 

contratual, incluindo os contratos dos empregados, tanto em 

meio físico, como em sistemas automatizados; 

 Exercício regular de direitos em processos judicial, 

administrativo ou arbitral: Para manutenção da segurança 

jurídica e ordem social; 

 Proteção da vida ou incolumidade física: Tratamento de 

dados em favor do titular do dado; 
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 Proteção do crédito: Tratamento para proteção e manutenção 

do crédito; 

 Legítimo Interesse: A utilização geral de dados pessoais 

somente será lícita se houver consentimento do titular dos 

dados, para execução contratual ou interesse público. 

 3.2  Do consentimento para uso de dados 
pessoais 

Define a LGPD no art. 5º, XII que consentimento é manifestação livre, 

informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento 

de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. 

A regra geral para utilização de um dado pessoal sempre será o 

consentimento do titular e um objetivo lícito, seja negocial, por força de 

lei ou por interesse público, os demais casos de licitude ou permissão de 

uso de dados pessoais quase sempre dispensam o consentimento do 

titular. 

A LGPD estabelece que o consentimento seja expresso (escrito ou 

verbal), disposto de forma clara e com objetivos bem definidos e sempre 

deverá ser comprovada sua existência pelo controlador do dado 

(inversão do ônus da prova). Na forma escrita, o consentimento deverá 

estar destacado das demais cláusulas contratuais com sua finalidade 

determinada, eventuais casos de compartilhamento, transferência e 

tempo de uso, sendo nula qualquer forma genérica de consentimento. 

Como já tratamos anteriormente, o titular do dado terá assegurado o 

direito facilitado e gratuito para conhecer como, onde e por quem o 

dado está sendo tratado, sendo nulo, por força da LGDP, qualquer 

consentimento com vício de vontade ou cujas informações prestadas 

pelo controlador sejam falsas, insuficientes, inexistentes, ou quando 

houver mudança na finalidade de tratamento, sem prévio aviso. 

Assenta-se com acurácia, contudo, a letra da lei, nas exceções para os 

casos em que o consentimento é dispensado ou inexigível, como nos 

casos em que o dado é manifestamente de domínio público, ressalvados 

o critério da boa-fé e o interesse público que justifiquem sua 

publicidade, ou quando o dado é disponibilizado livremente pelo titular. 
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Também não será exigido o consentimento, até mesmo para dados 

sensíveis quando for indispensável à manutenção da saúde, da vida e da 

segurança do titular, por força de lei, para manutenção de políticas 

públicas, realização de pesquisas (resguardadas a anonimização dos 

dados), em processos judicias ou ações antifraudes. Em qualquer caso, o 

controlador do dado deverá dar ampla divulgação da dispensa da 

concessão ao titular. No caso de dispensa do consentimento de dados 

pessoais de menor a lei assegura a única exceção quando houver 

necessidade de contatar os responsáveis pelo menor, para proteção do 

próprio menor, sendo proibido o armazenamento destes dados e o 

compartilhamento com terceiros. 

Com relação às execuções contratuais, destacamos a exceção que, 

somente nos casos em que o titular houver autorizado anteriormente o 

tratamento do dado, este poderá ser utilizado.10 

Em qualquer caso de inexigibilidade de consentimento, os Agentes de 

Tratamento do dado pessoal não estão dispensados da observância dos 

princípios gerais e das garantias e direitos do titular e deverão sempre 

informar ao titular a necessidade do consentimento ou possíveis 

consequências pela não autorização de tratamento. 

Com relação ao uso da internet, os dados armazenados pelo controlador 

deverão obedecer aos princípios para tratamento de dados, sendo 

proibida a guarda de dados excessivos à finalidade da coleta, mesmo 

com o consentimento do titular, exceto para os casos de dispensa de 

consentimento descritos nesta lei.11 

 3.3  Da revogação do consentimento 

Mesmo sendo condição indispensável para o tratamento de dados 

pessoais, na maioria dos casos, o titular poderá revogar ou se opor ao 

tratamento, armazenamento, compartilhamento ou transferência de 

seus dados. 

Há que se observar, contudo, que ao exercer o direito de oposição ao 

tratamento de dados, muitas vezes o titular impossibilita a realização do 

 
10 Nota do Autor. Dispensa de consentimento em execuções contratuais. 
11 Lei 12.965/14 – sobre o uso da internet, alterada pela LGPD. 
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negócio, cabendo ao controlador a obrigação legal de informa-lo sobre 

as consequências da não autorização. 

Por óbvio que alterações na finalidade do tratamento, anteriormente 

autorizadas, poderão não ser de interesse do titular sua manutenção, 

exceto quando estas alterações são excetuadas ou inexigíveis. 

 3.4  Do cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória 

Preocupa-se o legislador com a segurança jurídica nos negócios ao tratar 

deste item na LGPD, que autoriza o armazenamento de dados pessoais, 

mesmo após o encerramento do vínculo negocial que originou sua 

coleta e tratamento. O apagamento dos dados não deve ocorrer até que 

sejam cumpridos os prazos de lei anterior ou mais específica, no que se 

chama de Período de Retenção. 

Ao tratarmos sobre o “Direito de Ser Esquecido” iremos aprofundar a 

obrigação legal do controlador em apagar todos os dados pessoais a 

partir do término da relação com seu titular. Entretanto, devemos 

considerar que o ordenamento jurídico é vasto e outras normas e leis 

vigentes não só autorizam a manutenção dos dados, como em alguns 

casos elas a obrigam. 

Uma relação laboral, por exemplo, ao ser extinta, o titular teria direito 

ao apagamento de seus dados pessoais a partir da extinção do contrato 

de trabalho, entretanto, a Constituição Federal de 1988 autoriza a 

empresa a guardar tais dados pelo prazo de defesa de uma possível ação 

trabalhista que possa ser impetrada pelo ex-empregado, assegurando a 

garantia da ampla defesa ao empregador. 

Para diversos casos, como investigações criminais, tributárias, cíveis, 

contábeis ou administrativas, por exemplo, o sistema jurídico obriga o 

controlador do dado a manter as informações coletadas até que sejam 

cumpridos todos os prazos exigidos nas normas específicas. 

Assim, o período de retenção do dado deverá ser fortemente observado 

pelos Agentes de Tratamento sob pena de descumprimentos legais. 
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 3.5  Poder Público 

Também estabelece o legislador que para a devida tutela do Estado na 

manutenção da ordem pública, da segurança social e jurídica, exercício 

de políticas públicas e programas sociais do governo, o poder público 

fica autorizado ao tratamento de dados pessoais dos cidadãos. 

Como já mencionado no item sobre tratamento de dados pessoais pelo 

poder público, fica submetido o Estado, à autorização legal como 

requisito principal de licitude para tais tratamentos. 

 3.6  Estudos por órgão de pesquisa 

Autoriza a LGPD e a Constituição Federal o tratamento de dados pessoais 

para utilização em pesquisas e desenvolvimento científico, social e 

econômico como função administrativa do Estado, tais como as funções 

do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC)12. O Ministério promove o desenvolvimento nacional por meio 

de pesquisas, no seu âmbito de atuação, além das agências de fomento13 

e as instituições de pesquisa científica e tecnológica14, ressalvadas a 

privacidade dos dados nos resultados das pesquisas em todos os casos. 

 3.7  Cumprimento contratual 

Uma das formas mais precisas para o tratamento de dados pessoais 

encontra apoio naquelas advindas do cumprimento das obrigações 

contratuais. Por princípio da força obrigatória, o contrato faz lei entre 

as partes, onde, uma vez celebrado deverá ser cumprido na sua 

integralidade.15 

Sendo o contrato revestido de formalidades descritas na lei ou de forma 

livre e não escrita, sem exceção, este instrumento é carregado de 

manifestação da vontade, sendo o consentimento e a responsabilidade 

 
12 Criado por meio da Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016. 
13 As agências de fomento têm como objetivo a concessão de financiamento de 

capital, associado a projetos do poder público, por meio de pesquisas e 
estudos científicos autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. 

14 Instituições de pesquisa científica e tecnológica incluído pela Emenda 
Constitucional nr.11/96 no art.207 da CF/88. 

15 GOMES, Orlando, Contratos, Rio de Janeiro: Forense, 2001. 
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pelo tratamento do uso de dados pessoais protegidos o foco de nosso 

estudo. 

Nos contratos escritos, o tratamento dos dados pessoais, destacado das 

demais cláusulas contratuais, será o fator de licitude mais importante 

que permitirá ao controlador fazer uso destas informações. Estabelece 

a lei civil brasileira que, cláusulas relacionadas à proteção de dados 

pessoais configuram obrigação de fazer e de não fazer16, ou seja, 

obriga ao controlador do dado cumprir com a finalidade da coleta do 

dado e abster-se de descumprir com o determinado no consentimento. 

Na modalidade de manifestação de vontade em contratos não escritos, 

a obrigação em comprovar que o consentimento para o tratamento de 

dados é válido e claro ficará exclusivamente com o controlador. 

Destacamos aqui uma possível mudança nas relações negociais, a partir 

da vigência da LGPD, onde o controlador irá ter uma preocupação maior 

com estes tipos de contratos, visando proteger-se de possíveis demandas 

indenizatórias por violações à proteção de dados. Deverá, ainda, o 

controlador preocupar-se com má utilização dos dados sob sua 

responsabilidade em virtude de atos de terceiros, tais como fraudes, 

vazamentos ou quebra de sigilo das informações protegidas. 

Considerando-se que o tratamento dos dados pessoais poderá ocorrer 

pelo controlador, processador, encarregado ou qualquer outro ente que 

tenha acesso às estas informações, a responsabilidade principal pelo 

cumprimento à LGPD será do controlador, e entre os demais de forma 

subsidiária, no limite do ato lesivo contra à proteção de dados. Também 

em virtude de contratos onde figurem diversas pessoas, os chamados 

contratos plurilaterais, como no caso de contrato de sociedade em que 

cada sócio é parte17, todos se solidarizam com a obrigação de zelo no 

tratamento de dados pessoais. 

Ainda, nos casos de cessão de direitos, onde o controlador transfere a 

relação contratual para outro ente, deverão ser observadas as normas 

gerais cíveis de obrigações contratuais e, em virtude da LGPD, além da 

comunicação ao titular do dado, deverá transferir-se ao novo ente, a 

 
16 Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/02 – arts.247 e 250, respectivamente. 
17 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito das Obrigações, 14. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 
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responsabilização por atos lesivos à proteção de dados, sob pena de 

invalidade do consentimento anteriormente dado. 

Também se inserem neste tópico os contratos de trabalho, onde, por 

força legal o empregador poderá dispor dos dados pessoais do 

empregado, com a finalidade de cumprimento das regras laborativas, 

cíveis, criminais, tributárias ou administrativas, devendo, contudo, 

abster-se da divulgação destes dados ou de dados sensíveis em sites 

internos da organização, exceto se houver o livre consentimento do 

empregado. Para efeito de cumprimento legal, o compartilhamento e 

transferência dos dados é autorizado, independentemente de 

autorização do empregado. 

 3.8  Exercício regular de direitos 

O exercício regular de direito prevê a realização ou omissão de algum 

ato em conformidade com os regulamentos vigentes. Age em 

conformidade com a lei aquele que pratica o que a lei define como 

obrigação ou permissão, ou quem se abstém de praticar algo por força 

normativa. Previu a LGPD a possibilidade de uso de dados pessoais, sem 

o consentimento do titular, para os casos de manutenção da segurança 

jurídica e ordem social, em obediência ao ordenamento jurídico. 

A dispensa de consentimento para o tratamento de dados pessoais, 

contudo, fica limitada ao uso em processos judiciais, administrativos ou 

arbitrais, conforme define a lei. Segundo a Constituição Federal, para 

cumprimento de ação penal, por exemplo, é permitida até mesmo a 

quebra de sigilo de informações do titular e, para cumprimento do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, poderá dispor de dados 

pessoais qualquer cidadão que deseje exercer seu direito de ação.  

 3.9  Proteção da vida ou incolumidade física 

Encontra autorização para tratamento de dados pessoais neste item, 

àquele que, para defesa da vida do titular ou de outrem, entender que 

determinado dado seja indispensável, mesmo sem a autorização do 

titular. A regra não é geral e deverão sempre ser observados os limites 

para esta utilização, evitando margem para abusos ou 

descumprimentos à lei. 
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O Estado sempre irá priorizar a proteção à vida, em detrimento aos 

demais direitos garantidos. Ao se tratar de proteção de dados pessoais, 

quando o tema for proteção à vida do titular ou de outrem, poderá se 

dispor do uso dos dados protegidos, mesmo sem o consentimento do 

titular. Colide, contudo, este instituto com a intimidade da vida privada, 

privacidade e o direito às convicções religiosas. Cada caso deverá ser 

analisado com cuidado. 

 3.10  Proteção do crédito 

Requisito de licitude no tratamento de dados pessoais, os serviços de 

proteção e manutenção do crédito podem dispensar o consentimento do 

titular para a realização de negócio de interesse do próprio titular. Em 

outros casos, para controle do crédito, empresas ou pessoas físicas que 

tratarem de dados pessoais deverão colher autorização para uso, com 

finalidade clara e expressa sobre este tratamento. 

 4  O Legítimo Interesse 
Dentre as bases legais, a mais controversa, é o “interesse legi ́timo do 

controlador ou de terceiro” (inciso IX do artigo 7º18 LGPD), que ainda é 

regulado pelo artigo 10, que determina que o “legítimo interesse do 

controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais 

para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, 

que incluem, mas não se limitam a: I – apoio e promoção de atividades do 

controlador; II – proteção, em relação ao titular, do exercício regular de 

seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as 

legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos 

termos desta Lei.”. O inciso I pode justificar praticamente tudo, com 

exceção de atos evidentemente abusivos. 

Como pode-se ver, a LGPD não especifica o que de fato é legítimo 

interesse. O artigo 10 só veio para abrir ainda mais as hipóteses de 

tratamento de dados pessoais com essa base legal. 

 
18 “quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de 

terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.” 
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O GDPR tratou do tema, de forma igualmente confusa:19 quando “o 

tratamento for necessário para fins dos interesses legítimos do 

controlador ou de terceiros, exceto se prevalecerem os interesses ou 

direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos 

dados pessoais, em especial quando o titular for uma criança.” 

 4.1  O que é “interesse” 

Interesse pode ser definido como a vontade de conseguir um benefício. 

No caso de tratamento de dados, o interesse se exemplifica no benefício 

que o controlador, ou a sociedade, poderá ter a partir do tratamento dos 

dados pessoais. 

O interesse é considerado legítimo desde que o controlador siga em 

busca dos benefícios de forma legal, em cumprimento a legislação. O 

Grupo de Estudos do Artigo 29, sobre proteção de dados na Europa, 

entende que, para ser interesse legítimo, o interesse deve estar de 

acordo com a Lei, articulado de forma clara, e deve representar um 

interesse real e atual.20 

No entanto, o próprio inciso IX do artigo 7º da LGPD limita os interesses 

legítimos do controlador aos direitos e liberdades fundamentais do 

titular dos dados. Ainda, com o fim de trazer mais proteção aos dados 

pessoais, o parágrafo primeiro do artigo 10, limita a utilização de dados 

pessoais com base no legítimo interesse, àqueles “dados pessoais 

estritamente necessários para a finalidade pretendida”. 

A Comissão Parlamentar Europeia tentou esclarecer o conceito de 

interesse legítimo no próprio GDPR, inclusive elaborando listas de casos 

em que o legítimo interesse do controlador poderia sobrepor-se ao 

legítimo interesse e direitos fundamentais do titular dos dados. 

 
19 Tradução livre do Artigo 6(1), (f) do GDPR: “Processing shall be lawful only if 

and to the extent that at least one of the following applies: (…) (f) processing is 
necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller 
or by a third party, except where such interests are overridden by the interests 
or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection 
of personal data, in particular where the data subject is a child.” 

20 ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Guidelines on Personal 
data breach notification under Regulation 2016/679, 2018. 
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O Considerando 47 do GDPR exemplifica o interesse legítimo quando “há 

uma relação relevante e apropriada entre o titular dos dados e o 

controlador, em situações como aquela em que o titular dos dados é 

cliente ou está a serviço do responsável pelo tratamento”.21 O mesmo 

considerando já alerta que a existência de um interesse legítimo requer 

uma avaliação cuidadosa. O Considerando 48 traz outro exemplo: no 

caso de um grupo empresarial ou de uma instituição associada a um 

organismo central, que poderão ter interesse legítimo em transmitir 

dados pessoais no âmbito do grupo de empresas para fins 

administrativos internos. O Considerando 49, por sua vez, apresenta 

outro exemplo tratamento de dados pessoais para assegurar a 

segurança da rede e das informações. 

O interesse legítimo, perante a LGPD, é a base legal mais flexível, mas 

não podemos assumir que seja a mais apropriada para o caso, sua 

utilização não pode ser considerada autorização genérica. A viabilidade 

da base legal dependerá do caso concreto e o legítimo interesse pode 

incluir interesses comerciais, individuais ou interesses da sociedade. 

Sua aplicação deve ser rígida e justificada. 

 4.2  Teste de ponderação 

Neste sentido, uma entidade que realiza o tratamento de dados para fins 

de marketing direto poderia ter interesse legítimo? 

Para responder essa pergunta, o artigo 7(f) da Diretiva 95/46/EC, atual 

artigo 6.1(f) do GDPR apresenta um teste (balancing test, ou, teste de 

ponderação) para saber se o interesse legítimo pode ser usado como 

base legal no caso concreto: “o que é necessário para o legítimo interesse 

do controlador, ou de terceiros, deve ser equilibrado como os interesses 

ou direitos fundamentais e liberdade do titular”.22 Este teste já deve 

 
21 Tradução livre do Considerando 47 do GDPR: “(…) Such legitimate interest 

could exist for example where there is a relevant and appropriate 
relationship between the data subject and the controller in situations such as 
where the data subject is a client or in the service of the controller. (…)” 

22 Tradução livre do item II.2 da Opinião nº 06/2014 do Grupo de Estudos criado 
pelo Artigo 29 da Diretiva 95/46/EC: “(…) what is necessary for the legitimate 
interests of the controller (or third parties) must be balanced against the 
interests or fundamental rights and freedoms of the data subject. (…)”. 
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tomar em consideração as medidas que o controlador planeja para 

evitar incidentes ou diminuir riscos. 

No entanto, antes mesmo da aplicação do teste, deve ser respondida uma 

primeira pergunta: Por que esse tratamento específico não se encaixa 

nas demais bases legais do artigo 7º da LGPD?23 Essa resposta deve ser 

registrada nos arquivos do controlador e no RIPD – a ANPD poderá 

sempre pedir acesso a esses registros.24 

Assim, com a impossibilidade de encaixe nas demais bases legais, 

passamos para a primeira fase do teste – definir o propósito do 

tratamento: qual a finalidade deste tratamento? Essa finalidade é legal? 

Note-se, não serão admitidos interesses ilegais ou puramente 

especulativos, como por exemplo, para oferecimento de drogas ilícitas 

aos titulares dos dados pessoais. 

Na segunda fase, deve-se avaliar a necessidade do processamento: este 

processamento é indispensável para atingir o propósito? Pode ser 

utilizado outro método? 

Por fim, a terceira fase é estudar qual(is) o(s) impacto(s) que o 

tratamento terá nos titulares dos dados. 

Terminado o teste e verificado que existe a possibilidade de o 

tratamento afetar negativamente o titular, deve ser verificada se esses 

danos podem ser neutralizados adicionando ao processo algum tipo de 

dispositivo de segurança. 

Se, ao final, o controlador verificar que seu interesse está balanceado e 

não interferir os direitos fundamentais do titular, é possível que a 

utilização da base legal do “legitimo interesse” seja viável. 

Bom ressaltar ainda que mesmo que o controlador não tenha interesse 

legítimo, o tratamento pode se justificar se for do interesse de terceiros. 

Independentemente do resultado do teste, deve sempre ser garantido ao 

titular o direito de se opor ao tratamento de seus dados. 

 
23 BLAIR, Tess; CATANZARO, Vincent M.; MORAN, Sarah E., Transfer of Data in 

the GDPR: The Definition of Legitimate Interest, 2018. 
24 Veja tambem os artigos 37 e seguintes da LGPD. 
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De toda a forma, não pode ser negada a complexidade na aplicação 

dessa base legal – esta será a base legal favorita à judicialização. É 

importante que a ANPD atue o quanto antes para enquadrar ou 

desenquadrar práticas como sendo de legítimo interesse, seja com base 

em casos concretos, seja baseado em exemplos. 

 5  Deleção de Dados 

 5.1  Do Direito de Ser Esquecido 

O direito de ser esquecido não é novidade no ordenamento jurídico 

brasileiro. Este direito está de acordo com o descrito na Constituição 

Federal ao tratar do direito à privacidade e no entendimento em 

julgamentos dos Tribunais Superiores no Brasil.25 

A justiça, ao tratar do tema, aborda sempre discussões de princípios, 

sendo analisado cada caso com relação ao exercício deste direito. 

Assentam-se as discussões na harmonização das garantias 

constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação em 

relação àquelas que protegem a dignidade da pessoa humana e a 

preservação da intimidade. 

Com a popularidade da internet, a coleta, armazenamento e publicidade 

dos dados são praticamente automáticos, sem, contudo, haver um 

mecanismo automatizado de defesa ao titular do dado, quando este se 

sente prejudicado, necessitando recorrer às esferas judiciais para ter 

atendido o apagamento de seus dados. 

Também, discussões com relação aos dados de ex-condenados pela 

justiça criminal ao se tratar sobre a ressocialização de uma pessoa que 

já cumpriu sua pena, o direito ao esquecimento age “como parcela 

importante do direito do ex-detento à ressocialização, evitando-se que 

seja perseguido por toda a vida do crime cuja pena já cumpriu.”26 

 
25 RECURSO ESPECIAL Nº 1.334.097 - RJ (2012/0144910-7) Direito de Informar e 

Direito de Ser Esquecido, derivado da dignidade da pessoa humana, prevista 
no art.1º, III, da Constituição Federal. 

26 SCHREIBER, Anderson, Direitos da Personalidade, São Paulo: Atlas, 2011. 
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Também neste sentido, deliberou o Superior Tribunal de Justiça:27 

“[...] Especificamente no que concerne ao confronto entre o direito 

de informação e o direito ao esquecimento dos condenados e dos 

absolvidos em processo criminal, a doutrina na vacila em dar 

prevalência, em regra, ao último [...]” 

A justiça, ao tratar do tema, aborda sempre discussões de princípios, 

sendo analisado cada caso com relação ao exercício deste direito. 

Assentam-se as discussões na harmonização das garantias 

constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação em 

relação àquelas que protegem a dignidade da pessoa humana e a 

preservação da intimidade. 

Com a popularidade da internet, a coleta, armazenamento e publicidade 

dos dados são praticamente automáticos, sem, contudo, haver um 

mecanismo automatizado de defesa ao titular do dado, quando este se 

sente prejudicado, necessitando recorrer às esferas judiciais para ter 

atendido o apagamento de seus dados.  

Também, discussões com relação aos dados de ex-condenados pela 

justiça criminal ao se tratar sobre a ressocialização de uma pessoa que 

já cumpriu sua pena, descreve SCHREIBER que o direito ao 

esquecimento age “como parcela importante do direito do ex-detento à 

ressocialização, evitando-se que seja perseguido por toda a vida do crime 

cuja pena já cumpriu.”28 

No mesmo sentido o Supremo Tribunal de Justiça ao tratar sobre o 

direito ao esquecimento declarou:29 

“Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-

se acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua 

origem histórica no campo das condenações criminais. Surge 

como parcela importante do direito do ex-detento à 

ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos 

ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a 

 
27 STJ: Recurso Especial: REsp 1596140 SP 2016/0115658-3. 
28 SCHREIBER, Direitos da Personalidade. 
29 Supremo Tribunal de Justiça, Enunciado 531 - A tutela da dignidade da pessoa 

humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. 
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possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais 

especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados.” 

De fato, entendemos que fatos ocorridos no passado, que não geram 

consequências práticas ou legais no presente não devem perpetuar e 

expor dados privados da pessoa. Ou seja, carecem de interesse legítimo 

a lembrança e o tratamento de fatos ocorridos no passado. 

 5.2  Período de Retenção 

Prevê a LGPD que, ao término do relacionamento com a empresa, a 

pessoa deverá ter seus dados deletados das bases cadastrais. Considera-

se o término do relacionamento quando a finalidade da coleta e 

tratamento do dado foi alcançada.  

O que determina a LGPD é que somente será permitido ao controlador 

reter o dado depois do término do relacionamento nos casos de (Art. 16 

LGPD): 

a) Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. 

Manutenção dos dados assegurada por lei anterior; 

b) Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 

anonimização dos dados pessoais. O resultado das pesquisas não poderá 

divulgar os dados pessoais dos pesquisados; 

c) Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de 

tratamento de dados, conforme estudamos anteriormente; ou 

d) Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde 

que anonimizados os dados.  

Temos, contudo, uma ressalva para o último caso, onde a lei autoriza a 

manutenção do dado para uso exclusivo do controlador, mesmo após 

encerrada a relação negocial e esgotadas as outras condições de 

manutenção (“a”, “b” e “c” acima). Entendemos que este item, somente 

será lícito se for baseado no legítimo interesse estabelecido na LGPD.30 

 
30 Veja também o capítulo sobre Legítimo Interesse. 
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Neste caso, deverá o controlador do dado estabelecer mecanismos de 

controles eficazes para ajustar seus procedimentos internos e eliminar 

completamente os dados assim que os prazos legais se extingam. 

 5.3  Deleção de Dados 

Prevê a LGPD que cessada sua finalidade os dados deverão ser 

eliminados, ou seja, completamente excluídos dos bancos de dados sob 

domínio do controlador. Entretanto, estamos aqui tratando de um 

princípio primordial da nova lei onde, o direito de ser esquecido denota 

que o titular do dado além de não ser mais importunado pelo 

controlador ainda terá o direito ao esquecimento. 

Pacificado o entendimento que o controlador apenas poderá apagar os 

dados após o período de retenção, devemos atentar para o fato de que a 

lei protege também o titular de incômodos advindos do acesso por 

terceiros de seus dados pessoais. Então, prevê a lei, a possibilidade de 

anonimização do dado, ou seja, o controlador deverá adotar medidas de 

proteção dos dados retirando qualquer possibilidade do dado ter 

associação, direta ou indireta, a um indivíduo. 

Autoriza a nova lei, a manutenção e armazenamento dos dados nos 

casos de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 

controlador; estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que 

possível, a anonimização dos dados pessoais; a transferência a terceiro, 

desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos 

nesta lei; ou para uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por 

terceiro, e desde que anonimizados os dados. 

O recurso da anonimização deverá ser utilizado, obrigatoriamente, 

durante o período de retenção do dado, evitando que, de alguma forma, 

o titular seja importunado sem motivo legítimo. Neste sentido, observa-

se que o legislador quis proteger o titular de eventuais transtornos ou 

abusos até que o dado seja completamente apagado.  

Concluímos, com este estudo, que a LGPD destaca claramente os 

aspectos negociais (anonimização ou não ser importunado após o 

término da relação negocial) e os aspectos legais da proteção de dados 

(deleção completa do dado para exercício do direito de ser esquecido). 
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 6  Abrangência da LGPD – aplicação 
material e territorial 

 6.1  Aplicação material 

Do ponto de vista material, o artigo 3º da LGPD determina que a Lei se 

aplica a operações de tratamento (coleta, armazenamento, etc.) de dados 

pessoais realizadas com objetivo comercial, por pessoa natural ou por 

pessoa jurídica de direito público ou privado. Como já foi levantado, a 

lei se aplica apenas a dados pessoais de pessoas físicas, por meios 

digitais ou físicos.31 

Uma discussão que surge, no entanto, se refere à proteção sobre os 

dados pessoais de pessoas já falecidas. Existem referências de diversos 

casos sobre familiares que solicitam acesso à dados de pessoas falecidas 

em redes sociais. Exemplo disso na Alemanha, o Tribunal Federal e 

Justiça de Karlsruhe autorizou, após recurso, o acesso da conta do 

Facebook pelos pais de uma garota falecida em 2012, para que pudessem 

identificar se sua morte decorreu de suicídio ou acidente.32 Em 2013, a 

juíza da 1ª Vara do Juizado Especial Central do Estado de Mato Grosso 

do Sul determinou que o Facebook deletasse o perfil da filha da autora.33 

O provedor de conta de e-mail de um soldado falecido, se recusou a 

fornecer informações de acesso à conta ao seu pai, considerando a 

proteção do direito à privacidade.34 

Com tantas discussões, o GDPR (Regulamento 2016/679), em seu item 27, 

expressamente excluiu de seu âmbito de aplicação os dados pessoais de 

pessoas falecidas, deixando tal regulamentação a cargo de cada Estado. 

De forma que o regulamento não se aplica a dados pessoais de pessoas 

falecidas e que Estados Membros poderão editar regras relacionadas ao 

tratamento de dados pessoais de pessoas falecidas. Nesse sentido, alguns 

países incorporaram disposições atinentes aos dados das pessoas 

 
31 Veja capítulo sobre aspectos legais. 
32 REUTERS, Pais têm direito de acessar Facebook de filha morta, diz tribunal 

alemão, Exame, 2018. 
33 TJMS, 1ª Vara do Juizado Especial Central, Processo n. 0001007-

27.2013.8.12.0110, Juíza Vania de Paula Arantes, julg. 19.3.2013. 
34 EUNJUNG CHA, Ariana, After Death, a Struggle for Their Digital Memories, 

Washington Post, 2005. 
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falecidas em suas respectivas legislações. Na legislação da Dinamarca35, 

a proteção de dados da pessoa falecida se aplica por 10 (dez) anos após 

a data da morte, a França permite que os sujeitos estabeleçam 

instruções sobre o tratamento de seus dados.36 

A legislação brasileira deixa uma lacuna sobre o assunto – levando a 

discussão para o âmbito do direito sucessório. De toda forma, alguns 

provedores como o Facebook já permitem que a pessoa, em vida, decida 

sobre o futuro de suas páginas sociais. 

Com o entendimento de que a capacidade civil se finda com a morte da 

pessoa física, pode entender-se que a LGPD não se aplica aos dados 

pessoais da pessoa falecida. 

Por outro lado, a lei não traz proteção sobre os dados de pessoas 

jurídicas, públicas ou privadas. A lei também traz outras exceções 

(artigo 4º da LGPD): (i) se os dados pessoais são tratados por pessoa 

natural, para fins particulares e não econômicos; (ii) se os dados pessoais 

são tratados para fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos; e (iii) para 

fins exclusivos de seguranc ̧a pública, defesa nacional, seguranc ̧a do 

Estado ou atividades de investigac ̧ão e repressão de infrac ̧ões penais.37 

Por fim, o parágrafo 4º do artigo 7º da LGPD traz uma outra exceção: a 

dispensa do consentimento para tratamento de dados tornados 

manifestamente públicos pelo titular (resguardados os direitos do 

titular e os princípios previstos na Lei, e considerando que eventual 

dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de 

tratamento das demais obrigações). O parágrafo 7º ainda adiciona que 

esses dados tornados públicos ainda poderão ser tratados para novas 

finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos 

para o novo tratamento. 

O que, então, significa “tornados manifestamente públicos pelo titular”? 

A ciência prévia de que seus dados seriam tornados públicos? Ou o 

 
35 § 2(5): Data Protection Act and the GDPR apply to deceased persons until 10 

years after the time of death. 
36 Lei 78-77/78. 
37 Veja tambem capítulo sobre os aspectos legais. 
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aspecto público que os dados atingiram pela divulgação feita pelo 

titular? 

O artigo 9, parágrafo 2, inciso (e) da GDPR também prevê essa exceção e 

o Parlamento Escocês publicou um documento38 resolvendo essa dúvida 

com exemplos de dados publicados no perfil do titular ou, ainda, aqueles 

veiculados em uma página de web criada pela própria pessoa. 

Ocorre que podemos esbarrar com situações de falta de informação, ou 

informações parciais. Nesses casos, se o usuário publica dados no seu 

perfil de alguma rede social, terceiros poderiam utilizar esses dados, 

tornados públicos pelo próprio titular? Há quem entenda que nesses 

casos algum tipo de atenuante ou até mesmo excludente de 

responsabilidade deverá ser estendida, até o momento em que se 

tornarem cientes disso.39 

De toda forma, a exceção ora analisada não é ilimitada, devendo ser 

“resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei”40, 

mas com certeza será o artifício mais utilizado por gestores de redes 

sociais. 

 6.2  Aplicação territorial 

A LGPD, também nesse ponto, se assemelha ao previsto no GDPR. No 

entanto, regulamento europeu possui uma aplicação ainda mais ampla. 

O artigo 3o do GDPR determina que esta é aplicável: 

(i) ao tratamento de dados pessoais realizados por controlador 

estabelecido no território da União Europeia, independentemente de o 

tratamento em si ocorrer dentro ou fora da União; e,  

(ii) caso o controlador não esteja estabelecido dentro da União 

Europeia, o tratamento seja realizado em dados pessoais de residentes 

na União Europeia, quando as atividades de tratamento estejam 

relacionadas com (a) oferta de bens ou serviços a esses titulares de dados 

 
38 Aprovado em janeiro de 2018, tem o objetivo de esclarecer os procedimentos e 

requisitos para submissão e processamento de propostas perante o 
Parlamento. THE SCOTTISH PARLIAMENT, Guidance on Motions, 2018. 

39 OLIVEIRA SCHENINI MOREIRA, André de, A exceção dos dados pessoais 
tornados manifestamente públicos pelo titular na LGPD, 2019. 

40 Artigo 7º, § 4º da LGPD. 
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na União; ou (b) com o controle do comportamento dos residentes, desde 

que o comportamento tenha ocorrido na União Europeia 

comportamento; e 

(iii) quando o tratamento é realizado fora da União Europeia, mas 

em local onde se aplique o direito de um Estado-Membro por força do 

direito internacional público. 

Ressaltamos o item (ii) (b) acima. Essa regra terá clara aplicac ̧ão para 

empresas provedoras de servic ̧os de internet (e-mail, redes sociais, e 

todos aqueles que monitoram a atividade de seus usuários, 

especialmente para fins publicitários). 

A maior diferença entre os regulamentos brasileiro e europeu está 

exatamente no item (iii) acima: tratamento de dados por controlador 

estabelecido em local fora da União Europeia, ao qual se aplique o 

direito de um Estado Membro da União Europeia. 

O importante é saber que o GDPR apresenta um escopo que afetará a 

política de muitas empresas cujas bases encontram-se no território da 

UE (mesmo com sede no exterior), ou mesmo aquelas que recebam 

dados transferidos/ tratados destas. Nesse sentido, empresas brasileiras 

que de qualquer forma se relacionem com pessoas residentes na União 

Europeia devem se adequar não apenas à LGPD mas também ao GDPR. 

Voltando a legislação brasileira. A lei se aplica a operações de 

tratamento que ocorrem no território brasileiro. Assim, se a informação 

é coletada, armazenada, transferida ou de qualquer outra forma tratada 

em território brasileiro, a LGPD se aplica. Ainda, mesmo que a operação 

de tratamento seja realizada fora do Brasil, mas os dados pessoais foram 

coletados no Brasil a legislação será aplicável (empresa que faz a coleta 

de dados aqui, mas armazena fora do Brasil). 

Por fim, a lei se aplica a todo o tratamento de dados pessoais com o 

objetivo de oferta de produtos e/ou serviços ao público brasileiro. Assim, 

se uma empresa americana, com sede nos Estados Unidos, oferece 

qualquer tipo de serviço para brasileiros e, para isso, trate dados 

pessoais, ela estará sujeita à legislação brasileira. 
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Como pode ser visto, não interessa qual o meio de tratamento ou onde 

está localizada a empresa, onde os dados são armazenados ou, ainda, a 

nacionalidade dos titulares dos dados. 

No entanto, no Inciso IV, artigo 4º da LGPD a LGPD exclui expressamente 

da sua aplicação, os tratamentos de dados pessoais advindos de fora do 

território nacional e que não sejam objeto de comunicac ̧ão, uso 

compartilhado com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de 

transferência de dados com outro país que não o de proveniência, desde 

que o país de proveniência proporcione grau de protec ̧ão de dados 

pessoais adequado ao previsto na LGPD. 

Por fim, como discutido no próximo capítulo, a LGPD permite a 

transferência de dados para fora do Brasil, se preenchidos 

determinados requisitos. 

 7  Transferência internacional de dados 
O tema transferência internacional de dados pessoais é hoje um tema 

essencial a ser discutido. Diversos tratamentos, em si, já pressupõe a 

transferência internacional dos dados pessoais tratados, muitas vezes o 

próprio titular desconhece essa informação. Por exemplo uma empresa 

que coleta os dados pessoais de um indivíduo dentro do território 

brasileiro, porém, armazena esse dado em seu servidor, localizado nos 

Estados Unidos. Ou uma agência de viagens que manda os dados de seus 

cliente para um hotel localizado na Alemanha. 

Essa transferência faz com que os dados estejam sujeitos à diversas 

legislações41 – de todos os países participantes do ciclo, da coleta, à 

deleção. Esse fluxo exige uma cooperação internacional no que se refere 

a proteção dos direitos das pessoas, garantindo que os dados pessoais 

 
41 O Marco Civil da Internet (Lei nº 12965/2014) já determinava, nesse sentido, 

que, em “qualquer operação (...) de tratamento de registros, de dados pessoais 
ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em 
que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser 
obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, 
à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos 
registros.” 
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não sejam utilizados para fins ilegais, por exemplo de espionagem ou 

por razões políticas. 

O desafio, então é criar regras que protejam os dados sem, contudo, 

impor restrições que afetem o desenvolvimento de diversos setores da 

economia, por exemplo, aqueles ligados a tecnologia da informação. 

Por isso, e não diferente do GDPR, a legislação brasileira em regra, 

proíbe a transferência internacional de dados (de qualquer forma e de 

qualquer dado pessoal). No entanto, conta com algumas exceções (artigo 

33 da LGPD): 

(i) Desde que a transferência seja realizada para países ou 

organismos internacionais que proporcionem grau de proteção 

de dados pessoais considerado adequado ao previsto na LGPD42; 

(ii) Desde que o controlador ofereça e comprove garantias de 

cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime 

de proteção de dados, na forma de: (a) cláusulas contratuais 

específicas para determinada transferência; (b) cláusulas-

padrão contratuais; (c) normas corporativas globais; e (d) selos, 

certificados e códigos de conduta regularmente emitidos; 

(iii) Caso a transferência seja necessária para a cooperação jurídica 

internacional entre as autoridades públicas de inteligência e de 

investigação;  

(iv) Caso a transferência seja necessária para a proteção da vida ou 

da incolumidade física do titular ou de terceiro;  

(v) Caso seja autorizada pela Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados;  

(vi) Caso a transferência seja necessária para a execução de política 

pública ou atribuição legal do serviço público; 

(vii) Caso o titular tenha fornecido o seu consentimento específico e 

em destaque para a transferência; ou  

 
42 A definição de adequação ainda será determinado pela Autoridade. 
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(viii) Caso seja necessária para que o controlador cumpra com seus 

deveres legais. 

Em análise dos incisos, começamos pelo I, que foi inspirado no artigo 25 

(I) da revogada Diretiva Europeia 95/46, de 1995. Esse “modelo 

geográfico”, como fora chamado, faz sentido para o sistema comunitário 

europeu, que possui uma harmonização entre as legislações nacionais, 

por isso permaneceu no GDPR. No entanto, não é o caso do Brasil, o que 

traz uma dificuldade maior para “harmonização” das leis entre países 

diferentes – e, consequentemente, para a transferência internacional de 

dados pessoais. 

O problema é que a dificuldade não pode significar a transferência ilegal 

de dados. Ou seja, negócios que envolvam entidades localizadas em 

países com legislação não adequada, correm o risco de serem extintos, 

ou terem que passar por grandes transformações. Essa questão poderá 

gerar custos espantosos para entidades que deverão requerer 

autorização e para a própria Autoridade Nacional, que será responsável 

pela fiscalização. 

No entanto, outra dúvida surge. O que significa “grau de proteção de 

dados pessoais considerado adequado”? A Comissão, responsável pela 

aplicação do GDPR, já possui uma lista de países considerados 

“adequados”, como, por exemplo, Nova Zelândia, Argentina e Andorra.43 

No caso do Brasil, ficará a cargo da Agência Nacional de Proteção de 

Dados a decisão final sobre tal adequação. 

O inciso II, por sua vez, permite transferências internacionais às quais o 

controlador possa oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos 

princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados 

previstos na LGPD. O inciso ainda segue dizendo que essas garantias 

podem vir na forma de cláusulas contratuais específicas para 

determinada transferência, cláusulas-padrão contratuais, normas 

corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta 

regularmente emitidos. 

O inciso III rege a transferência internacional de informações para fins 

de investigações sendo conduzidas em outros Estados e favorece a 

 
43 INFORMATION COMMISSIONER´S OFFICE, Guide to the General Data 

Protection Regulation (GDPR). 
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cooperação jurídica entre diferentes países. A Organização das Nações 

Unidas já possui, na Declaração de Salvador sobre as Estratégias 

Abrangentes para os Desafios Globais, a previsão de que os Estados-

Membros são incentivados a reforçar a cooperação internacional, 

incluindo por meio do intercâmbio de informações e práticas 

relevantes.44 

Da mesma forma, o Umbrella Agreement, assinado por a União Europeia 

e os Estados Unidos da América estabelece um conjunto unificado e 

abrangente de regras de proteção de dados a serem aplicadas às 

transferências transatlânticas de informações no âmbito da cooperação 

em assuntos criminais.45 

O inciso IV, assim como o inciso VII do artigo 7º da LGPD, vem com a 

intenção de proteger a vida ou a saúde do titular dos dados ou de 

terceiros. Nesse caso, a permissão é garantida ainda que o nível de 

proteção de dados do local de destino não seja adequado à LGPD, tudo 

pela proteção da vida. Exemplo claro desse tipo de transferência, é um 

brasileiro com problemas de alergia que precisa passar por um 

procedimento fora do Brasil. Seu histórico médico pode ser essencial 

para a decisão do tratamento a ser seguido. 

O inciso V permite a transferência internacional de dados quando esta 

for autorizada pela ANPD – não há dúvidas de que muito ainda deve ser 

definido pela ANPD. 

O inciso VI permite a transferência de dados quando essa “resultar em 

compromisso assumido em acordo de cooperação internacional”. No 

Brasil o órgão responsável por coordenar a execução de tratados 

internacionais é o Ministério da Justiça. Salientamos dois principais que 

tratam sobre cooperação internacional: a Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional e Convenção das Nações 

Unidas contra a Corrupção.  

 
44 UNITED NATIONS, Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for 

Global Challenges. Art. 13. “We recognize the increasing risk of the 
convergence of transnational organized crime and illicit networks, many of 
which are new or evolving. We call upon Member States to cooperate, 
including through information-sharing, in an effort to address these evolving 
transnational criminal threats.” 

45 EUROPEAN UNION, EU-US agreement on personal data protection, 2016. 
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O inciso VII autoriza a transferência internacional de dados quando essa 

for necessária à execução de política pública ou atribuição legal do 

serviço público, devendo ser dada publicidade.  

Essa “execução de política pública” é a principal justificativa para que a 

administração pública realize qualquer tratamento de dados, mas não 

pode ser vista como uma carta branca para que se realizem envios em 

massa de dados pessoais para locais não seguros. O inciso é baseado no 

princípio da supremacia do interesse público, de forma que este não 

pode ceder diante do interesse dos indivíduos. 

O inciso VIII segue a previsão do inciso I do artigo 7º da LGPD: quando o 

titular tiver fornecido o seu consentimento para a transferência. 

Importante salientar a segunda parte do inciso, o consentimento deve 

ser específico e em destaque. 

Por último, o inciso IX permite a transferência internacional quando 

necessário para atender as seguintes hipóteses do artigo 7º: (i) 

cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; (ii) 

execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a 

contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. 
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