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O’Brien levantou a mão esquerda e 

mostrou seu dorso para Winston, com o 

polegar escondido e os outros quatro 

dedos estendidos. 

“Quantos dedos tem aqui, Winston?” 

“Quatro” 

“E se o Partido disser que não são quatro, 

mas cinco - quantos dedos serão?” 

“Quatro.” 

A palavra foi concluída com um gemido de 

dor. O ponteiro do mostrador saltara para 

cinquenta e cinco. [...]. O’Brien observava-

o com os quatro dedos ainda estendidos. 

Puxou a alavanca de volta. Dessa vez, a 

dor foi apenas levemente mitigada. 

“Quantos dedos, Winston?”  

 

George Orwell, 1984, p. 293. 

 

 

 



 

 

8 

RESUMO 

 

Por intermédio deste trabalho monográfico, se intenta explorar a bibliografia 
nacional sobre o tema abordado, a fim de promover um diagnóstico das 
percepções de estudiosos e especialistas sobre as propostas trazidas pela 
nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), lei nº 13.709/2018, no 
que diz respeito a implementação de programas de compliance. Precedeu-se o 
uso de uma metodologia bibliográfica e exploratória, obtendo como resultado a 
compreensão de que o instituto do compliace possui dilemas históricos no país, 
apesar da sua aplicação já ser de amplo conhecimento no ambiente 
organizacional. Sobre a LGPD, tornou-se clara a sua importância e 
emergencialidade, apesar de não ser único ordenamento a legislar sobre as 
tecnologias de informação. Seu diferencial está no protagonismo da tutela de 
direitos da personalidade que envolvam o uso de dados, a forma de tratamento 
destes e o direito á privacidade sob o aspecto da autodeterminação de dados 
pessoais.  
 
Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; compliance; 

conformidade; tratamento de dados; sociedade em rede; 
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ABSTRACT 

 

Through this monographic work, it is proposed to explore the national 
bibliography on the subject addressed, in order to promote a diagnosis of the 
perceptions of scholars and experts about the proposals brought by the new 
General Law for the Protection of Personal Data (LGPD), Law No. 13,709/2018, 
with regard to the implementation of compliance programs. The use of a 
bibliographic and exploratory methodology was preceded, resulting in the 
understanding that the compliace institute has historical dilemmas in the 
country, although its application is already of extensive knowledge in the 
organizational environment. On the LGPD, its importance and emergency has 
become clear, although it is not the only law to legislate on information 
technologies. Its differential lies in the role of the protection of personality rights 
that involve the use of data, the form of processing of data and the right to 
privacy under the aspect of self-determination of personal data. 
 
Keywords: General Law for the Protection of Personal Data; compliance; data 
processing; networked society; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Expressivo pelos estudos no campo da sociologia e economia, o 

professor Manuel Castells, em sua clássica obra “A sociedade em rede”, 

proporciona uma interpretação realista e complexa, no que diz respeito à 

relação entre a sociedade moderna e as novas formas de produção, 

posicionando a tecnologia num espaço de protagonismo, responsável por uma 

verdadeira revolução.  

 

 E nessa revolução, destaque se dá às tecnologias da informação (TI), 

enquanto ferramentas responsáveis por remodelar as bases da sociedade num 

ritmo muito mais acelerado, se comparado às revoluções industriais e 

tecnológicas precedentes. Isso proporcionou a catalisação da globalização, 

dinamizando bruscamente no início do século XX, as relações econômicas 

entre Estados. A internet, criada em meio aos interesses da Guerra Fria, é 

palco e personagem principal nesse processo, uma vez que, 

caracteristicamente ela teve o papel de descentralizar as informações obtidas 

em torno de todo o globo, proporcionando um registro fora do tempo e do 

espaço, e portanto, salvo de ataques e problemas técnicos. 

 

 Tempo após sua abertura para a população civil, a internet transformou 

drasticamente diversos aspectos da vida humana. Desde a ampliação do 

acesso à cultura, até a forma como as pessoas se relacionam. Se há algumas 

décadas era necessário encontrar fisicamente com as pessoas, a fim de se ter 

uma conversa, por mais simples e casual que fosse, atualmente isso é um 

mero detalhe, quem sabe um luxo, ante a praticidade das mensagens 

instantâneas, que podem ser mandadas por intermédio de diversos tipos de 

aplicativos e programas, pagos ou gratuitos.  

 



 

 

12 

As próprias atividades mercadológicas se adaptaram à internet, estando 

cada vez mais presentes nos ambientes virtuais, em detrimento das lojas 

físicas. Existem, inclusive, sites especializados em pesquisa e comparação de 

preços, reduzindo os custos de transação e locomoção, graças às análises e 

cruzamento de dados. É o que hoje se chama de análise algorítmica. Na 

tentativa de se oferecer maiores embasamentos para tomadas de decisões 

referentes aos mais diversos interesses.  

 

Nesse quesito, a internet serve de plataforma para a atuação das novas 

tecnologias de processamento de dados. Estas têm coletado e processado 

cada vez mais montantes e montantes de informações, os quais, a partir de 

scores específicos, montados de acordo com os interesses de seus 

avaliadores, estabelecem correlações entre dados e comportamentos de 

usuários, clientes e quaisquer outros indivíduos.   

 

 Contudo, como observa Castells, que tudo isso não leve ao ingênuo 

pensamento de que as desigualdades tenham cessado, uma vez que, 

paradoxalmente a este movimento de expansão global, é acentuada a 

assimetria existente entre as nações, e mais ainda no campo do micro, entre 

segmentos, comunidades, classes e indivíduos.  

 

 No caso da data analytics, em pouco tempo de sua aplicação percebeu-

se que o método estatístico, que teoricamente deveria receber os dados de 

forma objetiva, e gerar resultados objetivos, em verdade, mostrou-se hábil para 

a reprodução de vieses preconceituosos, repercutindo discriminações já 

existentes. Justificam os estudiosos que isso se dá principalmente pelo fato de, 

os nexos de causalidade e correlações serem, em sua maioria das vezes, 

predefinidos pelos próprios controladores dos dados, o que por sua vez, 

transmitem aos algoritmos os mesmos vieses subjetivos e discriminatórios. 
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Foi o que ocorreu no caso da HP Face Tracking, um software utilizado 

em webcams para identificar rostos humanos, mas não distinguia rostos de 

pessoas negras;  e na Compas, algoritmo norte-americano, criado com o fim de 

calcular a probabilidade de reincidência entre os condenados, a partir de uma 

suposta análise de nível de periculosidade. O algoritmo vinha sendo utilizado 

em algumas cortes americanas sob o argumento de tornar as decisões menos 

subjetivas, e propensas à discriminações de raça, gênero e origem. Contudo, 

não foi o que ocorreu, observou-se que o Compas lançava mão de critérios 

discriminatórios para a sua tomada de decisões. 

 

Talvez o maior ônus suportado por tais avanços seja a inevitável 

expansão da insegurança informacional, a qual também fora agraciada pela 

abertura de mercados, antes considerados intangíveis, seja pela distância, seja 

pela falta de pertinência econômica. Não é estranho que, desde a última 

década deste século, o engajamento de iniciativas privadas que atuam de 

forma subsidiária e complementar ao Estado para a proteção do cidadão, e em 

especial aos seus direitos fundamentais, tenha se tornado a principal solução 

encontrada pelos Estados. Observa-se um movimento internacional, onde 

órgãos e redes globais de informação associam-se a fim de promover 

iniciativas e diretrizes legais capazes de garantir a prevenção e combate à 

criminalidade mundial no campo da tecnologia da informação, em especial, ao 

comércio que se desenvolveu ao redor do uso de dados pessoais. Ao passo 

que, numa perspectiva interna, os Estados têm se organizado cada vez mais 

numa estrutura descentralizada, transferindo competências para poderes e 

agentes econômicos locais. 

 

É o caso, por exemplo, da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD), um organismo internacional, localizado 
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em Paris, que tem o intuito de agir em conjunto dos governos dos países 

membros para a construção e aprimoramento de políticas públicas. Ainda, o 

órgão tem o objetivo de desenhar políticas que incentivem a prosperidade, a 

igualdade, a oportunidade e o bem-estar para todos.  Apesar do Brasil não ser 

membro integral, em meados de 2019, o governo nacional optou por instituir 

um Conselho para a Preparação e o Acompanhamento do Processo de 

Acessão da República Federativa do Brasil à OCDE, conforme discorrido no 

decreto 9.920 de 2019. 

 

Por ter se mostrado um precioso objeto de disputas econômicas e 

sociais, a tecnologia da informação, em especial através do uso de dados 

pessoais, posiciona-se num local muito peculiar de análise, pois participa de 

forma intensa, se não intrínseca, na nova economia através da formação 

identitária das pessoas que, de alguma forma (inevitável) a utilizam, 

contribuindo, portanto para a construção da própria cultura. Como o caso da 

proliferação de milhares de usuários, em diversas plataformas de redes sociais, 

os quais fornecem seus dados pessoais a todo instante de forma deliberada, 

para uma série de operadores digitais. 

 

Castells lê essa relação de forma simbiótica, afirmando que a tecnologia 

não determina a sociedade, muito menos a sociedade consegue determinar o 

curso da transformação tecnológica. Ambos objetos são fruto de interações 

complexas, que perpassam por fenômenos e interesses que permeiam a 

cultura de cada momento histórico e social. Em verdade, uma está contida na 

outra, sendo seu produto e fator.  

 

Ante tamanha importância, não está a relação sociedade e tecnologia 

imune a certo caos e crises, aspecto comum do próprio sistema no qual se 

desenvolveu. “A sociedade pode sufocar seu desenvolvimento principalmente 
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por intermédio do Estado”, ainda mais quando aquela continua a comportar-se 

aquém das inovações globais, argumenta Castells.  

 

Apesar de tal compreensão, o assunto ainda é bastante controverso em 

sua leitura geral, considerando fatores econômicos, e principalmente sociais. 

Pertinente são os questionamentos trazidos por Ladislau Dowbor, ao observar 

que o atual momento representa uma ruptura muito significativa com as antigas 

revoluções industriais. Será que ainda estamos lidando com alguma espécie de 

capitalismo, com a única diferença de estar agora se debruçando para 

tecnologia da informação? "Que tendências e que novas relações traz no seu 

bojo a revolução da era do conhecimento, das tecnologias de comunicação e 

da informação, do dinheiro imaterial e do capitalismo intangível?”. 

 

Diante desse panorama, em conjunto com os autores aqui mencionados, 

entende-se que a leitura do assunto demanda um olhar diferenciado para a 

realidade contemporânea, reconhecendo a sua complexidade, e a inevitável 

necessidade de aguardar os fenômenos acontecerem, a fim de decidir sob qual 

ótica interpretaremos as mudanças tecnológicas, econômicas e sociais que têm 

ocorrido, e quais dilemas e soluções teremos de enfrentar. 

 

Se para o futuro, há de se pensar a partir de um novo sistema, que está 

sendo construído em tempo real. Se for para o passado, “somos naturalmente 

levados a pensar se estamos ainda estudando variações do mesmo animal ou 

características de um outro animal em gestação”, questiona Ladislau Dowbor. 

 

Para a pesquisa em questão, reconhece-se que as problemáticas 

pertinentes direcionam-se para como o atual governo brasileiro se propôs a 

acompanhar tais mudanças. Em específico, numa leitura da lei 13.709/2018, 
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conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, no que diz respeito 

ao seu capítulo VII, o qual se dedica a certa regulação daquilo que no meio 

organizacional é conhecido como boas práticas, programas de integridade, 

compliance etc, numa perspectiva de governança empresarial.  

 

Dessa forma, questiona-se: será que o Estado ainda consegue proteger 

os dados pessoais de seus cidadãos ante esse cenário, cada vez mais 

globalizado, com múltiplos agentes públicos e privados? O que a Lei Geral de 

Proteção de Dados propõe de mudança para a realidade brasileira? Como era 

anteriormente? Por que os programas de boas práticas e governança estão 

indicados de forma expressa na LGPD? Como se deverá implementar tais 

programas? Quais as peculiaridades desses programas para o tema da 

proteção de dados pessoais? 

 

No que diz respeito à metodologia, trata-se de uma pesquisa de cunho 

exploratório, cujo intuito é proporcionar um diagnóstico primário sobre o tema, a 

fim de torná-lo mais explícito, e dar amparo para a construção de hipóteses de 

soluções, críticas e perspectivas. Para tanto, baseou-se a pesquisa numa 

leitura essencialmente bibliográfica, procurando utilizar-se dos referenciais 

teóricos mais repercutidos sobre o tema, e os mais recentes. Tendo em vista a 

relativa atualidade do assunto estudado, assim como a escassez de estudos 

específicos ao objetos desta monografia, frisa-se o protagonismo de uma 

metodologia mais bibliográfica para a concretização dos objetivos pretendidos, 

ainda que diversificada, no que diz respeito à natureza das fontes (escritas, 

visuais etc).  
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2. REFLEXÕES E HISTÓRIA DA TECNOLOGIA, SOCIEDADE 

DA INFORMAÇÃO E DADOS PESSOAIS NO BRASIL 

 

 Falar de dados pessoais implica entender a estrutura pela qual eles 

trafegam: a internet. Originada no contexto da Guerra Fria, sob o interesse do 

Departamento de Defesa dos EUA em aprimorar a comunicação de suas 

Forças Armadas, a ARPA (Agência de Projetos em Pesquisas Avançadas) 

desenvolveu um sistema que interligava uma série de computadores 

localizados em diversas universidades norte-americanas. A principal 

característica desse sistema era a ausência de definição de um ponto central, 

batizando-se tal rede de Arpanet, a qual entrou em operação definitiva em 

meados de 19691. 

 

 Ao passar dos anos, fatores econômicos e sociais impulsionaram 

mudanças importantes para a ampliação do acesso à internet e o seu 

aprimoramento técnico, de forma que outras instituições científicas e 

econômicas se interessaram no projeto, como foi o caso da NSFnet, uma rede 

criada pela National Science Foundation, e o desenvolvimento da fibra óptica 

no anos de 1980, o que impulsionou o aumento na fabricação de computadores 

pessoais, padronizados já na forma de troca de dados, além do advento da 

World Wide Web2. 

 

Aberta para a sociedade civil, a internet expandiu-se para uma rede de 

comunicação horizontal, servindo de palco para uma série de transformações 

ultrapassando os interesses e expectativas dos seus criadores. Na verdade, ela 

tornou-se um espaço próprio, um terreno imaterial, porém capaz de estremecer 
                                                           
1 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: a era da informação, economia, sociedade e 
cultura. Vol. I. p. 26. 2ª Edição. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
2 CARMO, Paloma Rocillo do; GONÇALVES, Pedro Vilela Resende. Cap.1. Inclusão Digital e 
Governança da Internet. Fundamentos do Direito e Novas Tecnologias. Apostila preparatória. 
p.7. 5ª edição.  
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as bases concretas da realidade que ocorre aqui fora, a partir de então 

denominado, mundo real. 

 

No contexto brasileiro, a chegada da internet foi propiciada por 

intermédio da Bitnet, uma rede de universidades norte-americanas, fundada em 

1981. Frisa-se que não se tratava da internet em si, mas uma conexão entre 

instituições no estilo ponto-a-ponto, via telefone e por meio de um fio de cobre, 

protegido por um cabo submarino3.  

 

Num primeiro momento a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP) era a única instituição brasileira ligada a essa 

conexão. Em 1988, o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), 

localizado no Rio de Janeiro, conectou-se também à Bitnet, por intermédio de 

uma rede criada pela Universidade de Maryland. A FAPESP era a encarregada 

pela administração do domínio “.br”, e da distribuição dos números de IPs para 

o resto do país. Isso perdurou até o ano de 1995, quando essa competência foi 

transferida para o Comitê Gestor da Internet no Brasil4. 

 

A internet somente passou a ser de uso público em meados de 1994, 

transcendendo, portanto, a esfera acadêmica, e sendo comercializada para o 

grande público. Nesta época, contudo, as telecomunicações era de monopólio 

estatal, de forma que, num primeiro momento a internet era somente 

comercializada pela EMBRATEL5. Em pouco tempo houve manifestação da 

iniciativa privada, demonstrando interesses no campo, o que fez com que o 

                                                           
3
 Ibidem., p. 7. 

4  CARMO, Paloma Rocillo do; GONÇALVES, Pedro Vilela Resende. Cap.1. Inclusão Digital e 
Governança da Internet. Fundamentos do Direito e Novas Tecnologias. Apostila preparatória. 
p.7. 5ª edição.  
5 Ibidem., p. 7. 
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Ministério das Comunicações tornasse o mais aberto possível a exploração da 

internet no Brasil. 

 

Apesar desse destaque dado à internet, cabe ressaltar que ela participa 

de uma das três áreas que compõem as tecnologias de informação e 

comunicação (TICs). Elas são divididas em eletrônica, informática e 

telecomunicações, possuindo cada uma delas, no caso brasileiro, trajetórias 

distintas, porém complementares6. Por não ser objeto principal desta 

monografia, reconhece-se a complexidade do tema, o qual é tratado 

comumente em estudos específicos, e extrai-se de forma geral que, para o 

cenário brasileiro, as TICs representam marcos importantes de 

desenvolvimento. Não obstante, também trazem consigo uma carga de desafio, 

dinamismo e complexidade, sendo atualmente um campo de grande 

exploração econômica. 

 

No cenário nacional, estudos macros compreendem que há ainda certo 

dissenso entre os dados estatísticos sobre as TICs, ante a falta de organização 

das compilações realizadas, e a ausência de consolidação de alguns setores, 

que detêm dificuldade em unificar suas informações7. 

 

2.1. COMPREENSÃO DA IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM E A 

DELIMITAÇÃO ALGUNS CONCEITOS  

 

No campo da linguística, as noções de fala, língua e linguagem 

relacionam-se com o fenômeno da comunicação humana, existindo uma área 

                                                           
6 MALACARNE, Marcos Antonio. Uma análise do desempenho econômico internacional do 
setor de tecnologia de informação e comunicação (TIC) no Brasil (2000-2017). Porto Alegre: 
UFRGS, 2018. p. 69. 
7 Ibidem., p. 71. 
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específica de estudo acerca de cada um desses aspectos, abordando os mais 

variados aspectos da interação humana com o mundo. Existem debates e 

teorias que dizem respeito à fonética, à morfologia, à semântica, às interações 

sociais, e inclusive aos fatores psicológicos8.  

 

Não há o que hesitar em compreender que os estudos da linguagem são 

dotados de uma autonomia, a qual para além de legitimar o status de ciência 

própria, evidencia sua importância para uma observação mais profunda e 

detalhada da realidade humana. Não à toa, de tais estudos e em conjunto das 

observações filosóficas, nasceu a filosofia da linguagem, e no campo da 

linguística, em específico, tem-se a semiótica. Aquela, enquanto um meio de 

comunicação entre os homens, sendo algo inerente à sociedade, diz respeito  a 

“um sistema de signos, que se articulam entre si e permite o intercâmbio de 

informações9”, e a outra “que pode ser entendida como teoria geral dos signos, 

ou simplesmente, ciência dos signos10”. 

 

Assim, torna-se notório que ao tratar-se de todo e qualquer fenômeno o 

qual envolva a participação humana, tem-se o exercício simultâneo de diversas 

faculdades da comunicação, o pensar, o falar, o interpretar e etc. O significado 

atribuído às coisas apenas é inteligível no momento em que é interpretado pelo 

ser humano, ganhando repercussão no mundo a partir de sua disseminação e 

compartilhamento pela linguagem11. 

 

                                                           
8
   FALK, Matheus. A necessidade de proteção aos dados pessoais no direito brasileiro: tutela 

jurídica na era da Modernidade Líquida e da Surveillance. Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Universidade Federal do Paraná. p. 48. Curitiba, 2017 
9 VIANNA, JOSÉ RICARDO ALVAREZ. Considerações iniciais sobre semiótica jurídica. Revista 
CEJ, Brasília, ano XIV. n. 51. p. 116. out/nov. 2010. 
10 Ibidem., p.116. 
11

    FALK, Matheus. A necessidade de proteção aos dados pessoais no direito brasileiro: tutela 
jurídica na era da Modernidade Líquida e da Surveillance. Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Universidade Federal do Paraná. p. 48. Curitiba, 2017 
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Portanto, a linguagem detém um importante papel em desvelar, e 

mesmo construir, o significado das coisas, fatos e seres de acordo com a 

interpretação humana. Ante tal cenário, não está o Direito, em nenhuma 

hipótese, distanciado dessa realidade, uma vez que toda a sua justificação está 

galgada nas coisas que se dão no mundo, nas relações entre sujeito e objetos, 

e para além, recepcionando discussões abstratas e de relevante cunho teórico, 

as quais apenas são palpáveis por intermédio da linguagem e semiótica.  

 

No que diz respeito ao papel da semiótica no direito, ela descortina a 

estrutura dos fenômenos jurídicos, lançando mão de paradigmas que possam 

conduzir à sua mais ampla compreensão. Porém, não é essa uma tarefa fácil, 

ante a dificuldade em se objetivar a realidade da vida, a qual é apreendida 

naturalmente de forma subjetiva por parte dos intérpretes e aplicadores 

jurídicos, sendo um tema de complexa solução12.  

 

Para além das considerações supracitadas, durante o processo de 

pesquisa e leitura para esta monografia, demonstrou-se constante a 

preocupação dos autores em estipular uma metalinguagem adequada, visto à 

época de elaboração das dissertações e teses utilizadas como bibliografia, a 

LGPD não estava no horizonte de opções, e o ordenamento nacional ainda 

estruturava-se de forma pouco organizada, no que diz respeito ao tema aqui 

estudado. Desta forma, existia uma grande variação de termos, dissipados pela 

legislação que regia a matéria.  

 

A título de exemplo, em dissertação a qual intenta justificar e traçar 

perspectivas para a proteção de dados pessoais no direito brasileiro, Matheus 

Falk identificou: 

                                                           
12

  VIANNA, JOSÉ RICARDO ALVAREZ. Considerações iniciais sobre semiótica jurídica. 
Revista CEJ, Brasília, ano XIV. n. 51. p. 118. out/nov. 2010. 
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a título de exemplo, a Constituição Federal faz referência, em seu art. 
5, inciso X, à inviolabilidade da intimidade e da vida privada; o verbete 
vida privada é repetido ainda, pelo Código Civil, em seu art. 21, ao 
afirmar que a vida privada da pessoa natural é inviolável. De outro 
giro, o Marco Civil da internet, importante diploma legal incidente 
sobre a matéria, utiliza termos como “proteção da privacidade”, 
constante no inciso II do art. 3, e “proteção dos dados pessoais”, 
presente no inciso III desse mesmo artigo13. 

 

Nesse sentido, justifica-se a importância em se investigar e 

compreender como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais interage com 

tal questão. 

 

2.1.1. Dados Pessoais 

 

 Disposto no art. 5º, inciso I da lei 13.709/2018, o conceito de dado 

pessoal é apresentado como uma “informação relacionada a pessoa natural 

identificada ou identificável”. Conforme já se debatia entre os estudiosos, 

percebe-se uma relação muito próxima entre as ideias de “dados” e 

“informação”. Contudo, Danilo Doneda chama a atenção para a necessidade 

de se especificar os usos de cada palavra14, a fim de não se cometer o 

equívoco de compreendê-las enquanto sinônimos, diante da importância em se 

garantir seus devidos usos no campo jurídico.  

 

 Apesar de ambos os termos servirem para representar determinado 

aspecto da realidade, o “dado” contém uma conotação mais “primitiva e 

fragmentada”, de forma a referir-se a uma espécie de “pré-informação”, 

predecessora à interpretação, e ao processo de identificação cognitiva15. Já a 

                                                           
13

 FALK, Matheus. A necessidade de proteção aos dados pessoais no direito brasileiro: tutela 
jurídica na era da Modernidade Líquida e da Surveillance. Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Universidade Federal do Paraná. p. 49. Curitiba, 2017. 
14

 DONEDA, Danilo. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. Espaço 
Jurídico. Joaçaba, v. 12. n. 2. p. 94. Jul./Dez. 2011. 
15 Ibidem., p. 94. 
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“informação” faz alusão a uma representação que já passou pelo campo do 

reconhecimento, de forma a representar de fato algo do que está contido no 

dado16. “Na informação já se pressupõe uma fase inicial de depuração de seu 

conteúdo17”. 

 

 Observa-se a existência de valores sendo transmitidos através de tais 

conceitos, revelando questões cada vez mais relacionadas ao campo dos 

direitos da personalidade. Assim, o objeto de proteção da LGPD demonstra-se 

estar mais implicado com os dilemas da atual sociedade de vigilância, e seu 

psicopoder, do que a clássica compreensão cunhada em 1890, por Warren e 

Bradeis, definida como “o direito de ser deixado só”18. Portanto, a tutela 

proposta visa facilitar ao sujeito direitos relacionados ao campo prático, do 

dever fazer, de realizar prestação de contas, justificar, esclarecer, através de 

métodos que garantam transparência e segurança acerca dos usos de seus 

dados pessoais. 

 

 Observou Sérgio Branco que, a escrita do inciso direciona à proteção 

para pessoas físicas, de forma que, em conjunto aos princípios dispostos no 

artigo 6º, e as razões hermenêuticas apresentadas ao longo da lei, nota-se 

claramente que a LGPD se destina a proteger apenas os dados de pessoas 

físicas19. Porém, que isso não signifique que as pessoas jurídicas encontram-

se desamparadas por completo, afinal, se já se compreende que as pessoas 

jurídicas podem ser amparadas por direitos da personalidade, de forma 

análoga, poderão também gozar de proteção no que diz respeito à tutela de 

sua privacidade20. 

                                                           
16

 Ibidem., p. 94. 
17

 Ibidem., p. 94. 
18 BRANCO, Sérgio. As hipóteses de aplicação da LGPD e as definições legais. A LGPD e o 
novo marco normativo no Brasil. p. 31. Porto Alegre: Arquipélago, 2020. 
19

 Ibidem., p.32. 
20

 Ibidem., p.32. 
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 Cabe informar que no inciso II é trazida outra espécie de dado pessoal, 

denominada “dado pessoal sensível”. A redação do texto a conceitua enquanto 

“dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 

política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou 

político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, 

quando vinculado a uma pessoa natural”. Reconhecem os doutrinadores que a 

intenção desta espécie é aumentar o rol de proteção para as pessoas físicas, 

abrangendo os mais variados aspectos nos quais elas são mais vulneráveis21. 

O lei dispõe de seção própria disciplinando a matéria, nos arts. 11 a 1322. 

 

 A terceira definição sobre dado trazida é a dos “dados anonimizados”, 

cuja leitura será realizada de forma contextualizada em tópico posterior.  

 

2.1.2. Privacidade 

 

 Apesar de não estar elencada no rol do artigo 5º da LGPD, a noção de 

privacidade é retomada em diversos momentos da lei, relacionando o conteúdo 

desta aos princípios constitucionais, que há tanto tempo já discutem e buscam 

garantir a tutela da privacidade.  

 

 De acordo com a enciclopédia e dicionário Koogan/Houaiss, o verbete 

remete a ideia de “intimidade pessoal ou de grupo de pessoas”, relacionando-o 

com as noções de privado, privança e privativo. Em todos encontra-se a 

definição de algo particular, “que é reservado para certas pessoas”, “que diz 

                                                           
21

 Ibidem., p.32 

22
 Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm> 

Acessado em 19 de agosto de 2021. 
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respeito particularmente ao indivíduo, à sua intimidade familiar: vida privada” 

etc23.  

 

 Apesar do apoio linguístico, nota-se de imediato a variedade de 

concepções que permeiam o conceito de privacidade. No direito não é 

diferente, representando, na verdade, uma das grandes problemáticas para sua 

compreensão adequada. Comenta Danilo Doneda que não é raro a utilização 

da ideia de privacidade para suprir a necessidade de outros conceitos, de 

forma que, inevitavelmente, ela acaba por assumir outros sentidos, de acordo 

com a necessidade e as características do ordenamento24. O problema acaba 

residindo menos na definição em si, e mais na importância em determinar quais 

efeitos se esperam desta25. 

 

 Nesse sentido, Marcel Leonardi aponta quatro definições sobre 

privacidade, que se desenvolveram ao longo dos séculos, e com as 

necessidade e características de cada tempo e cultura: o direito a ser deixado 

só (the right to be let alone); o resguardo contra interferências de terceiros; o 

segredo ou sigilo; e o controle sobre informações e dados pessoais26. 

 

 Apesar da grande relevância de todas as teorias, a fim de se observar o 

processo de desenvolvimento da noção de privacidade, para se preservar o 

objeto aqui estudado, cabe por bem analisar somente a descrição feita sobre a 

última categoria. Sobre tal categoria, o autor argumenta que a característica 

basilar do direito à privacidade seria a proteção da capacidade do indivíduo em 
                                                           
23 KOOGAN, Abrahão; HOUAISS, Antônio. Enciclopédia e Dicionário ilustrado. Rio de Janeiro: 
Edições Delta, p. 1304. 
24

 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. p. 104. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. 
25 FALK, Matheus. A necessidade de proteção aos dados pessoais no direito brasileiro: tutela 
jurídica na era da Modernidade Líquida e da Surveillance. Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Universidade Federal do Paraná. p. 51. Curitiba, 2017. 
26 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na internet. p. 67. São Paulo: Aleph, 2007. 
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controlar a circulação das informações a seu respeito. É uma corrente inspirada 

nos ensinamentos de Alan Westin, para quem o direito à privacidade seria a 

reivindicação de indivíduos, grupos ou instituições de determinar por si próprios 

os usos de suas informações27.  

 

 Não obstante o valor dessa teoria, ainda assim o autor compreende que 

a observância do conceito de privacidade sob um enfoque exclusivo em 

informação e dados pessoais limita a ideia da palavra, uma vez que ainda 

ficam de fora diversos aspectos da vida privada que não estão relacionados 

com informação, estando notadamente referidos a uma ideia de 

autodeterminação do indivíduo28.  

  

 Conclusivamente, reconhece-se que o tema demanda maior esforço a 

fim de proporcionar um conceito apto a abranger as necessidades atuais do 

ordenamento brasileiro. Incluem-se nessa definição aspectos que digam 

respeito à realidade do ser, abrangendo as determinações do dever ser 

jurídico, para que se possa, em última análise, proteger e garantir o 

desenvolvimento da personalidade do indivíduo29. 

 

 A partir de tais interesses, compreende-se de forma condensada que, o 

direito à privacidade relaciona-se de forma difusa no ordenamento brasileiro, 

justificando sua natureza ampla e plural. Ele é identificável no texto 

constitucional, ganhando status de direito fundamental, respaldado na proteção 

à inviolabilidade de correspondência, da mesma forma que o direito à 

                                                           
27 Ibidem., p. 51. 
28

  Ibidem., p. 74. 
29   FALK, Matheus. A necessidade de proteção aos dados pessoais no direito brasileiro: tutela 
jurídica na era da Modernidade Líquida e da Surveillance. Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Universidade Federal do Paraná. p. 54. Curitiba, 2017. 
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intimidade e à vida privada30. Já no Código Civil aparece de forma genérica no 

livro I, “Das Pessoas”, ao se destacar a proteção de divulgação de escritos, da 

transmissão de palavras, da exposição ou utilização da imagem de pessoas 

físicas ou jurídicas, dentre outras situações envolvendo outros institutos 

civilistas31. 

 

 Em vista do que fora argumentado, e em face da realidade 

contemporânea, envolvida numa cultura altamente implicada com a tecnologia, 

da vigilância em massa e das dificuldades em se dissociar aquilo que é privado 

do espaço público, é de grande importância a fundamentação de todas essas 

compreensões sobre a privacidade. Ela deve ser entendida enquanto um 

direito da personalidade e um direito fundamental, estando o seu exercício e 

tutela amparados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, dando 

margem tanto ao direito à intimidade, à ser deixado só, quanto a possibilidade 

de construção e proteção da esfera pessoal do sujeito, onde ele tem toda a 

liberdade de autodeterminação, e de desenvolvimento da própria 

personalidade32. 

  

2.1.3. Banco de dados 

 

 Expresso no artigo 5º, inciso IV da LGPD, a noção de banco de dados é 

descrita enquanto um “conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido 

em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico33”. Assim como os 

demais conceitos apresentados, o emprego da palavra já era de uso corrente 

                                                           
30 FINKELSTEIN, Maria Eugenia;  FINKELSTEIN, Claudio. Privacidade e Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais. Revista de Direito Brasileira. Florianópolis - SC. v. 23. n. 9. p. 286. 
mai/ago, 2019.  
31

 Ibidem., p. 286. 
32 FALK, Matheus. Op. cit., p. 53. 
33 Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm> 
Acessado em 17 de agosto de 2021. 
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pela legislação, e também já estava presente na prática jurídica. Grande 

precursor do conceito foi o Código de Defesa do Consumidor, o qual, apesar de 

não dispor de artigo que discorresse sobre sua ideia de forma expressa, dispõe 

de seção específica (seção VI do Capítulo V) que trata do assunto. 

 

 Curiosamente, a lei 7.232/1984, normativa que define a Política Nacional 

de Informática, em seu art. 3º, §2º, dispõe sobre a edição de lei específica a 

qual legisle sobre a exploração e estruturação de banco de dados, reservando 

a ela a conceituação do termo34. Ainda a doutrina e os estudiosos não se 

debruçaram sobre tal questão, se a LGPD supre o interesse ventilado em tal 

dispositivo. 

 

A importância de compreender a ideia por trás da noção de banco de 

dados está na identificação dele enquanto uma ferramenta concreta, de uso 

comum nas tecnologias de informação e comunicação. Uma vez que a 

informação, desde tempos antigos, já era encarada como elemento importante 

para a gestão e manipulação da realidade, o que a destaca atualmente é o 

aprimoramento das técnicas de coleta, armazenamento e análise35. 

 

Portanto, os banco de dados, na sua acepção fundamental, são grandes 

conjuntos de informações estruturadas de acordo com uma lógica 

predeterminada. Geralmente, tal lógica é de cunho utilitarista, a fim de 

proporcionar uma eficácia maior na extração dos dados que compõem a 

informação36. Conforme extraíram as professoras Joyce Aline de Oliveira 

Martins e Gracyeli Santos Souza Guarienti da literatura geral sobre o assunto, 

                                                           
34 FALK, Matheus. A necessidade de proteção aos dados pessoais no direito brasileiro: tutela 
jurídica na era da Modernidade Líquida e da Surveillance. Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Universidade Federal do Paraná. p. 68. Curitiba, 2017. 
35

 DONEDA, Danilo. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. Espaço 
Jurídico. Joaçaba, v. 12. n. 2. p. 92. Jul./Dez. 2011. 
36

 Ibidem., p. 92. 
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inevitavelmente “um banco de dados sempre estará associado a aplicações 

onde existem usuários com interesses aos dados relacionados37”. 

 

O grande diferencial da modernidade é o uso da tecnologia, e o 

desenvolvimento de técnicas cada vez mais mecanizadas para o 

processamento de dados, como a utilização de algoritmos. Isso torna o 

processo muito mais rápido, volumoso e organizado. Com tamanhos poderes, 

nota-se que os bancos de dados influenciam nas determinações legais, visto 

eles proporcionarem noções novas para a definição de poder, direitos sobre 

informações pessoais, dados pessoais, privacidade, consentimento, e não 

obstante, a própria ideia de pessoa38.  

 

2.2. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO ORDENAMENTO 

BRASILEIRO 

 

 Até a data de promulgação da lei 13.709/2018, conhecida como Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou LGPD, o Brasil não dispunha de 

regramento que tratasse especificamente sobre o assunto. Não obstante, o 

tema não era totalmente ignorado, existindo na Constituição Federal de 1988 

dispositivos os quais tangenciavam o tema, tratando-o sob a ótica da dignidade 

da pessoa humana39.  

 

 Para além de participar como corolário do princípio da dignidade da 

pessoa humana, reconhecem os doutrinadores que a proteção de dados 

                                                           
37

 MARTINS, Joyce Aline de Oliveira; GUARIENTI, Gracyeli Santos Souza. Introdução a Banco 
de Dados. Graduação em Tecnologia Educacional (Licenciatura). Ministério da Educação. 
Universidade Aberta Brasil.p. 11.Secretaria de Tecnologia Educacional (UFMT), 2019.  
38

 Ibidem., p. 93. 
39

  FALK, Matheus. A necessidade de proteção aos dados pessoais no direito brasileiro: tutela 
jurídica na era da Modernidade Líquida e da Surveillance. Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Universidade Federal do Paraná. p. 135-141. Curitiba, 2017. 
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pessoais também estava presente enquanto direito e garantia individual 

implícita, previsto no art. 5º, IV (direito à livre manifestação de pensamento), X 

(direito à vida privada e a intimidade) e XII (interceptação de comunicações 

telefônicas, telegráficas ou de dados), e através da instituição da ação de 

habeas data (art. 5º, LXXII) da Constituição Federal de 1988. Justifica-se essa 

relação uma vez que: 

Os dados pessoais [...] constituem a atual identidade dos seres 
humanos, visto a interação prodigiosa desses com o meio informático; 
além disso, sua captação gera, para quem os angaria, fonte 
considerável para o exercício do poder, seja ele econômico ou 
político. Tendo em vista a capacidade de, a partir da posse e 
tratamento de dados pessoais, se estabelecerem posturas políticas e 
sociais de caráter excludente, fortalece-se ainda mais a sua estirpe 
constitucional, visto que, em nossa Carta Política, resta cristalizado o 
princípio da igualdade como um de seus valores fundantes, norteador 
de todo o ordenamento jurídico, ao lado de outras categorias 
indispensáveis a uma República Democrática40. 

  

Conclui-se que, à luz da Constituição Federal de 1988, a proteção dos 

dados pessoais se manifesta por intermédio da construção doutrinária 

constitucional, a qual defende a “aplicação imediata dos direitos fundamentais, 

não podendo o Estado se imiscuir da garantia de proteção aos direitos 

fundamentais41”. 

 

Quanto ao instrumento do habeas data, foi inserido na Carta Magna na 

qualidade de remédio constitucional, tendo sua regulamentação regida pela lei 

9.507/1997. Tem por finalidade assegurar à pessoa física ou jurídica, o 

conhecimento de registros a eles concernentes e constantes em repartição 

pública, ou quaisquer outros bancos de dados particulares, que estejam 

disponibilizados publicamente. Pode ser utilizado também a fim de retificação 

de informações e dados, quando assim compreendidos42. 

                                                           
40 Ibidem., p.137. 
41 Ibidem., p. 138. 
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 Ibidem., p. 139. 
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Informa Danilo Doneda que, o habeas data brasileiro surgiu enquanto 

um instrumento de requisição de informações pessoais que estejam na posse 

do Poder Público, em específico os órgãos responsáveis pela repressão 

durante o regime militar. Portanto, a sua origem corrobora com um contexto 

específico nacional, o qual se desvincula por completo das experiências 

europeias e norte-americanas relativas à proteção de dados pessoais, que já 

estavam em discussão à época43.  

 

No que diz respeito ao tema discorrido nesta monografia, Danilo Doneda 

critica a estrutura do habeas data para o contexto tecnológico e informacional 

contemporâneo, uma vez que “a ação não é acompanhada de instrumento que 

possam torná-la ágil e eficaz o suficiente para a garantia fundamental de 

proteção de dados pessoais44”.  

 

Numa perspectiva geral, ela representa uma tutela anacrônica ante a 

atual realidade dos meios de comunicação e a forma como se dão os usos e 

tratamentos dos dados pessoais nessa era de “Sociedade em Rede45”. De 

forma exemplificativa, o autor indica a associação demasiada à proteção de 

liberdades consideradas negativas, como a exclusividade de sua interposição 

por um advogado, e o ônus em se demonstrar a recusa administrativa em 

fornecer as informações e dados requeridos46.  

 

                                                           
43 DONEDA, Danilo. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. Espaço 
Jurídico. Joaçaba, v. 12. n. 2. p. 91-108. Jul./Dez. 2011. 
44

 Ibidem., p. 104. 
45 Conceito empregado por Manuel Castells na obra “Sociedade em Rede”. 
46DONEDA, Danilo. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. Espaço 
Jurídico. Joaçaba, v. 12. n. 2. p. 91-108. Jul./Dez. 2011. 



 

 

32 

Percebe-se que no direito brasileiro, em matéria constitucional, a 

proteção delegada aos dados pessoais possui um tom proibicionista, com 

diversos dispositivos em sentido proibitivos, direcionando a problemática para o 

mero campo da comunicação, não considerando os riscos concretos que 

envolvem o processo de tratamento dos dados pessoais47. Nesse sentido, 

Danilo Doneda esclarece: 

Tal técnica legislativa acabou por fundamentar uma interpretação no 
mínimo temerosa no que diz respeito à matéria: se, por um lado, a 
privacidade é encarada como um direito fundamental, as informações 
pessoais em si parecem, a uma parte da doutrina, serem protegidas 
somente em relação à sua “comunicação”, conforme o art. 5º, XII, que 
trata da inviolabilidade da comunicação de dados48. 

 

Em caso emblemático, a jurisprudência evidenciou essa problemática 

interpretativa que a Constituição Federal de 1988 possui quanto à proteção de 

dados pessoais. No ano de 2006, por intermédio do Recurso Extraordinário 

418.416 de Santa Catarina, o Ministro relator, Sepúlveda Pertence, reconheceu 

de forma expressa a ausência de garantia constitucional ante a inviolabilidade 

sobre dados armazenados em microcomputador, pautando-se em garantias 

constitucionais:  

3. Não há violação do art. 5º, XII, da Constituição que, conforme se 
acentuou na sentença, não se aplica ao caso, pois não houve “quebra 
de sigilo das comunicações de dados (interceptação das 
comunicações), mas sim apreensão de base física na qual se 
encontravam os dados, mediante prévia e fundamentada decisão 
judicial. 

2. A proteção a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição, é da 
comunicação ‘de dados’ e não dos ‘dados em si mesmos’, ainda 
quando armazenados em computador. (cf. voto no MS 21.729, Pleno, 
5.10.95, red. Néri da Silveira - RTJ 179/225, 270)49. 

 

                                                           
47 Ibidem., p. 105. 
48 Ibidem., p. 105. 
49 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 418.416. Recte(s): Luciano 
Hang. Recdo. (A/S): Ministério Público Federal. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Santa 
Catarina, 19 de dezembro de 2006. Disponível em:< 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2205705> Acessado em 23 de julho de 
2021.   
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A interpretação da proteção de dados pessoais, quando realizada 

apenas sob a luz dos conceitos empregados pela Constituição Federal, não 

consegue acompanhar as necessidades emergenciais da sociedade atual, uma 

vez que as ocasiões previstas se relacionam ainda com paradigmas antigos, 

como o direito à não interceptação, à vedação de escutas e grampos 

telefônicos não amparadas por permissões legais etc. Há de ser perceptível 

que o dilema atual envolve situações muito mais fluidas, que não dizem 

respeito apenas à comunicação, mas a usos privados e mercadológicos dos 

dados pessoais, muito mais relacionados à direitos de informação e de controle 

dos dados pessoais em si.  

 

2.2.1. A proteção de dados pessoais no ordenamento infraconstitucional 

  

 Antes do advento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (lei 

13.709/2018), ainda que de maneira incipiente, o ordenamento 

infraconstitucional contava com alguns instrumentos os quais abordavam de 

forma transversal e indireta temas relevantes para a proteção de dados. É 

comum a consideração de instrumentos específicos, que versem sobre a tutela 

de informação no ambiente tecnológico, como o Marco Civil da Internet (lei 

12.965/2014), e outros mais gerais, que tratam de um cenário convergente e 

relevante para a proteção de dados, como o próprio Código Civil, o Código de 

Defesa do Consumidor (lei 8.070/1990) e a lei do Cadastro Positivo50.  

 

 Anteriormente a todas as legislações citadas acima, Matheus Falk 

relembra a incidência da lei 7.232/1984, denominada “Lei da informática”, a 

qual discorre sobre a Política Nacional de Informática51. Fora elaborada sob o 

                                                           
50

  FALK, Matheus. A necessidade de proteção aos dados pessoais no direito brasileiro: tutela 
jurídica na era da Modernidade Líquida e da Surveillance. Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Universidade Federal do Paraná. p. 142. Curitiba, 2017. 
51 Ibidem., p. 143. 
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prazo de 8 anos de vigência, a fim de promover uma reserva de mercado apto 

a estimular o desenvolvimento da indústria de informática no Brasil, através de 

medidas de controle de importação de bens e serviços relacionados à área, tal 

como a possibilidade de intervenção estatal nas situações em que fosse 

necessária a proteção do mercado nacional52.  

 

 Nesta lei são elencados alguns princípios, os quais tinham o intento de 

direcionar a referida política, dentre os quais encontra-se no art. 2º, VIII, algo 

referente à proteção do sigilo dos dados armazenados: 

Art. 2º A Política Nacional de Informática tem por objetivo a 
capacitação nacional nas atividades de informática, em proveito do 
desenvolvimento social, cultural, político, tecnológico e econômico da 
sociedade brasileira, atendidos os seguintes princípios: 

[...] 

VIII - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e 
técnicos para a proteção do sigilo dos dados armazenados, 
processados e veiculados, do interesse da privacidade e de 
segurança das pessoas físicas e jurídicas, privadas e públicas53; 

 

 Na mesma linha, o artigo 3º, §2º da lei propõe que a exploração e 

estruturação dos bancos de dados devessem se orientar a partir de regulação 

estabelecida por lei específica54. Apesar da doutrina, até o atual momento, não 

reconhecer a produção de nenhuma lei a qual se debruce de forma específica 

quanto ao assunto, é inegável a importância do Código de Defesa do 

Consumidor para suprir parcialmente tal falta. Por intermédio do art. 43, a lei 

                                                           
52 A Política Nacional de Informática Brasileira e sua aproximação à noção de “sociedade da 
informação”: uma abordagem comparada. NECSO/UFRJ. Rio de Janeiro. Disponível 
em:<http://www.necso.ufrj.br/vi_esocite_br-tecsoc/gts/1440801581_ARQUIVO_Artigo-
APoliticaNacionaldeInformaticabrasileiraesuaaproximacaoanocaodesociedadedainformacao-
umaabordagemcomparada.pdf> Acessado em 23 de julho de 2021. 
53

 Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7232.htm> Acessado em 23 de 
julho de 2021. 
54

 FALK, Matheus. A necessidade de proteção aos dados pessoais no direito brasileiro: tutela 
jurídica na era da Modernidade Líquida e da Surveillance. Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Universidade Federal do Paraná. p. 143. Curitiba, 2017 
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8.078/1990 (CDC), garantiu o acesso por parte do consumidor, a bancos de 

dados que mantenham suas informações55.  

 

Nesse sentido, expõe o artigo os seguintes critérios a serem observados 

pelos gestores de bancos de dados: 

 

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

§ 1º Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, 
claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não 
podendo conter informações negativas referentes a período superior 
a cinco anos. 

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de 
consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando 
não solicitada por ele. 

§ 3º O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados 
e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o 
arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos 
eventuais destinatários das informações incorretas. 

§ 4º Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 
serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados 
entidades de caráter público. 

§ 5º Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do 
consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de 
Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou 
dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. 

§ 6º  Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem 
ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa 
com deficiência, mediante solicitação do consumidor. (Incluído pela 
Lei nº 13.146, de 2015)56. 

   

 Recorda-se que, apesar da tratativa direcionada à proteção de dados 

pessoais, pela natureza do diploma legal, a sua tutela deve-se direcionar pelo o 

                                                           
55 Ibidem., p. 143. 
56

 Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078compilado.htm> Acessado 
em 23 de julho de 2021. 
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que se faz exposto no art. 4º, III da mesma lei; qual seja, tutelará situações que 

configurarem relações de consumo57. 

 

 Essa realidade não está muito distante do que ocorre em tempos 

contemporâneos, pois vivenciamos a era das redes sociais e dos serviços de 

consumo através da internet. Ainda mais no contexto pandêmico, que afetou a 

sociedade a partir do ano de 2020, acelerou-se hábitos e padrões de consumo, 

os quais já vinham sofrendo forte inclinação para o meio digital, como o uso de 

serviços streaming de música e vídeos, ampliação do e-commerce, voltado 

para a compra de insumos cada vez mais cotidianos (alimentação, remédios, 

produtos de uso doméstico) etc58. 

 

 Em todas essas atividades tem-se tornado cada vez mais comum a 

necessidade de cadastros de usuários, requerendo a anuência aos termos de 

uso e políticas de privacidade, os quais discorrem sobre as disposições da 

empresa ou fornecedor, quanto à coleta, armazenamento, uso, tratamento e 

finalidade dos dados pessoais. Já compreende a doutrina que, tal momento 

representa uma contratação de serviço, entre o provedor e o usuário, sendo 

que este, na maioria das vezes, não possui a possibilidade de modificar ou 

questionar as cláusulas impostas por tais termos59. 

 

 Também são trazidos alguns princípios pertinentes à proteção de dados 

pessoais, como o que está contido no §3º do art. 43,  o princípio da veracidade 

                                                           
57

 CARVALHO, Victor M. Barros de. O direito fundamental à privacidade ante a monetização de 
dados pessoais na internet: apontamentos legais para uma perspectiva regulatória. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. p. 47. Natal, 2018. 
58 EY Parthenon. Consumo e pandemia: as mudanças de hábitos e padrões de comportamento 
provocados pelo coronavírus. Veja, 2020. Disponível em:<https://veja.abril.com.br/insights-
list/insight-3/> Acessado em 23 de julho de 2021. 
59

  CARVALHO, Victor M. Barros de. O direito fundamental à privacidade ante a monetização de 
dados pessoais na internet: apontamentos legais para uma perspectiva regulatória. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. p. 47. Natal, 2018. 
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ou exatidão; o princípio da transparência ou publicidade, no §2º do mesmo 

artigo, tal como o princípio da informação, presente no caput do art. 43. 

 

 Apesar desse arcabouço legal trazido de forma inédita para o 

ordenamento brasileiro, o CDC não consegue alcançar alguns paradigmas 

típicos da sociedade informacional. Exemplo citado por Victor M. Barros de 

Carvalho, os denominados cookies, criados pelos sites online, têm a função de 

armazenar informações sobre seus visitantes, analisando a forma e os 

conteúdos buscados por eles no dispositivo de acesso, seja um celular, 

notebook, tablet ou qualquer outro60.  

 

 Nota-se que tal instrumento tecnológico propicia uma tutela complexa de 

proteção, quando observada apenas sob a lente do CDC, pois em tese, a 

simples visita a uma página na internet não enseja uma relação de consumo 

propriamente. Contudo, há uma grande potencialidade de acesso a dados e 

informações pessoais do usuário, existindo a possibilidade de violação de 

direitos referentes à privacidade61.   

 

 Outro instrumento de relevante destaque no ordenamento nacional é a 

lei 12.414/2011, também conhecida como Lei do Cadastro Positivo. Ela busca 

“disciplinar a formação e consulta a bancos de dados com informações de 

adimplemento, de pessoas naturais ou jurídicas, para formação de histórico de 

crédito62”. Em seu texto legal, é possível observar a manifestação de alguns 

princípios, os quais compõem o atual e mais novo ordenamento de proteção de 

dados pessoais, a LGPD (lei 13.709/2018), como o princípio da finalidade, da 

                                                           
60 Ibidem., p. 48. 
61 Ibidem., p. 48. 
62

 FALK, Matheus. A necessidade de proteção aos dados pessoais no direito brasileiro: tutela 
jurídica na era da Modernidade Líquida e da Surveillance. Dissertação (Mestrado em Direito) - 
Universidade Federal do Paraná. p. 145. Curitiba, 2017 
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proporcionalidade e da necessidade, conforme se extrai do art. 3º, caput, §3º, I 

daquela63: 

Art. 3º Os bancos de dados poderão conter informações de 
adimplemento do cadastrado, para a formação do histórico de crédito, 
nas condições estabelecidas nesta Lei. 

[...] 

§ 3º Ficam proibidas as anotações de: 

I - informações excessivas, assim consideradas aquelas que não 
estiverem vinculadas à análise de risco de crédito ao consumidor; e 

II - informações sensíveis, assim consideradas aquelas pertinentes à 
origem social e étnica, à saúde, à informação genética, à orientação 
sexual e às convicções políticas, religiosas e filosóficas64. 

 

 Informa-se que, o antigo art. 4º e seu §2º, que endossava a presença do 

princípio da finalidade e da necessidade por meio do requerimento de 

autorização prévia do potencial cadastrado, mediante consentimento 

informado, ele foi revogado pela lei complementar 166 de 2019. A medida já 

estava em andamento no Congresso Nacional, através do projeto de lei 

complementar nº 441/2017, de autoria do Senador Dalirio Beber, visando 

reformar alguns dispositivos que discorriam sobre o cadastro positivo de crédito 

e a responsabilidade civil dos operadores65.  

 

Com essa reforma, a lei alargou o rol de atividades legitimadas aos 

gestores de bancos de dados, como expresso no art. 4º e seus demais 

dispositivos, e trouxe de forma mais clara as consequências da inobservância 

dos mesmos, de acordo com a hipótese observada pela lei: 

 

                                                           
63

 Ibidem., p. 145. 
64 Disponível em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12414.htm> 
Acessado em 26 de julho de 2021.  
65 Disponível em:<Portal da Câmara dos Deputados (camara.leg.br)> Acessado em 26 de julho 
de 2021. 
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Art. 4º A abertura de cadastro requer autorização prévia do potencial 
cadastrado mediante consentimento informado por meio de 
assinatura em instrumento específico ou em cláusula apartada. 
(artigo revogado - grifo meu) 

 

Art. 4º O gestor está autorizado, nas condições estabelecidas nesta 
Lei, a: (Redação dada pela Lei Complementar nº 166, de 2019)     
(Vigência) 

I - abrir cadastro em banco de dados com informações de 
adimplemento de pessoas naturais e jurídicas; (Incluído pela Lei 
Complementar nº 166, de 2019)     (Vigência) 

II - fazer anotações no cadastro de que trata o inciso I do caput deste 
artigo; (Incluído pela Lei Complementar nº 166, de 2019) (Vigência) 

III - compartilhar as informações cadastrais e de adimplemento 
armazenadas com outros bancos de dados; e (Incluído pela Lei 
Complementar nº 166, de 2019)     (Vigência) 

IV - disponibilizar a consulentes: (Incluído pela Lei Complementar nº 
166, de 2019) (Vigência) 

a) a nota ou pontuação de crédito elaborada com base nas 
informações de adimplemento armazenadas; e (Incluído pela Lei 
Complementar nº 166, de 2019)     (Vigência) 

b) o histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do 
cadastrado. (Incluído pela Lei Complementar nº 166, de 2019)     
(Vigência) 

§ 4º A comunicação ao cadastrado deve: (Incluído pela Lei 
Complementar nº 166, de 2019) (Vigência) 

I - ocorrer em até 30 (trinta) dias após a abertura do cadastro no 
banco de dados, sem custo para o cadastrado; (Incluído pela Lei 
Complementar nº 166, de 2019) (Vigência) 

II - ser realizada pelo gestor, diretamente ou por intermédio de fontes; 
e         (Incluído pela Lei Complementar nº 166, de 2019) (Vigência) 

III - informar de maneira clara e objetiva os canais disponíveis para o 
cancelamento do cadastro no banco de dados. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 166, de 2019) (Vigência) 

[...] 

§ 5º Fica dispensada a comunicação de que trata o § 4º deste artigo 
caso o cadastrado já tenha cadastro aberto em outro banco de dados.         
(Incluído pela Lei Complementar nº 166, de 2019) (Vigência) 

§ 6º Para o envio da comunicação de que trata o § 4º deste artigo, 
devem ser utilizados os dados pessoais, como endereço residencial, 
comercial, eletrônico, fornecidos pelo cadastrado à fonte.         
(Incluído pela Lei Complementar nº 166, de 2019) (Vigência) 

§ 7º As informações do cadastrado somente poderão ser 
disponibilizadas a consulentes 60 (sessenta) dias após a abertura do 
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cadastro, observado o disposto no § 8º deste artigo e no art. 15 desta 
Lei. (Incluído pela Lei Complementar nº 166, de 2019) (Vigência) 

§ 8º É obrigação do gestor manter procedimentos adequados para 
comprovar a autenticidade e a validade da autorização de que trata a 
alínea b do inciso IV do caput deste artigo.(Incluído pela Lei 
Complementar nº 166, de 2019) (Vigência)66. 

 

 Por conta dessas mudanças, nota-se que dentre os efeitos os quais a lei 

complementar procurou introduzir no sistema de crédito brasileiro, algumas 

medidas são vistas com receio pelos juristas. De acordo com o governo 

brasileiro, uma das propostas seria a de criar uma espécie de “currículo” do 

consumidor: 

[...] tendo em vista que, por meio do histórico financeiro 
disponibilizado pela plataforma de dados, o comerciante terá acesso 
a informações que poderão distinguir um "bom pagador" e, em razão 
da baixa probabilidade de risco, poderá ofertar crédito com menores 
taxas àquele consumidor67. 

  

Recorda-se, contudo, que já existe esta possibilidade, a qual tem sido 

legitimada pela súmula 550 do STJ68. A principal mudança sobre esse assunto 

está contida no art. 4º, o qual previa a necessidade de autorização do 

consumidor para a abertura do seu cadastro nos órgãos de proteção ao crédito. 

Atualmente, com a reforma, não se faz mais imprescindível tal manifestação, 

em verdade, a inclusão tornou-se automática para todas as pessoas, sejam 

físicas ou jurídicas que, tenham empréstimos, financiamentos, compras à prazo 

ou quaisquer contas de consumo69. 

                                                           
66 Ibidem. 
67 MENEZES, Mariângela Silveira. Principais aspectos da nova lei de cadastro positivo e seus 
efeitos práticos como ferramenta de acesso ao crédito. Migalhas, 2021. Disponível 
em:<https://www.migalhas.com.br/depeso/340781/nova-lei-de-cadastro-positivo-e-seus-efeitos-
praticos> Acessado em 26 de julho de 2021. 
68 Súmula 550: A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que 
não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de 
solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados 
considerados no respectivo cálculo. (STJ. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 
19/10/15) 
69  MENEZES, Mariângela Silveira. Principais aspectos da nova lei de cadastro positivo e seus 
efeitos práticos como ferramenta de acesso ao crédito. Migalhas, 2021. Disponível 
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Não obstante alguns pontos controversos e ainda nebulosos para a 

doutrina, reconhece-se que a lei do cadastro positiva ainda busca disciplinar 

certa segurança dos dados pessoais das pessoas em geral, e o acesso 

transparente das empresas aos mesmos. É interessante observar o 

desenvolvimento de um sistema de proteção à dados pessoais, o qual possui 

uma historicidade de readaptações à momentos econômicos e culturais 

globais.  

 

2.2.2. O Marco Civil da Internet 

 

 Considerado de caráter axiológico por parte majoritária da doutrina, o 

Marco Civil da Internet “estabelece diretrizes básicas para o uso da internet no 

País, bem como princípios informadores das relações online e direitos dos 

internautas70”. Dentre as críticas tecidas sobre a lei, Eduardo Tomasevicius 

Filho frisa que o problema inaugura-se pelo próprio termo utilizado, “Marco Civil 

da Internet”, ou “Constituição da Internet” (outro nome empregado), uma vez 

reconhecendo que, em verdade, trata-se de uma estrutura internacional de 

rede, sem delimitações territoriais, e portanto, com implicações muito mais 

difusas do que um marco regulatório é capaz de normatizar71. 

 

A lei foi concebida em meados de 2009, através de uma parceria entre o 

Ministério da Justiça, a Escola de Direito do Rio de Janeiro e a Fundação 

                                                                                                                                                                          

em:<https://www.migalhas.com.br/depeso/340781/nova-lei-de-cadastro-positivo-e-seus-efeitos-
praticos> Acessado em 26 de julho de 2021. 
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   CARVALHO, Victor M. Barros de. O direito fundamental à privacidade ante a monetização 
de dados pessoais na internet: apontamentos legais para uma perspectiva regulatória. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. p. 100. 
Natal, 2018. 
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 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Marco Civil da Internet: uma lei sem conteúdo normativo. 
Revista de Estudos Avançados. n. 30. p. 273. Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2016. 
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Getúlio Vargas, resultando na apresentação do projeto de lei ao Congresso 

Nacional, sob o registro nº 2.126/2011, e posteriormente convertida na lei nº 

12.965/201472.  

 

O maior destaque do processo legislativo do Marco diz respeito a 

excepcional forma de algumas iniciativas, como a consulta pública realizada 

em diversas cidades brasileiras, bem como se “franqueou a possibilidade de 

oferecimento de sugestões pela própria internet73”, as quais foram incorporadas 

no texto final. 

 

Na época, a maior discussão direcionou-se para três pontos: o receio de 

censura imposta a páginas de internet, a suposta neutralidade da rede e a 

implantação de datacenters no país74. Não à toa, no art. 2º, caput, disciplinou-

se de forma expressa os fundamentos que guiariam o tom da lei, em destaque 

o respeito à liberdade de expressão75. 

 

No que diz respeito ao direito à privacidade, a lei albergou alguns 

dispositivos sobre o assunto, sob o ponto de vista do direito civil, ou seja, a 

partir da clássica compreensão do direito de ser deixado só, bem como o 

direito de impedir que terceiro tenham acesso a informações pessoais, 

conforme apresentado no art. 7º, incisos I, II, III, VII e VIII76: 

 

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao 
usuário são assegurados os seguintes direitos: 
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 Ibidem., p. 273. 
73

  TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Marco Civil da Internet: uma lei sem conteúdo normativo. 
Revista de Estudos Avançados. n. 30. p. 273. Faculdade de Direito, Universidade de São 
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I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela 
internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; 

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas 
armazenadas, salvo por ordem judicial; 

VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, 
inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, 
salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas 
hipóteses previstas em lei; 

VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, 
armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, 
que somente poderão ser utilizados para finalidades que: 

a) justifiquem sua coleta; 

b) não sejam vedadas pela legislação; e 

c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou 
em termos de uso de aplicações de internet; (grifo meu). 

  

 Nesse sentido, relevante crítica fez o autor supracitado ao comentar 

que: 

Embora o Marco Civil da Internet tenha sido bastante festejado por 
ser a primeira lei no mundo a disciplinar os direitos e deveres dos 
usuários da rede, não se perceberão mudanças substanciais, uma 
vez que esta não acrescentou praticamente nada à legislação 
vigente. A expectativa criada com a discussão dessa lei deu-se pela 
crença errônea de que as normas contidas na Constituição Federal, 
no Código Civil, no Código Penal, no Estatuto da Criança e do 
Adolescente e na lei sobre interceptação de comunicações (lei n 
9.296/1996) não teriam aplicação nas relações jurídicas 
estabelecidas na internet. 

 

 Para além disso, reforça-se a incongruência da lei com os paradigmas 

tecnológicos do período, pois os dispositivos elaborados não emanam mais do 

que uma mera competência nacional sobre “um problema de escala mundial, 

com efeitos extraterritoriais77”.  
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Paulo. São Paulo, 2016. 



 

 

44 

 No que tange a matéria de privacidade, o art. 11, caput e §§ 1º e 2º 

propõe uma tentativa de refrear as violações ocorridas através de coleta, 

armazenamento e tratamento de registros de dados pessoais disciplinando a 

extensão da territorialidade da competência brasileira. Portanto, terá incidência 

o Marco Civil quando, pelo menos um desses atos ocorrer em território 

nacional, quando um dos terminais estiver localizado no Brasil, ou na hipótese 

da pessoa jurídica estiver sediada no exterior, oferecendo serviço ao público 

brasileiro ou quando algum integrante do mesmo grupo econômico possua 

estabelecimento no Brasil. 

 

 Por mais que se possa reconhecer a boa-fé e a relevância do conteúdo 

debatido durante o processo legislativo, o Marco Civil da Internet sofre de certa 

inocuidade, pois naturalmente há uma limitação na jurisdição brasileira sobre o 

controle de atividades de grandes empresas, ainda mais nas suas sedes no 

exterior78. Assim, as violações ainda ocorrem, lançando mão de estratégias que 

não perpassam pelo território brasileiro, evitando as disposições trazidas na lei. 

 

 Apesar das deficiências, existem pontos interessantes, como a vedação 

de imposição de instrumentos censuradores, de bloqueio, monitoramento, 

filtragem etc, que trafeguem pela infraestrutura da internet no território 

brasileiro (art. 9º, §3º) e o afastamento do temor de instalação de firewalls 

direcionados para a promoção do controle estatal79. Fala-se ainda da pertinente 

regulamentação de procedimentos judiciais específicos, para a obtenção dos 

registros de navegação para fins de instrução processual civil e penal80.  
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  Disponível em:<L12965 (planalto.gov.br)> Acessado em 25 de agosto de 2021. 
80

  TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Marco Civil da Internet: uma lei sem conteúdo normativo. 
Revista de Estudos Avançados. n. 30. p. 277. Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2016. 



 

 

45 

2.3. UM OLHAR SOBRE A ORIGEM E PROPÓSITOS DA LGPD 

  

Nascida em uma conjuntura de amplo debate público, as primeiras 

manifestações nacionais para a elaboração de um corpo normativo coeso e 

soberano sobre os limites da privacidade e o uso de dados pessoais no campo 

digital, data de meados de 2009, através de uma consulta pública executada 

pelo Ministério da Justiça81, conforme explicitado no tópico anterior.  

 

 Percebe-se de antemão que, ainda nos primórdios do interesse do 

legislador, estavam bem definidos o que hoje em dia vemos concretizado 

através da lei 13.708/2018. Em especial destaque observa-se o valor central da 

lei: “[...] que o titular deve sempre ser o detentor da vontade sobre o uso de 

seus dados82”. 

 

Não se pode ignorar que tal iniciativa associou-se a um proposital 

interesse de fazer-se presente em um novo quadro regulamentar internacional. 

Diante do vanguardismo da União Europeia e da China, principais parceiros 

políticos e comerciais do Brasil na época, surgiu como interesse de primeira 

necessidade o avanço de debates e elaboração de normas mais específicas e 

seguras sobre o tema.  

 

Apesar de já nesse período existir o Marco Civil da Internet (lei 

12.965/2014), e sua inegável evolução para o panorama de políticas digitais no 

Brasil, no que tange à proteção de dados, sua abordagem, conforme 
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constatou-se anteriormente nesta pesquisa, era superficial. Conforme 

expressou Juliana Pereira, secretária Nacional do Consumidor, em entrevista: 

Enquanto no Marco Civil estávamos numa fase de regulamentação, 
no anteprojeto de proteção de dados, estamos na etapa de dizer qual 
é o limite da privacidade e dos usos dos dados no Brasil. Esse 
momento que inauguramos hoje é muito mais intenso do que o que 
aconteceu em 2010, pois nós vivemos em uma outra sociedade, que 
mudou profundamente após o caso Snowden. Será que é razoável 
autorizar o compartilhamento de um aplicativo com o outro e permitir 
o acesso a todas suas fotos, ou será que não? 

  

Num olhar crítico sobre a estrutura montada pelo legislador brasileiro, a 

lei 13.709/2018 representa um marco regulatório, cujas bases são intimamente 

inspiradas na legislação europeia (GDPR), cuja formalidade busca abranger 

direitos e responsabilidades sobre o tratamento de dados pessoais. Para tanto, 

essa tutela legal encontra-se fundamentada em um escopo de aplicação, que 

deverá atentar-se a objetivos específicos (artigo 1º), utilizando-se de diferentes 

fundamentos (artigo 2º) e princípios (art. 6º), os quais formam o corpo legal da 

proteção de dados no Brasil83. 

 

Para além do enfoque dado à pessoa natural e a garantia daquilo que se 

passou a denominar autodeterminação informativa84, outra característica que 

chamou bastante atenção foi o seu aspecto preventivo, sendo tratado em 

capítulo próprio (Capítulo VII - Da Segurança e Boas Práticas). A partir do 

artigo 4685 tem-se uma série de previsões mandatórias para os agentes que 

controlam e operam dados pessoais; deveres atinentes à implementação de 

medidas de segurança de natureza técnica e administrativa, a fim de se 
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resguardar a integridade dos dados, tal como o direito da pessoa natural à 

informação86. 

 

Após a implementação do texto legal, no que tange ao objeto de estudo 

aqui analisado, o cenário jurídico e econômico atuante na área demonstrou 

certo alvoroço sobre as perspectivas projetadas pela lei. Apesar de histórica 

inclusão no quadro normativo nacional de tema de grande necessidade, 

preocupações surgiram sobre as formas e limitações que as pessoas jurídicas 

de natureza privada teriam de superar a fim de se adaptarem às novas 

previsões legais87. Além das características inerentes ao próprio meio digital, 

como as rápidas e vertiginosas mudanças tecnológicas, a ampla propagação 

da informação e o fluxo contínuo de dados, no caso brasileiro, resta ainda 

antiga dificuldade para as pequenas empresas e startups em adaptarem 

programas de integridade à sua estrutura e orçamento88. 

 

Com a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em 

meados de 2020, conforme previsto no art. 55-A e seguintes, pela lei 

13.709/2018, se pretendeu suprir as lacunas e dilemas que a norma 

enfrentaria. Conforme indicado pelo art. 2º do Decreto nº 10.474 de 26 de 

agosto de 2020, são elencadas 24 competências a serem seguidas pela ANPD, 

as quais giram em torno da elaboração de diretrizes para a Política Nacional de 

Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, observando os standards 

fundamentados pela lei 13.709/2018, a fim de: 

[...] orientar os agentes na aplicação das normas e regulamentos 
afetos ao tema; cooperar com órgãos nacionais e internacionais no 
tema de Proteção de Dados Pessoais; dar tratamento a eventuais 
suspeitas de infração à legislação relativa à Proteção de Dados 
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Pessoais, por meio de sua estrutura de análise e sanção 
administrativa; e outras atribuições previstas em Lei89. 

  

 Apesar das mudanças e problemas a serem enfrentados, torna-se nítido 

entre os estudiosos que, a adoção do compliance enquanto mecanismo, é um 

“valioso instrumento desse viés operacional e preventivo90”. No que tange ao 

ambiente digital e aos dilemas de proteção de dados e privacidade, diante de 

tamanho dinamismo, ou pela abertura para se inovar ante as lacunas 

normativas, o papel dos agentes econômicos e a autorregulação robustece-se 

mais91. 

 

 Não obstante essa compreensão geral da doutrina e das práticas 

empresariais privadas, no que diz respeito a importância e necessidade de se 

implementar programas de governança, a legislação traz brechas 

interpretativas, as quais podem fazer supor que a instauração de boas práticas 

seja uma liberalidade e não um requisito, conforme dá a entender o art. 50 da 

lei 13.709/2018: 

 

Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas 
competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente 
ou por meio de associações, poderão formular regras de boas 
práticas e de governança que estabeleçam as condições de 
organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo 
reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 
padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos 
envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos 
internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos 
relacionados ao tratamento de dados pessoais92. (grifo meu). 
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 Ainda que existam estudos de longa data sobre a importância e 

necessidade de instauração de programas de governança, e no caso do 

assunto proteção de dados, tem-se uma emergencialidade para a instauração 

de atitudes pragmáticas, a legislação não assume tal instituto enquanto um 

dever, ou um requisito obrigatório. Surgem, portanto, questionamentos que 

mais fragilizam do que oportunizam melhores soluções: Será que para o atual 

cenário, há outras possibilidades para se proteger dados pessoais além dos 

programas de integridade (compliance)? Em hipótese negativa, qual a 

relevância dos programas de integridade (compliance) para a proteção de 

dados pessoais? Há como assegurar a qualidade das práticas de proteção de 

dados? 

 

 A partir de tais questões, procurar-se-á investigar as considerações 

traçadas pelo ordenamento e pelos autores, na expectativa de apurar as 

opiniões majoritárias e seus reveses.  

 

3. DIREITO E PROTEÇÃO DE DADOS: AUTORREGULAÇÃO 

PARA A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

 Reconhecendo a insuficiência estrutural dos modelos regulatórios 

baseados numa estratégia meramente sancionatória, no que pese a casos de 

corrupção, há muito tempo já se tem compreendido na literatura jurídica que a 

punição é uma consequência a posteriori do dano cometido. Não obstante o 

controverso debate acerca da característica preventiva do Direito Penal e suas 

limitações práticas, na intersecção entre o campo penal e o empresarial, 
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encontrou-se luz na proposta de modelos regulatórios os quais reconhecem a 

necessidade de uma “nova interação entre o direito e os valores éticos”93. 

 

 É a partir dessas observações, alinhando-se à complexidade de 

determinados escândalos econômicos e políticos, que o compliance se 

destacou enquanto um instrumento apto a garantir a eficiência e lisura de 

políticas públicas e práticas privadas. Numa perspectiva positivista, os 

programas de compliance são classicamente identificados a partir de sua 

tradução, cuja origem inglesa remonta o verbo “to comply”, ou seja, estar em 

conformidade com algo, obedecer94. 

 

 Ana Frazão observou a condição do compliance enquanto um 

instrumento estratégico, cuja natureza autorregulatória participa em simbiose 

com a estrutura heterorregulatória do Estado. Estratégico na medida em que se 

posiciona internamente nas instituições privadas, interagindo diretamente com 

os agentes corruptores, propondo uma nova cultura corporativa, apta a 

constrangê-los. Enquanto a simbiose para com o Estado, trata-se de uma 

articulação imprescindível, uma vez que, “não obstante, a introdução de 

mecanismos normativos tão complexos por iniciativa das próprias organizações 

- potencialmente corruptas - dificilmente ocorrerá de maneira puramente 

espontânea”.95 
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 Contudo, adverte-se ao perigo de uma perspectiva da autorregulação 

enquanto um mecanismo vinculado ao Estado, gerando uma contradição 

funcional do instituto, além de perverter sua real finalidade. Pois os programas 

de cumprimento propõem-se a prevenir práticas ilícitas, e não eximir a pessoa 

jurídica de suas responsabilidades, obtendo isenções ou atenuações penais.96 

 

 Nesse contexto, levanta-se o questionamento sobre a eficácia de se 

aplicar um sistema autorregulatório para um campo ainda controverso: a 

proteção de dados pessoais. A lei 13.709/2018 apresenta ao longo de seus 

artigos alguns agentes (art. 37 à 41), os quais não necessariamente advém do 

Poder Público97, e ainda assim participam intensamente no processo de 

tratamento de dados pessoais, adquirindo, portanto, deveres e 

responsabilidades. 

 

 Nota-se que, a legislação debruça-se em um cenário que já está em 

funcionamento, pois já fazem algumas décadas que o uso de dados pessoais é 

componente intrínseco na vida institucional e organizacional das empresas, de 

modo que “a própria natureza das firmas e organizações e suas relações com 

os indivíduos enquanto usuários, clientes e cidadão se mostram de certo modo 

‘embaralhadas’98”. Vivencia-se aquilo que Manuel Castells, em conjunto de 

outros sociólogos e economistas teorizaram como “Sociedade em rede”, e a 

posteriori “Economia em rede”. Ou seja, “uma nova e mais eficiente forma de 
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organização da produção, distribuição e gestão99”, onde o principal valor do 

produto e serviço passa a ser a informação compartilhada, o dado extraído do 

indivíduo, tendo como principal espaço de troca a internet, em especial, as 

redes sociais que operam em proporção global100. 

 

Os dados pessoais dentro dessa lógica mercadológica interagem como 

um bem econômico, e contemporaneamente, de grande importância, uma vez 

que, de acordo com relatório executivo emitido pela IBM Global Business 

Services, chamado Beyond content: capitalizing on the new revenue 

opportunities, constata-se que o crescimento dos serviços digitais exigiu 

mudanças bruscas, e pouco compensatórias para o ramos de mercado mais 

antigos, como a mídia tradicional, fazendo com que as empresas investissem 

mais, para se adaptarem aos novos interesses dos consumidores num 

“ecossistema mobile” muito mais complexo e fragmentado101. 

 

Dessa forma, os dados pessoais, como identidades e comportamentos 

manifestados e compartilhados dentro do espaço digital são como moedas que 

pagam pelo uso de plataformas, sites e serviços online102. 

 

Não obstante os reais benefícios que tais ferramentas já representam 

para o mercado da economia informacional, os estudiosos apontam para uma 

relação com efeitos ambivalente para nossa sociedade, caso não sejam 
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aplicadas estruturas de regulamentação as quais exijam dos agentes 

econômicos privados maior responsabilidade, e adequações legais e 

estruturais nas suas formas de usar os dados pessoais. Isso porque “o cenário 

atual permite afirmar que o mercado de dados dará maior poder às 

corporações do que aos cidadão em relação às trocas que realizam103”. 

 

Conforme salienta Danilo Doneda, o tratamento autônomo da proteção 

de dados pessoais é uma tendência contemporânea, que se encontra presente 

em diversos ordenamentos. O mais curioso desse fenômeno, como aponta o 

autor, foi o desdobramento dessa tendência para a formação das bases do que 

hoje é conhecido como direito fundamental à proteção de dados, ante uma 

pretensão primeva de meras previsões pontuais no ordenamento104. 

 

No que tange a essa forma de proteção através de uma 

autodeterminação informativa, originou-se na segunda geração105 de leis sobre 

proteção de dados, sendo possível identificar uma série de estruturas legais 

atuais a qual influenciou. Nessa estrutura, o tratamento de dados pessoais era 

compreendido enquanto um processo, que não findava com a simples 

permissão ou negativa do consumidor acerca da utilização de seus dados 

pessoais. Procurou-se incluir este em outras fases, além de compreender 

algumas garantias, tal como o dever de informação106.  
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Porém, não é difícil de se observar que, ainda mais em matéria 

consumerista, esse procedimento era um privilégio para poucos, ante a 

burocracia e os custos econômicos e sociais para o exercício deste direito107. 

Surge, a partir dessa problemática, uma nova geração de leis de proteção de 

dados, a qual procurou suprir tais desvantagens, “pois elas presumem que não 

se pode basear a tutela de dados pessoais simplesmente na escolha individual, 

são necessários instrumentos que elevem o padrão coletivo de proteção108”. 

 

Foram desenvolvidas novas técnicas, as quais propunham maior 

segurança e efetividade à posição das pessoas em relação às entidades que 

coletavam e processavam seus dados. Nos interessa, nesse ponto, a 

disseminação dos modelos de autoridades independentes para a atuação da lei 

e o surgimento de quadros normativos formalmente conexos. Atualmente é o 

padrão vigente de regulação, estando transcrito em diversos ordenamentos, 

em especial os europeus, como as Diretivas 95/46/CE109 e 2000/58/CE110, 

inclusive a GDPR.  

 

 Tal modelo busca diminuir a fragilidade da pessoa física, ante 

uma negociação para com os processadores e coletores de dados, evitando 

relações de barganha. Também possibilita certa uniformização legal, uma vez 

que resguarda um mínimo legal a ser observado, independente do setor que 

faça uso de dados pessoais. 

 

 Portanto, o curso dos usos dos dados pessoais de forma mercadológica 

já está em rápida caminhada, exigindo que a legislação ultrapasse o paradigma 

                                                           
107

 Ibidem., p. 98. 
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da divisão público e privado, reconhecendo as limitações que o Estado há de 

encontrar ao tentar regular de forma individual e exclusivamente sancionatória, 

um campo que para além da expansão, já trouxe à luz alguns dilemas jurídicos, 

econômicos e sociais. 

 

3.1. FINALIDADES E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE 

COMPLIANCE 

 

Na prática, o compliance constitui-se de rotinas organizadas a fim de 

prevenir riscos de responsabilidade empresarial que decorram de possíveis 

descumprimentos de deveres legais ou regulatórios. Para além disso, existem 

também órgãos responsáveis pela elaboração e fiscalização do Código de 

ética, o qual compõe a estrutura de compliance dentro do contexto 

organizacional. Neste caso, se ocupam com a fixação de padrões de condutas 

e valores, escolhidos pela própria pessoa jurídica, observando os interesses de 

seus stakeholders111. Assim como a disponibilização de canais de 

comunicação e denúncia.  

 

De acordo com a cartilha elaborada pela Controladoria-Geral da União, 

os programas devem estruturar-se a partir de cinco pilares: o comprometimento 

e apoio da alta direção, criação de uma instância responsável pelo Programa, 

análise de perfil de riscos, estruturação de regras e instrumentos, e por último, 

monitoramento contínuo112. 

 

                                                           
111 Ibidem. 
112 Controladoria-Geral da União. Programa de integridade: diretrizes para empresas privadas. 
Brasília, 2015. Disponível em:<https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-
privadas.pdf> Acessado em 01 de julho de 2021.   
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O comprometimento e apoio da alta direção são considerados 

elementos basilares para a criação de uma cultura organizacional, a qual 

consiga envolver funcionários e terceiros. Tomando de empréstimo o 

pensamento de Ferdinand Lassalle, no que tange sua explicação acerca da 

natureza e espírito de uma Constituição, parece coerente reconhecer que, da 

mesma forma devem ser encarados os Programas de Integridade: enquanto 

regras fundamentais, que perpassam por interesses sociais, e deve deter 

observância e respeito da alta direção, uma vez que113: 

Os problemas constitucionais não são problemas de direito, mas do 
poder, a verdadeira Constituição de um país somente tem por base 
os fatores reais e efetivos do poder que naquele país regem, e as 
Constituições escritas não têm valor nem são duráveis a não ser que 
exprimam fielmente os fatores do poder que imperam na realidade 
social: eis aí os critérios fundamentais que devemos sempre 
lembrar114.    

 

 Assim, a falta de compromisso dos representantes hierárquicos 

superiores pode resultar na irrelevância do Programa de compliance, tornando-

o, como lecionado por Lassalle, mera “folha de papel”. Para evitar que isso 

ocorra, é indicado que sejam realizados por parte desse grupo atividades 

práticas, dentro e fora do ambiente corporativo, a fim de demonstrar para os 

funcionários, membros de média gerência e demais investidores, a 

incorporação efetiva do assunto, seja através de discursos públicos, reuniões e 

destinação de recursos adequados para a valorização do instituto115.  

 

 A criação de uma instância responsável pelo Programa de compliance é 

uma exigência concreta, para que se faça aplicar e monitorar as regras e 

                                                           
113

 LASSALLE, Ferdinand. Que é uma constituição. Edições e publicações Brasil, São Paulo, 
1933. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4134878/mod_resource/content/1/Ferdinand%20Lass
alle-1.pdf> Acessado em 01 de julho de 2021.  
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 Ibidem. 
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 Controladoria-Geral da União. Programa de integridade: diretrizes para empresas privadas. 
p. 9. Brasília, 2015. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-
privadas.pdf> Acessado em 01 de julho de 2021. 
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normas necessárias para a devida realização da atividade econômica 

pretendida. Para tanto, é necessário que tal órgão interno possua autonomia e 

autoridade suficientes a fim de se garantir a tomada de decisões e 

implementação eficaz das ações requeridas, assim como a indicação das 

mudanças a serem realizadas116. Geralmente, essas correções são 

implementadas a partir de “incremento de trabalho, mudança de rotinas ou 

treinamento adicional para diversas áreas da empresa117”. 

 

 Além disso, a fim de se garantir sua independência dos agentes 

atuantes em tal área, os compliance officers e seus subalternos, reconhece-se 

a importância de previsão de mecanismos de proteção, os quais possam 

prevenir punições arbitrárias, oriundas do exercício de suas funções. 

 

 A análise de perfil e riscos demonstra a essência multidisciplinar do 

Programa de compliance, uma vez tratar-se de procedimento primordial para a 

sua correta instauração, por observar, antes de qualquer atitude, as 

características, o porte e os interesses da empresa, avaliando informações que 

digam respeito a: setores do mercado em que atua, seja a nível nacional ou 

internacional, estrutura organizacional, número de funcionários e demais 

stakeholders, nível de interação com a administração pública e participações 

societárias que envolvam a pessoa jurídica, seja na condição de controladora, 

controlada, coligada ou consorciada, avaliação de riscos de acordo com a 

natureza dos mercados em que atua (cultura local, regulação estatal, histórico 

de corrupção) etc118. 

 

A partir da análise desses fatores de risco serão desenvolvidas regras, 

políticas e procedimentos aptos a buscar formas de prevenção e fiscalização 
                                                           
116
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de possíveis atos lesivos à empresa. Reconhece-se que, a multiplicidade de 

elementos a serem observados enseja que tal procedimento possua certa 

recorrência, ante a comum realidade de alterações legislativas, edições de 

novas regulamentações, criação de órgãos reguladores, ou mudanças internas 

na própria estrutura organizacional, como parte de decisões importantes da alta 

direção, como ampliação de áreas de negócios, abertura de novas sedes e 

filiais etc119. 

 

No que tange à estruturação de regras e instrumentos, são o conjunto 

de instrumentos os quais compilam e registram as regras e valores adotados 

pela empresa. São de maior conhecimento o Código de ética e o de conduta, 

mas também fala-se das Políticas internas, os Canais de denúncia, as Medidas 

disciplinares e as ações de remediação. 

 

O conteúdo dos Códigos deve reunir de forma clara os padrões de 

comportamento almejado para todos os funcionários e dirigentes. É de grande 

importância que tal documento seja de fácil acesso, estando disponível para 

todo o público interessado, seja interno ou externo, como forma estratégica de 

fazer presente ao conhecimento público os valores e principais regras adotadas 

pela empresa120.  

 

No que tange às Políticas internas, pauta-se na observância e 

elaboração de relatórios de risco, sendo um instrumento de natureza 

específica, elas precisam fundamentar-se em “objetivos, procedimentos, 

público-alvo, periodicidade, unidades responsáveis e formas de 

monitoramento121”. Por isso se encontra uma vasta gama de tipos de políticas 

de controle interno, é o caso, a fim de exemplo, de políticas de relacionamento 
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com o setor público, de registro e controles contábeis, de contratação de 

terceiros, sobre fusões, aquisições e reestruturações societárias, políticas 

sobre patrocínios e doações, oferecimento de hospitalidade, brindes e 

presentes a agente público nacional ou estrangeiro etc122.  

 

Os Canais de denúncia e as Medidas disciplinares agem de forma 

sequencial e consequencial, pois são atos que interagem de forma implicada. 

Para tanto, é importante que os Canais de denúncia sejam de fácil acesso, 

sendo desejável que a empresa lance mão de mais de uma via de 

comunicação, como telefone institucional, urnas ou plataformas na internet. 

Conforme apresentado anteriormente, a efetividade de todos os procedimentos 

perpassa pelo desenvolvimento de uma política interna, e neste caso, há de ser 

elaborada uma política de proteção ao denunciante de boa-fé, a qual observe a 

possibilidade de denúncias anônimas, evitando retaliações de denunciantes, tal 

como regras de confidencialidade123.  

 

É indicável também, que sejam disponibilizados meios para o 

denunciante e o público acompanharem o andamento da denúncia, 

promovendo transparência e credibilidade ao procedimento. 

 

As Medidas disciplinares, por conseguinte, agem a partir da 

comprovação de violações às regras de integridade, respeitando a 

previsibilidade e segurança jurídica ofertada pelos Códigos e políticas adotadas 

e divulgadas pela pessoa jurídica, seja em matéria de sanção, seja em matéria 

de procedimento.  

As punições previstas devem ser proporcionais ao tipo de violação e 
ao nível de responsabilidade dos envolvidos. Deve existir também a 
possibilidade de adoção de medidas cautelares, como o afastamento 
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preventivo de dirigentes e funcionários que possam atrapalhar ou 
influenciar o adequado transcurso da apuração da denúncia124. 

 

 Em paralelo à gestão de todas as etapas anteriormente apresentadas, é 

crucial que a empresa ocupe-se em elaborar estratégias de monitoramento 

contínuo, a fim de verificar a efetivação do que fora implementado por 

intermédio do Programa de Compliance. Esse monitoramento deve ser 

realizado continuamente, pois não se trata de uma fase final, porém uma fase 

sempre presente, agindo como uma espécie de poder moderador, permitindo à 

empresa agir de prontidão a qualquer novo risco125.  

  

3.2. COMANDOS IMPORTANTES DA LGPD PARA A INSTAURAÇÃO DE 

PROGRAMAS DE COMPLIANCE 

  

Após as considerações tecidas nos capítulos anteriores, a leitura do 

instituto do compliance, contextualizado para o debate sobre proteção de 

dados pessoais e direito à privacidade, torna fácil a apuração de seu papel 

estratégico para a garantia do cumprimento da LGPD, tal como demais 

necessidades sociais sobre o tema. 

 

Conforme argumentou Renato Ópice Blum em conferência sobre a 

relação da LGPD e o compliance, aquela representa um marco jurídico 

disruptivo, que no caso brasileiro, ao se comparar às mudanças trazidas pelo 

Código do Consumidor em 1990, a nova legislação de proteção de dados 

proporciona mudanças mais profundas e sensíveis no cotidiano das pessoas 

de um modo geral. Justifica o palestrante que, isso se dá por consequência da 

                                                           
124

 Ibidem., p. 22. 
125 Ibidem., p.23. 



 

 

61 

característica transversal, englobando mais setores da sociedade do que o 

Código consumerista propõs em sua época.  

 

Percebe-se que existe uma série de atividades, e a tendência é que isso 

aumente, as quais lançam mão de dados pessoais para organizar, gerir e 

aprimorar suas atividades, sejam dentro do campo do direito, sejam fora. 

Portanto, a nova legislação, em seus dispositivos propõe mais do que uma 

regulação pragmática, mas representa verdadeiro marco para uma mudança 

de comportamento126, envolvendo as pessoas físicas e valores consagrados 

constitucionalmente, como o direito à dignidade humana e o direito à 

privacidade. 

 

Conforme percebido em tópicos anteriores, a LGPD fora elaborada com 

grande observação à GDPR, a regulamentação europeia de proteção de 

dados, compartilhando como escopo comum o empoderamento ao consumidor, 

garantindo a ele direitos acerca do uso, correção, eliminação de dados  e 

informação sobre como eles têm sido utilizados, garantindo o direito à 

indenização na ocorrência de danos.  

 

Ante a esse cenário, não restam dúvidas de que a atuação em 

conformidade com a LGPD exigirá de seus interessados a necessidade de 

estruturação de mecanismos, tanto técnicos quanto organizacionais, 

específicos para observar o extenso rol de normas previstas pela lei, que 

propõe um campo extenso de tutelas ao tratamento de dados pessoais127. 
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Conforme observa Ana Frazão, para além das atividades de 

conformidade, a fim de se garantir observância às disposições da lei, os 

agentes de tratamento também estarão comprometidos com a elaboração de 

estruturas as quais permitam cumprir com diversos outros deveres associados 

às boas práticas corporativas128. 

 

É o caso das disposições previstas no capítulo VI da lei, o qual traz 

alguns comandos a serem observados e efetivamente realizados, como o caso 

da manutenção de registros das operações de tratamento de dados pessoais 

(art. 37); a elaboração de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais 

(RIPDP) (art. 38); “a adoção de medidas de segurança, técnicas e 

administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não 

autorizados129” (art. 46, caput); inclusive prevê-se a possibilidade de 

formulação de sistemas internos de governança e boas práticas, a fim de se 

estabelecer obrigações específicas e padronizações que contribuam para a 

mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados 

pessoais (art. 50, caput)130.  

 

Apesar da lei em si não ser tão extensa, contando com 65 artigos totais, 

a complexidade se manifesta na necessidade de identificar as medidas 

organizacionais e técnicas, as quais deverão ser adotadas para a elaboração 

de um programa eficiente de compliance, no que tange ao tema de dados 

pessoais. Apesar da transversalidade e especificidade da atividade de cada 

pessoa jurídica, é notório que, de um modo geral, todos os agentes devem ter 
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seu olhar direcionado para a garantia de cumprimento de todos os direitos dos 

titulares dos dados, conforme preleciona o art. 18131. 

 

Argumenta-se que, “a viabilização desses direitos, em conjunto com a 

concretização dos fundamentos (art. 2º) e princípios (art.7º) [...] consiste no 

eixo orientativo para a definição dos mecanismos a serem adotados132”. O 

primeiro passo, portanto, orientado pela doutrina e especialistas, partiria por 

essência da estrutura do programa de integridade, de uma análise identificando 

os riscos que estejam relacionados à atividade de tratamento de dados133. 

 

Para isso, a lei orientou a elaboração do Relatório de Impacto à 

Proteção de Dados Pessoais (RIPDP). É um documento de valor legal, o qual 

procura detalhar todos os processos de tratamento que os dados pessoais 

venham a sofrer durante o seu ciclo de vida134. Ainda que não seja um 

mandamento, reconhece-se sua importância em oferecer um panorama geral 

sobre a forma e a quantidade de dados existentes e tratados pela empresa. 

 

O segundo passo indicado é a definição das condutas a serem 

observadas durante o processo de tratamento de dados. A lei traz a partir do 

capítulo II uma série de aspectos a serem considerados para o tratamento 

adequado de dados. Deverão as empresas realizar uma avaliação abrangente 

e completa o suficiente para identificar possíveis ilicitudes, ou inobservâncias 

nas suas prescrições de tratamento de dados, pois no caso de dados pessoais 
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sensíveis e de dados de crianças e adolescente, por exemplo, a lei prediz uma 

tutela mais rígida135, conforme sintetizado pela tabela abaixo: 

Hipóteses de ocorrência de 
tratamento de dados 
pessoais sensíveis: 

Art. 11, I: com o 
consentimento do titular ou 
seu responsável legal. 

A forma do consentimento é 
específica e destacada; 
somente pode acontecer em 
situações legalmente 
justificadas. 

Hipóteses excepcionais, ou 
seja, quando não necessita 
do consentimento: 

Art. 11, I, “a” - “g”: para o 
cumprimento de obrigação 
legal; execução de políticas 
públicas; estudos por órgãos 
de pesquisa; para o exercício 
regular de direitos; para 
proteção à vida ou 
incolumidade física; para a 
tutela da saúde em 
procedimentos feitos por 
profissional da área; a fim de 
garantir a prevenção à fraude 
e à segurança do titular dos 
dados.  

O §4º veda a comunicação 
ou uso compartilhado de 
dados pessoais entre 
controladores, sobre 
assuntos relacionados à 
saúde, quando for para fins 
de vantagem econômica. 
Igualmente, o §5º veda às 
operadoras de planos 
privados de assistência à 
saúde o uso de dados 
pessoais para seleção de 
riscos, contratação ou 
exclusão de beneficiários. 

Hipóteses de tratamento de 
dados pessoais de 
crianças e adolescentes:  

Art. 14, caput: deve ser 
realizado na observância do 
melhor interesse do infante, 
observando-se também 
demais legislação pertinente. 

Conforme o §1º, também é 
necessário o consentimento 
específico e em destaque, de 
pelo menos um dos pais, ou 
responsável legal. 
Únicas hipóteses 
excepcionais são as do §3º, 
quando for necessária para 
contatar os responsáveis 
legais, ou para a proteção do 
infante. 

Como deve ser feito o 
tratamento de dados de 
crianças e adolescentes: 

Art. 14, §2º: o tipo de dados 
coletados deve ser informado 
publicamente, tal como sua 
forma de utilização, e seus 
procedimentos de coleta.  

 

Como devem ser 
apresentadas as 
informações de tratamento 
de dados para crianças e 
adolescentes: 

Art. 14, §6º: devem ser 
fornecidas de maneira 
simples, clara e acessível, 
considerando as 
características gerais do 
usuário (físico-motoras, 
perceptivas, sensoriais, 
intelectuais e mentais).  
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 Em igual sentido, é importante a observância da garantia que os titulares 

dos dados terão em exercer plenamente seus direitos, ante ao sistema de 

tratamento adotado136. Conforme trazido pela lei, o titular detém dois gêneros 

de direitos, uns derivados de princípios expressos no art. 6º da lei, e outros 

constantes no capítulo III e diluídos entre os arts. 7º e 16 da mesma137.  

 

Dever-se-á identificar sob qual papel se está realizando o tratamento de 

dados, uma vez que a LGPD reconhece duas figuras, a do operador e a do 

controlador. A depender da identificação, atribui-se diferentes 

responsabilidades e deveres. Compreendeu a doutrina que, no âmbito da 

proteção de dados pessoais, a nova legislação atribuiu maiores 

responsabilidades ao controlador, considerado figura central para a tomada de 

decisões acerca da utilização dos dados138. Pode ser uma pessoa física ou 

jurídica, de direito público ou privado, apta a controlar e gerenciar as 

finalidades, e as formas que os dados coletados serão utilizados139.  

 

Há de se falar numa responsabilidade primária, no caso do controlador, 

uma vez que a ele está incumbida a garantia de que as atividades de proteção 

de dados estejam em conformidade com a LGPD. Já o operador de dados, 

conforme conceituado no art. 5º, VII, é a pessoa ou entidade que efetivamente 

realiza o tratamento de dados em nome do controlador140. Explicita Bianca 

Kremer: 
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Pode-se vislumbrar o operador enquanto um parceiro técnico 
especializado, o qual é designado para a execução de tarefas 
específicas com o objetivo de alcançar metas preestabelecidas, a 
serem definidas pelo controlador de dados. O operador de dados não 
controla os dados nem possui poderes para alterar o uso ou a 
finalidade a que se destinam141. 

 

Em ambos os casos, há de se identificar os riscos que cada tarefa 

remete, conforme ressaltado pelo art. 50, caput e §§ 1º e 2º. Para isso, indica-

se às entidades elaborarem documentos organizacionais que contemplem 

regras e procedimentos internos quanto às medidas a serem adotadas para a 

prevenção e na incidência de riscos. São os Códigos de Ética, ou Códigos de 

Conduta. É importante que eles explicitem suas políticas de privacidade, 

indiquem quais dados podem ser coletados ou tratados, quais as hipóteses e 

finalidades em que eles estão inclusos, assim como quais funcionários são 

autorizados a realizar a coleta e tratamento, bem como apresentar a 

segmentação sobre quem pode acessar qual espécie de informação142.  

 

Aspecto relevante sobre tais documentos é a sua característica pública, 

sendo de ampla divulgação, tanto para funcionários, stakeholders, quanto para 

o público em geral. No caso dos funcionários, compreende-se sua função de 

organização e orientação, pois há de direcioná-los para o sentido em que 

cultura da empresa está se propondo caminhar acerca do assunto de proteção 

de dados.  

 

Outro passo relevante, constante no art. 50, inciso I, alínea “a” da lei, 

trata de elemento já reconhecido dentro do campo da governança: a efetiva 

participação da alta administração. Torna-se ainda mais imprescindível a 

participação dos sujeitos centrais da organização, uma vez que, no caso da 

                                                           
141 Ibidem., p. 305. 
142

 FRAZÃO, Ana; OLIVA, Milena Donato; ABILIO, Vivianne da Silveira. Compliance de dados 
pessoais. Cap. 10. p. 703. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas repercussões no 
Direito Brasileiro. Revista dos Tribunais, 2019. 
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LGPD, as necessidades possuem um tom emergencial, em decorrência dos 

prazos de implementação e a data legal de incidência das penalidades sobre 

os casos de vazamentos e demais ilicitudes. Frisa-se também a importância 

desses agentes para a construção de uma cultura corporativa específica para 

as demandas da Lei 13.709/2018143.  

 

Conforme discutido em tópico anterior nessa monografia (subtópico 2.2) 

faz parte da elaboração de qualquer sistema de conformidade a criação de um 

setor específico, o qual trata exclusivamente sobre os programas de 

conformidade dentro da estrutura organizacional. Em igual sentido, orienta-se 

para que os controladores incumbidos em inserir tais políticas, observem a 

estruturação de um grupo dedicado a orientações concernentes à LGPD, 

observando a elaboração de mecanismos internos e externos144 (art. 50, 

§2º,inciso I, “f”). 

 

Os programas de integridade também devem observar a importância de 

promover constantes treinamentos, a fim de direcionar seus funcionários e 

demais stakeholders a respeito das práticas de governança, que a nova 

legislação demanda145. No atual cenário nacional, reconhecem especialistas 

que trata-se de um momento crucial para a realização de treinamentos e 

preparações gerais das empresas à LGPD, pois além da grande quantidade de 

requisitos a serem contemplados, como àqueles apontados pelo art. 46 da 

mesma, o contexto da IoT146, incrementa tal necessidade a um 

                                                           
143

  Ibidem., p. 707. 
144

  Ibidem., p. 707. 
145

   Ibidem., p. 709. 
146

 Sigla em inglês, cujo significado é “internet of things”, em tradução portuguesa, internet das 
coisas. Trata-se de conceito referente à interconexão digital que os objetos possuem com a 
internet. Conforme o Wikipédia: “Em outras palavras, a internet das coisas nada mais é que 
uma rede de objetos físicos (veículos, prédios e outros dotados de tecnologia embarcada, 
sensores e conexão com a rede) capaz de reunir e de transmitir dados”.     



 

 

68 

emergencialismo, ante as constantes mudanças tecnológicas, e veloz 

obsolescência dos sistemas de proteção.  

 

Por último, um dos aspectos destacados pela doutrina para que se 

desenvolva um programa de compliance adequado à proteção de dados, diz 

respeito à observância de uma regulação a qual lance mão da tecnologia a seu 

favor147. Apesar das grandes variações que os programas de integridade têm 

que passar, a depender da natureza econômica e do interesse da pessoa 

jurídica, fato é que, os maiores desafios os quais envolvem o tema estão 

relacionados à internet e o ciberespaço que a compõem148.  

 

Surge, portanto, a necessidade de que “os programas de compliance de 

dados não se limitem apenas à previsão de princípios ou regras de 

comportamento, mas visem também à adoção de tecnologias que possam ser 

compatíveis149”. Para tanto, o mercado já indicou preocupações acerca da ideia 

do privacy by design, conceito desenvolvido em 1990 por Ann Cavoukian, o 

qual remete à necessidade de que as empresas desenvolvam soluções 

técnicas e organizacionais, as quais garantam desde estágios iniciais da 

elaboração do produto e serviço proteção aos dados pessoais150.  

 

Reconhece-se que, para além das observações legais, é de máxima 

importância a garantia prática dos usos e eficácia da tecnologia empregada.  

                                                           
147 Ibidem., p. 710. 
148 Ibidem., p. 710. 
149

  Ibidem., p. 710. 
150 PALMEIRA, Mariana de Moraes. A segurança e as boas práticas no tratamento de dados 
pessoais. In: MULHOLLAND, Caitlin e cia. A LGPD e o novo marco normativo no Brasil. p.327. 
Porto Alegre: Arquipélago, 2020. 
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4. DILEMAS GERAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE 

PROGRAMAS DE COMPLIANCE 

 

 Antes de abordar as peculiaridades que os programas de compliance 

terão de enfrentar ante a nova legislação, no que diz respeito à proteção de 

dados pessoais, é pertinente apontar as problemáticas já mencionadas pela 

literatura da área, no que tange a aplicação e efetividade geral desta 

ferramenta de governança. Posto que, a governança corporativa no Brasil, 

ainda que já possua significativa historicidade no país, ainda hoje enfrenta 

dilemas e dificuldades ante um cenário pouco estimulador da prática 

empresarial, seja ela de pequenas, médias ou grandes empresas151.  

 

 A análise específica desse cenário é ainda mais dificultosa ante a 

intimidação que muitos empresários sentem ao tratar abertamente sobre o 

assunto, visto dizer respeito a tema estratégico, cujo sigilo pode demonstrar-se 

uma tática relevante para manter-se competitivo no mercado152. Contudo, 

especialistas criticam tal postura, pois atualmente há um novo movimento 

global dos mercados, que reconhecem positivamente as empresas que agem 

de forma transparente para com seus investidores e demais stakeholders. É o 

caso da B3153, a qual é signatária de diversos acordos e pactos globais 

desenvolvidos em prol da mobilização de comunidades empresariais, para a 

adesão de estratégias que observem os 10 Princípios Universais nas áreas de 

Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção, e 
                                                           
151 CASTILHO, Ricardo. A súmula 435 do STJ e a difícil tarefa de ser empresário no Brasil. 
Migalhas, 2011. Disponível em:<https://www.migalhas.com.br/depeso/135698/a-sumula-435-
do-stj-e-a-dificil-tarefa-de-ser-empresario-no-brasil> Acessado em 03 de agosto de 2021. 
152 PwC Brasil. Novas Perspectivas - Cibersegurança e LGPD: Desafios e Estratégias. 
Youtube, 7 de maio de 2021. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=QvTn5yyEYRw&t=2837s> Acessado em 03 de agosto 
de 2021. 
153

 Trata-se da bolsa de valores oficial do Brasil. Seu nome é abreviação de Brasil, bolsa e 
balcão.   
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desenvolvimento de ações que contribuam para o enfrentamento destes 

desafios154. 

 

Nesse sentido, dentre as principais problemáticas sobre a implantação 

de programas de compliance nas empresas, a primeira apontada é a 

capacidade de avaliação de sua efetividade, seja internamente pela própria 

pessoa jurídica, seja através dos órgãos reguladores, incumbidos em fiscalizar 

e impor as devidas sanções155. 

 

Como característica própria dos programas de compliance, a sua 

dinâmica e transversalidade impõe certa dificuldade quanto à padronização dos 

meios de se avaliar os programas. Posto que, diversos temas são objeto de 

conformidade organizacional, desde os mais técnicos, e diretamente 

relacionados à atividade da empresa, até normas e princípios abstratos, que 

visam uma proteção de direitos difusos e coletivos.  

 

Para além disso, Ana Frazão e Natália de Melo Lacerda também 

argumentam que: 

Ademais, ainda que existam diretrizes para avaliação, a exemplo 
daquelas empregadas pela CGU, diante da própria natureza que 
assumem os programas de compliance, muitos dos componentes de 
avaliação não são de fato suscetíveis de gerarem um padrão 
avaliativo uniforme e aplicável universalmente a diversos setores156. 

 

                                                           
154 Disponível em:<http://www.b3.com.br/pt_br/b3/sustentabilidade/institucional/compromissos/> 
Acessado em 03 de agosto de 2021. 
155 FRAZÃO, Ana; LACERDA, Natália de Melo. Desafios aos programas de compliance: como 
avaliar a efetividade das políticas de conformidade e criar um sistema de incentivo para sua 
implementação. Jota, 2019. Disponível em:<https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/desafios-aos-programas-de-compliance-
23102019> Acessado em 03 de agosto de 2021. 
156 Ibidem. 
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A partir dessa crítica, consequentemente chega-se a uma outra 

problemática: as incertezas e custos que a instalação dos programas de 

compliance proporciona, ante um cenário de instáveis avaliações. Tal situação 

pode dar margem ao que se chama de “paradoxo do compliance157”, pois na 

ausência de critérios bem definidos para se avaliar a eficiência e regularidade 

de um programa de compliance, corre-se o risco de premiar programas 

ineficientes, ou mesmo ilegais. Promoções nesse sentido, isentando de 

responsabilidades ou diminuindo as penalidades, pode estimular as empresas 

a realizarem um cálculo enviesado, por meio do qual implementarão programas 

de compliance tão somente na medida necessária para a realocação do 

risco158. 

 

Outra dificuldade é a ausência de meios de publicização adequados. Ou 

seja, atualmente no cenário brasileiro, existem dificuldades em se ter acesso às 

decisões da administração pública, e dos órgãos reguladores, no que diz 

respeito aos processos administrativos sancionadores. Essa situação prejudica 

a elaboração de análises e a compreensão dos critérios objetivos utilizados 

para a dosimetria das penalidades aplicadas pelas autoridades nacionais159.  

 

Portanto, torna-se urgente a mobilização dos órgãos reguladores a fim 

de desenvolverem meios transparentes e de fácil acesso, para a consolidação 

de uma cultura da ampla informação, capaz de proporcionar um cenário mais 

seguro e previsível de decisões administrativas. Reconhece-se não ser tarefa 

fácil, visto que a linha entre a apreciação de conteúdos públicos e o sigilo de 

informações objeto de investigações é tênue. Contudo, para que se tenha uma 

maior efetividade do compliance na estrutura brasileira, o acompanhamento 
                                                           
157 Conceito criado por William S. Laufer, o qual fora apresentado através do seu artigo 
“Corporate Liability, Risk Shifting, and the Paradox of Compliance”, de 1999. 
158 FRAZÃO, Ana; MEDEIROS, Ana Rafaela Martinez. Desafios para a efetividade dos 
programas de compliance. Compliance: perspectivas e desafios dos programas de 
conformidade. p.90. 2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019. 
159 Ibidem. 
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das autoridades, assim como dos grupos empresariais é de grande importância 

e necessidade, como forma de se garantir processos mais idôneos, e decisões 

com critérios conjecturáveis. 

 

4.1. A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPLIANCE DE 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO BRASIL 

 

Em live realizada por uma das quatro maiores160 empresas de 

consultoria e auditoria fiscal do mundo, a PwC, especificamente a 

representante brasileira, apresentou suas considerações sobre a 

implementação da LGPD no contexto nacional, apontando de início as 

inseguranças que o próprio processo de vigência gerou, quando o Congresso 

Nacional decidiu postergar por mais dois anos a atividade da lei161.   

 

A lei foi sancionada em 14 de agosto de 2018 pelo Governo Federal, 

porém sua vigência foi postergada para 14 de agosto de 2020, e as sanções 

começaram a ser efetivamente aplicadas a partir de agosto de 2021. Além 

disso o órgão previsto para regulamentar demais disposições sobre a lei e sua 

matéria, a ANPD, teve sua Medida Provisória (MP nº 869) criada em 27 de 

dezembro de 2018, e suas atividades começaram no dia 29 de janeiro de 

2021162. 

                                                           
160 Conceito amplamente utilizado (“big four”) para caracterizar as empresas de maior destaque 
e presença global, no que tange aos assuntos de auditoria, contabilidade e consultoria 
empresarial. Além da Pwc (PriceWaterhouseCoopers), juntam-se a ela: EY (Ernst & Young), 
Deloitte e KPMG.   
161

 PwC Brasil. Novas Perspectivas - Cibersegurança e LGPD: Desafios e Estratégias. 2h 17 
min 26 s. Youtube, 7 de maio de 2021. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=QvTn5yyEYRw&t=2837s> Acessado em 03 de agosto 
de 2021. 
162

 Ainda na semana internacional da proteção de dados, ANPD inicia tomada de subsídios 
sobre microempresa. gov.br, 2021. Disponível em:<https://www.gov.br/anpd/pt-
br/assuntos/noticias/ainda-na-semana-internacional-da-protecao-de-dados-anpd-inicia-tomada-
de-subsidios-sobre-
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Apesar dessa flutuação temporal, no que diz respeito às práticas 

estipuladas pela lei, pouco se modificou após o sancionamento dela, de forma 

que os temas a serem observados pelas pessoas jurídicas de natureza privada, 

já estavam apresentados, e tiveram um prazo de dois anos para adaptarem as 

suas atividades às novas exigências. 

 

Num panorama geral, compreende-se que a Lei 13.709/2018 busca, em 

consonância a outros instrumentos e fontes internacionais, estipular medidas 

de segurança e fiscalização, a fim de sanar alguns dilemas postos pela atual 

sociedade hiperconectada. Conforme explica Mariana de Moraes Palmeira, “de 

um lado o valor e os benefícios atribuídos ao uso de dados, [...] de outro lado, a 

necessidade de garantir a efetiva proteção à privacidade dos titulares destes 

dados163”. Apesar disso, ainda é conflituoso o debate sobre os efeitos dessa 

regulação, pois a medida e as formas de proteção, ainda que tenham uma 

regulação jurídica, demandam também do desenvolvimento tecnológico e da 

inovação organizacional para proporcionar uma medida adequada de proteção, 

de modo a não impedir o progresso econômico e social. 

 

De acordo com Maressa Juricic, a maioria das empresas nacionais 

inauguraram seus preparativos para a implementação da LGPD a partir de um 

sistema de data maping, ou seja, diagnosticando as formas com que a 

empresa fazia uso de dados pessoais, a fim de, posteriormente, poder definir e 

aprovar as bases legais que amparam a legitimidade de suas atividades164. 

                                                                                                                                                                          

microempresa#:~:text=Compartilhe%3A%20Publicado%20em%2029%2F01%2F2021%2011h3
9.%20A%20ANPD%20iniciou,car%C3%A1ter%20incremental%20ou%20disruptivo%20que%20
se%20autodeclarem%20> Acessado em 07 de agosto de 2021. 
163 PALMEIRA, Mariana de Moraes. A segurança e as boas práticas no tratamento de dados 
pessoais. A LGPD e o novo Marco Normativo no Brasil. Organização Caitlin Mulholland. p. 320. 
Porto Alegre. Arquipélago, 2020. 
164

 PwC Brasil. Novas Perspectivas - Cibersegurança e LGPD: Desafios e Estratégias. 53 min 
53 s. Youtube, 7 de maio de 2021. Disponível 
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Quanto a este último quesito, informa a palestrante que, num primeiro 

momento disseminou-se a falsa compreensão de que, a partir da LGPD, o uso 

de dados pessoais nas atividades econômicas seria proibido, o que provou-se 

um equívoco. Na verdade, as empresas deveriam atentar-se à necessidade de 

justificar juridicamente os fins e usos dos dados pessoais, através de uma 

revisão de suas políticas de privacidade e proteção de dados165. Foi o que 

ocorreu com a chamada “política de cookies166”, a qual passou a ser informada, 

necessitando, portanto, da anuência do usuário para que se possa registrar os 

dados coletados durante a navegação no site167. 

 

Além dessa medida, também ganhou destaque a importância de se 

desenvolver canais de comunicação dos titulares para com as empresas, para 

assuntos específicos de proteção de dados. As plataformas podem ser de 

vários tipos, como habilitação de números telefônicos, centrais de atendimento 

e e-mails, desde que efetivamente promovam a comunicação direta entre os 

sujeitos de direito e as empresas, conforme a necessidade e possibilidade de 

ambos168. 

 

                                                                                                                                                                          

em:<https://www.youtube.com/watch?v=QvTn5yyEYRw&t=2837s> Acessado em 03 de agosto 
de 2021. 
165 Ibidem. 
166“Cookies são pequenos arquivos que os sites colocam no seu computador para armazenar 
informações sobre suas preferências. Os cookies podem melhorar a sua experiência de 
navegação, permitindo que os sites se lembrem das suas preferências ou evitando que você 
tenha de se conectar sempre que visitar determinados sites. No entanto, alguns cookies podem 
colocar a sua privacidade em risco ao rastrear os sites que você visita”. Disponível 
em:<https://alunos.tic.fgv.br/o-que-sao-cookies> Acessado em 07 de agosto de 2021.  
167

 A política de cookies e o porquê de ela estar em todos os sites: como funcionam os cookies 
e a sua relação com a cybersecurity nos dias atuais. Terra, 2020. Disponível 
em:<https://www.terra.com.br/noticias/dino/a-politica-de-cookies-e-o-porque-de-ela-estar-em-
todos-os-sites,dc3a768c36025955c0ad721b31b31872pnqn2m8k.html> Acessado em 07 de 
agosto de 2021. 
168

 PwC Brasil. Novas Perspectivas - Cibersegurança e LGPD: Desafios e Estratégias. 54 min 
05 s. Youtube, 7 de maio de 2021. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=QvTn5yyEYRw&t=2837s> Acessado em 03 de agosto 
de 2021. 
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Por fim, outro aspecto de relevante interesse e modificação por parte 

das empresas foi a revisão dos modelos de contratos e termos de 

consentimento, passando a prever cláusulas de proteção de dados, 

especificando o processo de tratamento, e a explicitação da extensão das 

responsabilidades concernentes ao controlador e ao operador169.  

 

Numa perspectiva geral, notou-se que as empresas brasileiras 

procuraram, durante os dois anos que se passaram até a efetiva vigência da 

lei, promover um legado, amparado pela mudança paulatina de hábitos, uma 

vez que, ainda há relevante disparidade econômica no corpo empresarial no 

país170.  

 

4.2. ANONIMIZAÇÃO E PSEUDONIMIZAÇÃO 

 

 A “anonimização de dados” é um conceito amplamente empregado na 

LGPD, sendo citado doze vezes, pelo menos, ao longo dela171. No artigo 12 

está contida a expressão legislativa escolhida, revelando a preferência por uma 

ideia de abrangência ampla172. Assim: 

 

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados 
pessoais para os fins desta Lei, salvo quando o processo de 
anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando 

                                                           
169

 Ibidem. 
170 Ibidem. 
171 XAVIER, Fabio Correa. O uso dos processos de anonimização e pseudonimização no 
contexto da LGPD. Migalhas, 2021. Disponível 
em:<https://www.migalhas.com.br/depeso/342896/o-uso-dos-processos-de-anonimizacao-e-
pseudonimizacao-da-lgpd> Acessado em 07 de agosto de 2021. 
172 PALMEIRA, Mariana de Moraes. A segurança e as boas práticas no tratamento de dados 
pessoais. A LGPD e o novo Marco Normativo no Brasil. Organização Caitlin Mulholland. p. 321. 
Porto Alegre. Arquipélago, 2020. 
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exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, 
puder ser revertido173. 

 

 Assim, são considerados dados anonimizados aqueles em que a 

possibilidade de reversão do processo de anonimização é muito remota, não 

sendo mais possível identificar quem seja o titular de tais informações. 

Portanto, não seriam mais considerados dados pessoais, não incidindo, em 

tese, a aplicação da LGPD174. 

 

Contudo, advertem os especialistas que a escolha por um conceito mais 

amplo não proporciona por si só a garantia de eficácia dos processos de 

anonimização, pois há nessa atividade a inevitabilidade do risco, que está 

associado, naturalmente, aos processos de anonimização175. Além disso, para 

fins de governança, até a presente data, não se estabeleceu padronização 

mínimas de técnicas aptas para o tratamento de anonimização de dados 

pessoais176, o que torna a análise do tema instável, ante a grande variedade de 

formas pelas quais pode uma informação ser anonimizada, e ainda assim 

subsistir uma série de riscos de reversão deste processo. 

 

Mariana de Moraes Palmeira comenta que, em comparação à GDPR, a 

lei brasileira, no que tange à segurança de dados anonimizados, propõe uma 

estrutura muito menor, deixando a encargo da Autoridade Nacional de 

                                                           
173

 Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm> 
Acessado em 07 de agosto de 2021.  
174

 XAVIER, Fabio Correa. O uso dos processos de anonimização e pseudonimização no 
contexto da LGPD. Migalhas, 2021. Disponível 
em:<https://www.migalhas.com.br/depeso/342896/o-uso-dos-processos-de-anonimizacao-e-
pseudonimizacao-da-lgpd> Acessado em 07 de agosto de 2021. 
175 PALMEIRA, Mariana de Moraes. A segurança e as boas práticas no tratamento de dados 
pessoais. A LGPD e o novo Marco Normativo no Brasil. Organização Caitlin Mulholland. p. 322. 
Porto Alegre. Arquipélago, 2020. 
176

 XAVIER, Fabio Correa. O uso dos processos de anonimização e pseudonimização no 
contexto da LGPD. Migalhas, 2021. Disponível 
em:<https://www.migalhas.com.br/depeso/342896/o-uso-dos-processos-de-anonimizacao-e-
pseudonimizacao-da-lgpd> Acessado em 07 de agosto de 2021. 
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Proteção de Dados a futura regulação dos padrões técnicos a serem seguidos, 

conforme expresso no art. 47, §1º da lei177. Apesar dessa previsão, o diploma 

de proteção brasileiro reforça em diversos outros artigos que o método de 

segurança ideal deverá atentar-se para a natureza das informações tratadas, 

“especificidades da operação em si, estado da arte da tecnologia e direitos dos 

titulares178”. 

 

 Em leitura do art. 29 do parecer 5/2014 do Grupo de Trabalho de 

Proteção de Dados (GT29), que dispõe sobre as técnicas de anonimização 

para a GDPR, observa-se a indicação de três critérios a serem aplicados:  

I) não ser possível a identificação de uma pessoa; 

II) não ser possível estabelecer correlações entre registros relativos a 

uma pessoa natural; 

III) não podem ser inferidas informações relativas a um indivíduo179; 

  

No que tange a segunda regra, é de comum conhecimento que tal 

processo não é tão simples, existindo várias outras técnicas aptas a 

reidentificar dados, conforme apontam estudos realizados pela Universidade de 

Harvard e Louvain na Bélgica, bem como pelo Massachusetts Institute of 

Technology (MIT)180: 

 
                                                           
177

 Até a data de entrega deste trabalho a ANPD não publicou em seu site oficial nenhuma 
regulação ou material o qual trate sobre o assunto.  
178PALMEIRA, Mariana de Moraes. A segurança e as boas práticas no tratamento de dados 
pessoais. A LGPD e o novo Marco Normativo no Brasil. Organização Caitlin Mulholland. p. 322. 
Porto Alegre. Arquipélago, 2020. 
179 Anonimização e pseudonimização. Universidade de Coimbra. Informação Administrativa e 
Proteção de Dados. Disponível em:<https://ec.europa.eu/justice/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf> Acessado em 07 de 
agosto de 2021. 
180 MARTINS, Ricardo Maffeis; GUARIENTO, Daniel Bittencourt. A efetividade da anonimização 
de dados pessoais. Migalhas, 2020. Disponível em:<A efetividade da anonimização de dados 
pessoais - Migalhas> Acessado em 07 de agosto de 2021. 
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A pesquisa, realizada por 15 meses com base em dados de telefones 
móveis de cerca de 1,5 milhão de indivíduos, demonstrou que, 
quando a informação do indivíduo foi disponibilizada em base horária 
pelas antenas de celulares, apenas quatro pontos de dados foram 
necessários para reidentificar a pessoa. Isso se mostrou verdade em 
95% dos casos, tendo levado à conclusão de que os movimentos de 
seres humanos são altamente idiossincrásicos, apresentando traços 
únicos que podem ser analisados com precisão181. 

  

 Já o processo de pseudonimização é uma técnica a qual visa a 

substituição das informações contidas num conjunto de dados, os quais 

identificam um indivíduo, lançando mão de um identificador artificial182. Ou seja, 

é uma espécie de mascaramento dos dados, cuja identificação poderá ser 

recuperada a qualquer momento pelo operador183. São dados protegidos pela 

LGPD. O processo de pseudonimização pode ser representado de acordo com 

o esquema abaixo184: 

Figura 1: Processo de pseudonimização. Fonte: https://www.uc.pt/protecao-de-

dados/protecao_dados_pessoais/anonimizacao. Acessado em 07 de agosto de 2021. 

                                                           
181

 Ibidem. 
182

 RUIZ, Isadora Maria Roseiro. O dado pseudonimizado é um dado protegido pela Lei Geral 
de Proteção de Dados?. Migalhas, 2020. Disponível em:<O dado pseudonimizado é um dado 
protegido pela Lei Geral de Proteção ...- Migalhas> Acessado em 07 de agosto de 2021. 
183

 XAVIER, Fabio Correa. O uso dos processos de anonimização e pseudonimização no 
contexto da LGPD. Migalhas, 2021. Disponível 
em:<https://www.migalhas.com.br/depeso/342896/o-uso-dos-processos-de-anonimizacao-e-
pseudonimizacao-da-lgpd> Acessado em 07 de agosto de 2021. 
184

 Anonimização e pseudonimização. Universidade de Coimbra. Informação Administrativa e 
Proteção de Dados. Disponível em:<https://www.uc.pt/protecao-de-
dados/protecao_dados_pessoais/anonimizacao> Acessado em 07 de agosto de 2021. 
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 Em última análise, ambos processos são de grande importância para o 

controlador de dados, trazendo benefícios enquanto medidas de segurança 

previstas pelo próprio texto legal185. Contudo, eles têm sua eficácia diretamente 

relacionada à quanto menor for a probabilidade de identificação da informação, 

num conjunto de dados, ou entre estes, separadamente186. 

 

4.3. PRIVACIDADE POR DESIGN E POR PADRÃO 

 

 De acordo com o artigo 46, §2º da lei 13.709/2018, há a obrigatoriedade 

de adoção de medidas de segurança a serem inseridas desde a concepção do 

produto, ou serviço, passando pela execução até a oferta destes ao mercado. 

Mercadologicamente isso representa uma prática há muito já conhecida, a 

privacidade por design. Este conceito diz respeito a uma forma das empresas 

se organizarem técnica e organizacionalmente, a fim de garantir a proteção de 

dados pessoais de seus usuários de forma personalizada, considerando 

estágios iniciais de desenvolvimento de suas atividades e produtos187.  

 

 As primeiras noções de privacidade por design originaram-se na década 

de 1970, sendo incorporadas nas estruturas de governança a partir de 1990, 

por intermédio da Diretiva Europeia de proteção de dados, a RL 95/46/EC188. 

                                                           
185 XAVIER, Fabio Correa. O uso dos processos de anonimização e pseudonimização no 
contexto da LGPD. Migalhas, 2021. Disponível 
em:<https://www.migalhas.com.br/depeso/342896/o-uso-dos-processos-de-anonimizacao-e-
pseudonimizacao-da-lgpd> Acessado em 07 de agosto de 2021. 
186

 Anonimização e pseudonimização. Universidade de Coimbra. Informação Administrativa e 
Proteção de Dados. Disponível em:<https://www.uc.pt/protecao-de-
dados/protecao_dados_pessoais/anonimizacao> Acessado em 07 de agosto de 2021. 
187 PALMEIRA, Mariana de Moraes. A segurança e as boas práticas no tratamento de dados 
pessoais. A LGPD e o novo Marco Normativo no Brasil. Organização Caitlin Mulholland. p. 327. 
Porto Alegre. Arquipélago, 2020. 
188 MARRAFON, Marco Aurélio; COUTINHO, Luiza Leite Cabral Loureiro. Princípio da 
Privacidade por Design: fundamentos e efetividade regulatória na garantia do direito à Proteção 
de Dados. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
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Também nesta década destaca-se o engajamento de Ann Cavoukian, 

Comissária de Informação e Privacidade do Canadá, pioneira em relacionar tal 

metodologia com a proteção de dados pessoais, criando efetivamente a ideia 

de “privacy by design” (pbD), como é conhecida atualmente189. 

 

 Ao lado da privacidade por design, há a ideia da privacidade por default 

(ou por padrão), que diz respeito à aplicação de uma padronização mais 

restritiva, e inserida de forma automática na linha de produção e ação de 

serviços adquiridos pelo consumidor.   

 

 Apesar da existência de previsões sobre o tema na LGPD, os estudiosos 

até determinado momento, as consideram tímidas e superficiais, tanto pelo que 

é trazido pelo art. 6º, VIII, quanto pelo artigo 46190. Ainda:  

 

No Brasil, ainda não se adotam expressamente os termos privacy by 
design e  privacy by default. Contudo, a LGPD faz uso de conceitos 
similares, estabelecendo o dever de serem utilizadas medidas 
técnicas aptas a proteger os dados dos usuários contra acessos não 
autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 
alteração, comunicação e/ou difusão. Ainda, estabelece que as 
organizações contem com meios de prevenir danos aos dados 
tratados e comprovem que atendem esses requisitos191. 

 

 Depreende-se, portanto, que não basta a previsão legal, exigindo-se a 

elaboração de um arcabouço regulatório mais amplo, e que efetivamente se 

debruce na garantia do direito fundamental à proteção de dados. Para tanto, 

devem ser observados os postulados da privacidade por design, pois eles 

                                                                                                                                                                          

Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.15, n.3, 3º quadrimestre de 2020. p. 959. ISSN 1980-
7791. Disponível em:< www.univali.br/direitoepolitica> Acessado em 10 de agosto de 2021. 
189 Ibidem., p. 965 

190 Ibidem., p. 965. 
191 Ibidem., p. 978. 
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balizam e estruturam todo o processo de tratamento de dados, levando em 

consideração elementos jurídicos e tecnológicos, unidos de forma integrada192. 

 

 É o caso dos seguintes postulados: a) projetos proativos, e não reativos; 

b) privacidade como configuração-padrão; c) privacidade incorporada ao 

projeto; d) funcionalidade completa como uma soma positiva; e) proteção de 

ponta a ponta e proteção total do ciclo de desenvolvimento tecnológico; f) 

garantia de escolha, controle, visibilidade e transparência etc. 

 

4.4.  A COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES 

 

 No artigo 48 da LGPD, encontra-se determinada a obrigatoriedade de 

comunicação dos incidentes de segurança que estejam relacionados à dados 

pessoais. Nos três parágrafos seguintes é apresentada, sucintamente, a 

dinâmica a ser adotada pelos controladores de dados, como: a descrição das 

circunstâncias dos incidentes, os prazos de notificação, conteúdo mínimo a ser 

apresentado e os destinatários do comunicado193.   

 

 Diferentemente da versão europeia, que usa o termo “violação de dados 

pessoais”, a legislação brasileira de proteção de dados optou pela 

nomenclatura “incidente de segurança”, não trazendo maiores definições sobre 

o que se entende por tal conceito194. Não obstante a ausência legislativa, a 

ANPD apresenta a seguinte interpretação:  

 

                                                           
192

  Ibidem., p. 978. 
193  PALMEIRA, Mariana de Moraes. A segurança e as boas práticas no tratamento de dados 
pessoais. A LGPD e o novo Marco Normativo no Brasil. Organização Caitlin Mulholland. p. 328. 
Porto Alegre. Arquipélago, 2020. 
194

 Ibidem., p. 328. 
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Um incidente de segurança com dados pessoais é qualquer evento 
adverso confirmado, relacionado à violação na segurança de dados 
pessoais, tais como acesso não autorizado, acidental ou ilícito que 
resulte na destruição, perda, alteração, vazamento ou ainda, qualquer 
forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita, os quais possam 
ocasionar risco para os direitos e liberdades do titular dos dados 
pessoais195. 

 

 Compreende-se assim, que os incidentes de segurança representam 

uma série de consequências negativas, tanto para os titulares dos dados, 

quanto para os controladores, uma vez que compromete a segurança 

informacional de indivíduos e sistemas, expondo suas fragilidades 

organizacionais e informações sigilosas. Apesar da lei ser silente quanto aos 

detalhes da forma que os procedimentos deverão obedecer, a ANPD, 

recentemente, em publicação de sua primeira agenda regulatória bianual 

(2021-2022), elencou como prioridade a investigação de casos de vazamento 

de dados em território nacional, assim como a elaboração de recomendações 

de algumas medidas a serem adotadas pelos titulares de dados vazados, e 

pelos controladores196.  

 

 No dia 22 de fevereiro de 2021, foi disponibilizado no site institucional da 

ANPD, link para acesso ao formulário de comunicação de incidentes. Dentre as 

orientações disponibilizadas pelo órgão, elas se organizam em cinco tópicos: a) 

O que fazer em caso de um incidente de segurança com dados pessoais; b) 

Quem deve fazer a comunicação de incidentes; c) O que comunicar à 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados; d) Em que situação e o que 

                                                           
195

 Comunicação de incidentes de segurança. ANPD, Gov.com, 2021. Disponível 
em:<https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-
seguranca#:~:text=Quem%20deve%20fazer%20a%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20de%2
0incidentes%3F%20O,possa%20acarretar%20risco%20ou%20dano%20relevante%20aos%20t
itulares.> Acessado em 10 de agosto de 2021. 
196 VAINZOF, Rony. ANPD - Regulamentação da LGPD e incidentes de segurança de dados 
pessoais. Opiceblum.com.br, 2021. Disponível em:<https://opiceblum.com.br/anpd-
regulamentacao-da-lgpd-e-incidentes-de-seguranca-de-dados-pessoais-2/>Acessado em 10 de 
agosto de 2021. 
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comunicar ao titular dos dados; e) Qual o prazo para comunicar um incidente 

de segurança para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados197. 

 

 Sobre o primeiro tópico, o órgão lança mão das previsões já contidas na 

Lei Geral de Proteção de Dados, como aquelas indicadas nos arts. 5º, VIII, art. 

48 e art. 6º, X. Ainda, num primeiro momento, orienta-se para a avaliação 

interna do incidente, a fim de que seja investigada a natureza, categoria e 

quantidade de titulares de dados afetados. Sequencialmente, deve-se 

comunicar ao encarregado e ao controlador de dados (na hipótese do 

informante ser um operador de dados). Por fim, se deve comunicar à ANPD e 

aos titulares dos dados, na hipótese do artigo 48 (riscos e danos relevantes), e 

elaborar um documento de avaliação interna do incidente, informando as 

medidas tomadas, e a análise de riscos, na forma do art. 6º, X198. 

 

No segundo tópico, informa-se, também com respaldo na LGPD, que 

trata-se de obrigação do controlador de dados a notificação ao órgão regulador, 

e ao titular da ocorrência de vazamento199: 

Recomenda-se que os controladores adotem posição de cautela, de 
modo que a comunicação seja efetuada mesmo nos casos em que 
houver dúvida sobre a relevância dos riscos e danos envolvidos. 
Ressalte-se, ainda, que eventual e comprovada subavaliação dos 
riscos e danos por parte dos controladores pode ser considerada 
descumprimento à legislação de proteção de dados pessoais200. 

 

                                                           
197 Comunicação de incidentes de segurança. ANPD, Gov.com, 2021. Disponível 
em:<https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-
seguranca#:~:text=Quem%20deve%20fazer%20a%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20de%2
0incidentes%3F%20O,possa%20acarretar%20risco%20ou%20dano%20relevante%20aos%20t
itulares.> Acessado em 10 de agosto de 2021. 
198 Comunicação de incidentes de segurança. ANPD, Gov.com, 2021. Disponível 
em:<https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-
seguranca#:~:text=Quem%20deve%20fazer%20a%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20de%2
0incidentes%3F%20O,possa%20acarretar%20risco%20ou%20dano%20relevante%20aos%20t
itulares.> Acessado em 10 de agosto de 2021. 
199

 Ibidem. 
200

 Ibidem. 
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 Excepcionalmente, informa-se a possibilidade do incidente ser notificado 

pelo operador de dados201. Contudo, não são apresentadas situações em que 

isso é permitido, restando faltosa a orientação da ANPD neste sentido. 

 

 Quanto ao terceiro tópico, a orientação é de que as informações 

passadas ao órgão sejam claras e concisas202. Cumulativamente ao que está 

previsto no §1º, do art. 48 da lei, também indica-se que seja realizada: 

 

1) Identificação e dados de contato de: 
● Entidade ou pessoa responsável pelo tratamento. 
● Encarregado de dados ou outra pessoa de contato. 
● Indicação se a notificação é completa ou parcial. Em 

caso de comunicação parcial, indicar que se trata de 
uma comunicação preliminar ou de uma comunicação 
complementar. 

2) Informações sobre o incidente de segurança com dados 
pessoais: 

● Data e hora da detecção. 
● Data e hora do incidente e sua duração. 
● Circunstâncias em que ocorreu a violação de 

segurança de dados pessoais, por exemplo, perda, 
roubo, cópia, vazamento, dentre outros. 

● Descrição dos dados pessoais e informações afetadas, 
como natureza e conteúdo dos dados pessoais, 
categoria e quantidade de dados e de titulares 
afetados. 

● Resumo do incidente de segurança com dados 
pessoais, com indicação da localização física e meio 
de armazenamento. 

● Possíveis consequências e efeitos negativos sobre os 
titulares dos dados afetados. 

● Medidas de segurança, técnicas e administrativas 
preventivas tomadas pelo controlador de acordo com a 
LGPD. 

●  Resumo das medidas implementadas até o momento 
para controlar os possíveis danos. 

● Possíveis problemas de natureza transfronteiriça. 
● Outras informações úteis às pessoas afetadas para 

proteger seus dados ou prevenir possíveis danos203. 

                                                           
201

 Ibidem. 
202

 Ibidem. 
203

 Disponível em:<https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-
seguranca#:~:text=Quem%20deve%20fazer%20a%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20de%2
0incidentes%3F%20O,possa%20acarretar%20risco%20ou%20dano%20relevante%20aos%20t
itulares.> Acessado em 19 de agosto de 2021. 
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 Ante a impossibilidade de oferecimento de todas essas informações na 

comunicação preliminar do incidente, permite-se, em contato posterior, 

completá-las. Para isso, dever-se-á, antecipadamente, informar a ANPD de tal 

necessidade, assim como descrever sob quais métodos se prestará a empresa 

para obter tais informações204. Frisa-se também a possibilidade do órgão 

requerer informações adicionais em qualquer etapa desse procedimento205. 

 

 Sobre as situações em que se deverá comunicar ao titular de dados 

(tópico 4), informa o órgão que isso dar-se-á “sempre que o incidente de 

segurança possa acarretar um risco ou dano relevante aos titulares 

afetados206”. Sob o risco de oferecer uma interpretação excedente ao que está 

disposto na LGPD, o órgão indica a necessidade de regulamentação 

específica, a qual aborde sob critérios objetivos o tema207. Contudo, não se 

imiscuindo do assunto, a ANPD indica, em observância ao que está previsto na 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que tais situações dão-se sempre 

em contextos que envolvam dados pessoais sensíveis, ou de indivíduos 

vulneráveis, como crianças e adolescentes208. Ou ainda quando: 

tiver o potencial de ocasionar danos materiais ou morais, tais como 
discriminação, violação do direito à imagem e à reputação, fraudes 
financeiras e roubo de identidade. Da mesma forma, deve-se 
considerar o volume de dados envolvido, o quantitativo de indivíduos 
afetados, a boa-fé e as intenções dos terceiros que tiveram acesso 
aos dados após o incidente e a facilidade de identificação dos 
titulares por terceiros não autorizados209.  

 

                                                           
204

 Ibidem. 
205 Ibidem.  
206

 Ibidem.  
207

 Ibidem. 
208 Disponível em:<https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/incidente-de-
seguranca#:~:text=Quem%20deve%20fazer%20a%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20de%2
0incidentes%3F%20O,possa%20acarretar%20risco%20ou%20dano%20relevante%20aos%20t
itulares.> Acessado em 19 de agosto de 2021. 
209 Ibidem. 
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 Por fim, no que tange aos prazos (tópico 5), a lei em seu artigo 48, § 1º, 

menciona que o incidente deverá ser comunicado em prazo razoável, o qual 

será definido pelo órgão regulador210. Até a presente data não fora 

regulamentado nada sobre o assunto, de forma que a matéria ainda encontra-

se pendente. Porém, indica o órgão, de forma preliminar, que a comunicação 

se dê “com a maior brevidade possível, sendo tal considerado a título indicativo 

o prazo de 2 dias úteis, contados da data do conhecimento do incidente211”. 

 

 A escolha desse interregno observa previsão trazida pelo Decreto 

9.936/2019, o qual regulamenta a lei 12.414/2011 que disciplina a formação e 

consulta a banco de dados com informações de adimplementos de pessoas 

naturais e jurídicas. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A partir do cenário estudado, verificou-se que a tarefa assumida pela Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais é de emergencial importância, visto o 

crescente movimento de digitalização e tecnologização das atividades 

econômicas, sociais e políticas ao redor do mundo. Para tanto, observou-se 

que, há algumas décadas, especialistas de diversas áreas do conhecimento, 

destacando-se para esta pesquisa sociólogos, economistas e juristas, já notam 

a realidade contemporânea a partir de uma profunda implicação com a 

tecnologia, de forma a coexistir uma influência mútua, onde a tecnologia 

determina os seus usos às pessoas, enquanto elas apresentam seus 

interesses àquela. 

 

                                                           
210 Ibidem. 
211 Ibidem. 
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Esse movimento exigiu do direito postura mais alerta e adaptativa frente 

aos novos paradigmas, os quais desafiam antigos conceitos, práticas e formas 

de ler os casos concretos. Não obstante essa complexa tarefa, não esmoreceu 

a doutrina e a jurisprudência em se debruçar sobre a necessidade de se 

delimitar os principais conceitos relacionados à matéria, em destaque a ideia 

de privacidade. Concluiu-se que o direito à proteção de dados pessoais está 

para além da noção apresentada pela Constituição Federal de 1988, enquanto 

um corolário do Direito à Privacidade, mas atua a partir de contexto próprio, 

fazendo jus a pertinência da LGPD, a qual cristalizou legislativamente direitos, 

deveres e propostas de prevenção, afetos diretamente ao fenômeno de 

exploração de dados no campo tecnológico. 

 

Reconhecendo o papel determinante que recai sobre todos os agentes 

envolvidos no uso e na regulação dos dados pessoais, no que tange àqueles 

de natureza jurídica privada, orienta-se para a implementação de programas de 

compliance, buscando efetividade em todas as suas etapas de instauração. 

Apesar de certa familiaridade do termo no campo organizacional, ainda 

subsistem grandes dificuldades nas empresas nacionais, em especial aquelas 

de menor complexidade e de menor capital investido, como empresas de 

pequeno porte e startups, para a instalação de programas adaptados às suas 

necessidades e capacidades econômicas.  

 

No que diz respeito à instauração de programas de compliance 

dedicados à proteção de dados, o problema é mais gravoso tendo em vista 

dificuldades trazidas pela própria lei 13.709/2018, como imprecisões e lacunas 

sobre formalidades que os programas deverão seguir. Sendo delegado à 

entidade reguladora a competência para reger futuramente tais matérias, 

apesar de já se observar a possibilidade de aplicação das sanções em tempo 

atual. 
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Apesar disso, o reforço geral é de estimular as pessoas jurídicas de 

natureza privada à se atualizarem sobre o assunto, aplicando os investimentos 

necessários, uma vez que a implementação de mecanismos de compliance 

também configura-se enquanto elemento de demonstração do tratamento 

regular dos dados pessoais, afastando-se na medida do possível as 

consequências do art. 52 e seguintes, com base nas hipóteses trazidas pelo 

art. 43, ou por intermédio da comprovação do cumprimento dos deveres 

atribuídos aos agentes de tratamento.   

 

Para tanto, compreendeu-se que a instauração de programas de 

compliance perpassam por critérios e ferramentas específicas, as quais 

envolvem todos os setores de uma empresa. Além disso, sua importância está 

relacionada com a posição estratégica e dinâmica que o programa tem, visto 

agir de forma preventiva dentro da estrutura dos próprios agentes de 

tratamento. 

 

 A LGPD, ante a historicidade legislativa brasileira sobre temas 

relacionados à internet, dados pessoais e regulação digital, é indiscutivelmente 

um avanço para o quadro normativo nacional, alinhando-se às principais 

tendências governamentais internacionais, inclusive de órgãos e fóruns 

mundiais. Contudo, também foi possível apreender que a redução da 

corrupção, e o uso enviesado de dados pessoais não estão adstritos apenas à 

existência de uma lei. Mas ainda faz-se necessário estímulos e investimentos 

para a adoção de políticas que estimulem e garantam lisura e segurança 

jurídica às pessoas jurídicas de natureza privada, perante as decisões do órgão 

regulador.    
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