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RESUMO 

 

O objetivo central do presente trabalho é fazer uma análise acerca da Lei nº 

13.709/2018 a partir de seus fundamentos e das suas implicações práticas, examinando a 

motivação por trás da elaboração de uma legislação específica, voltada exclusivamente à 

proteção de dados. Nesse sentido, este trabalho inicia-se a partir do estudo do instituto do 

Big Data, que aqui traduz-se como uma área das ciências tecnológicas que permite o 

processamento de grandes volumes de informações em uma velocidade recorde. É por 

meio desse mecanismo que é possível agregar valor à informações originalmente 

desconectadas, transformando-as em dados valiosos no âmbito empresarial. A partir 

dessas noções, perpassa-se ao estudo do direito à privacidade no meio digital, expondo-

se a relação existente entre o Big Data e o malferimento à privacidade dos titulares dos 

dados, visto que, a partir da coleta de informações pessoais, é possível traçar um perfil 

socioeconômico daquele que, geralmente, fornece seus dados sem consentimento, bem 

como um perfil de eleitor e consumidor. Por fim, analisa-se as adaptações a serem 

realizadas pelas empresas a partir da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, 

destacando-se o relevante papel dos programas de compliance visando a conformidade de 

procedimentos internos e externos à nova Lei. A metodologia utilizada ao longo desta obra 

será exploratória e qualitativa, a partir da pesquisa bibliográfia e revisão de literatura 

(doutrinas especializadas, artigos, trabalhos monográficos e dissertações de mestrado), 

além de pesquisa documental (artigos de lei, decisões judiciais e outros atos normativos). 

 

 

Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de Dados. Big Data. Direito à 

privacidade. Compliance 



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this paper is to analyze Law No. 13.709 / 2018 from its 

fundamentals and its practical implications, examining the motivation behind the elaboration 

of specific legislation, focused exclusively on data protection. In this sense, this work starts 

from the study of the Big Data Institute, which here translates as an area of technological 

sciences that allows the processing of large volumes of information at a record speed. It is 

through this mechanism that it is possible to add value to information that was originally 

disconnected, turning it into valuable data within the corporative environment. From these 

notions, it is possible to study the  privacy right in the digital environment, exposing the 

relationship between Big Data and the privacy violation of data subjects, therefore since the 

collection of personal information it is possible to trace a socioeconomic profile of the one 

who generally provides his or her data without consent, as well as a voter and consumer 

profile. Finally, we analyze the adaptations to be made by companies based on the Brazilian 

General Data Protection Law, highlighting the relevant role of compliance programs aiming 

at the compliance of internal and external procedures to the new Law. 

 

Keywords: General Data Protection Act. Big data. Right to privacy. Compliance 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse político e econômico na coleta e tratamento de dados, sejam 

estes de pessoas físicas ou de entes jurídicos, sempre foi utilizado como mecanismo 

de conhecimento e controle por parte do Estado e de outros agentes de poder.  

A realização de censos demográficos e a criação de institutos voltados para 

a coleta e análise de dados, são exemplos do interesse estatal na obtenção de 

informações e, a partir disso, na formação de perfis sociais com o objetivo de entender 

questões de seu interesse com reflexos em diferentes esferas. 

Com o advento e popularização da internet e os avanços tecnológicos dos 

meios digitais, os antigos impasses relacionados aos dados e seu tratamento deram 

lugar a novas questões.  

Logo, a coleta, o tratamento e o desfecho de dados, no mundo 

contemporâneo, não necessariamente sugerem a necessidade de uma extensa 

superfície para seu armazenamento ou de inúmeras pessoas dispostas a funcionar 

como mão de obra para a obtenção do produto final. 

Isso porque a análise de grandes bases de dados por meio de eficazes 

mecanismos, desenvolvidos justamente para tais fins, como o Big Data, permite o 

processamento de volumosas quantidades de dados em uma velocidade nunca vista 

anteriormente. 

  O avanço tecnológico, todavia, origina diversas consequências práticas e 

jurídicas, conforme será demonstrado ao longo do presente trabalho, uma vez que 

esses mecanismos de análise de dados geram, por vezes, um profundo malferimento 

ao direito à privacidade dos indivíduos. 

Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de criação de uma legislação 

específica para a tutela da privacidade virtual e informacional, de forma que, a partir 

daí, editou-se a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada no ano de 2018 e, 

atualmente, em vacatio legis, a qual serve de propósito máximo para a elaboração do 

presente trabalho. 

A metodologia utilizada ao longo desta obra será exploratória e qualitativa, 

a partir da pesquisa bibliográfia e revisão de literatura (doutrinas especializadas, 

artigos, trabalhos monográficos e dissertações de mestrado), além de pesquisa 

documental (artigos de lei, decisões judiciais e outros atos normativos). 
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Ademais, busca-se demonstrar as implicações práticas do instituto do Big 

Data, a partir da exposição de seu conceito, origem e utilização por grandes 

corporações, como meio de potencializar e tornar mais seguras e objetivas as 

pesquisas de mercado, por exemplo, como exposto ao longo da primeira seção desta 

obra. 

Ato contínuo, ao longo da segunda seção, estuda-se o direito à privacidade 

e sua violação nos meios virtuais, com análise jurisprudencial de decisões proferidas 

pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da doutrina firmada acerca do tema, como a 

responsabilidade dos provedores de internet na coleta e armazenamento de dados. 

Na terceira e última seção, apresentam-se as adaptações necessárias para 

a criação de uma cultura de proteção de dados, objetivo vital da Lei nº 13.709/2018, 

perpassando-se pelos caminhos a serem seguidos pelas empresas na adequação de 

medidas procedimentais internas e externas à LGPD. 

Portanto, diante de tais considerações, pretende-se esclarecer pontos 

relevantes tanto sobre a motivação da elaboração da referida Lei, quanto ao objetivo 

desta, qual seja, a proteção à liberdade e privacidade, bem como ao livre 

desenvolvimento da personalidade humana, além de demonstrar-se os 

procedimentos a serem adotados pelo setor empresarial e quais suas consequências 

no âmbito jurídico. 
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2 A ERA DO BIG DATA E SEUS IMPACTOS JURÍDICOS 

 

A proteção de dados, hoje objeto de previsão expressa por parte do 

legislador por meio da Lei nº 13.709/2018, é um importante aspecto da tutela do direito 

à privacidade. Dito isso, é inconcebível falar em tal proteção sem associá-la à, muitas 

vezes, principal barreira para a sua concretização: a tecnologia. 

A tecnologia, por sua vez, tem representação variável, isto é, há a 

alternância de seu significado de acordo com a forma como é aplicada. Isso porque a 

tecnologia pode ser uma aliada como também um obstáculo se levarmos em 

consideração as dificuldades inerentes à regulação das matérias que se referem às 

ciências tecnológicas, tendo em vista o seu caráter tido como recente, pelo menos na 

seara jurídica, e de rápida expansão prática. 

Em virtude disso é que no cenário empresarial-econômico a tecnologia 

ganha relevância e reveste-se de força, à medida que se tem observado uma 

crescente, e perceptível tendência de utilização, cada vez mais constante, de suas 

diversas ferramentas.  

Outrossim, a tecnologia tem trazido inovações também a procedimentos 

internos de organizações, o que modulou o objetivo de aplicação desta e, 

consequentemente, o seu uso e efeitos práticos. 

Nesse contexto, o uso de tecnologias para a objetivação e facilitação de 

informações por parte de empresas privadas e entes públicos, à nível mundial, fez 

surgir diversos conceitos multidisciplinares, inéditos no âmbito jurídico, até então, o 

que deu origem ao o que é para alguns um novo ramo, e, para outros, uma nova 

releitura do Direito tradicionalmente conhecido, sob a ótica dos impactos e reflexos 

tecnológicos: o Direito Digital. 

É nessa perspectiva que surgem definições que não envolvem unicamente 

o Direito, mas também outras áreas de conhecimento que se relacionam diretamente 

com a mesma questão, tais como a tecnologia da informação, a computação e a 

sociologia, esta última buscando compreender e demonstrar a relação e os reflexos 

gerados na sociedade, a partir da efetivação de tais tecnologias no plano fático. 

Nessa conjuntura o Direito Digital assim é definido por Patricia Peck 
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Pinheiro1: 
...consiste na evolução do próprio Direito, abrangendo todos os princípios 
fundamentais e institutos que estão vigentes e são aplicados até hoje, assim 
como introduzindo novos institutos e elementos para o pensamento jurídico, 
em todas as suas áreas. 
 

Por sua vez, Marcelo Camilo de Tavares Alves2, ao conceituar o Direito 

Digital, assim leciona: 
 
...o Direito Digital é o resultado da relação entre a ciência do Direito e a 
Ciência da Computação sempre empregando novas tecnologias. Trata-se do 
conjunto de normas, aplicações, conhecimentos e relações jurídicas, 
oriundas do universo digital. Como consequência desta interação e a 
comunicação ocorrida em meio virtual, surge a necessidade de se garantir a 
validade jurídica das informações prestadas, bem como das transações, 
através do uso de certificados digitais. A tecnologia também foi capaz de 
outorgar aos profissionais do Direito, ferramentas computacionais que 
simplificaram e aperfeiçoaram suas tarefas. Entretanto, essa mesma 
tecnologia inovou e potencializou a ocorrência de crimes, como a violação de 
direito autoral. Buscando a materialidade e autoria dos delitos praticados 
neste ambiente, estudiosos de ambas as áreas se unem na análise forense 
computacional.  
 

Nesse sentido, esclarece-se que o conceito de Direito Digital é bastante 

amplo e diverso. Todavia, talvez sua principal característica seja a mutabilidade a qual 

seus conceitos e sua própria matéria estão sujeitos, em decorrência das atualizações 

de algoritmos e softwares, e de como a imagem da internet vem se projetando no meio 

social nos últimos anos. 

A partir disso, faz-se fundamental discutir questões intimamente 

interligadas ao objeto do presente estudo, tais como a coleta, o tratamento e o destino 

de dados no âmbito digital.  

 

2.1 A tendência mundial de regulamentação da política de coleta, tratamento e 
destino dos dados 

 

Dados, no sentido ora estudado, podem ser conceituados como as 

informações que são associadas a um indivíduo e têm a capacidade de identificá-lo. 

Podem ainda ser a representação de uma série de outras coisas, como sinais, 

conceitos, orientações, fatos, desde que de forma ordenada e possível de ser  

 

1 PINHEIRO, Patricia Peck. Direito Digital. 4. Ed. São Paulo. Saraiva, 2008, p. 29. 
2 ALVES, Marcelo de Camilo Tavares. Direito Digital. Goiânia, 2009, p. 27. 
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transmitida, analisada ou ainda processada. 

Dessa maneira, podem ser definidos como: “um conjunto de registros sobre 

fatos, passíveis de serem ordenados, analisados e estudados para se alcançar 

conclusões”3. Tais dados, à medida que “organizados e ordenados de forma coerente 

e significativa para fins de compreensão e análise”, passam a ser denominados de 

informação. 

Nessa linha de raciocínio, se somarmos ao termo “dados” a palavra 

“pessoais”, temos um novo conceito que se refere às informações, a um conjunto de 

registros, que dizem respeito a uma pessoa, um indivíduo. 

Nesse caso, há a personalização do conceito, que passa a se relacionar 

com questões já conhecidas pelas ciências jurídicas, tais como a privacidade e o 

direito ao esquecimento, por exemplo. 

Cumpre destacar, destarte, que o Brasil não contava com uma definição de 

dados até a chegada da Lei nº 13.709 (Lei Geral de Proteção de Dados). A referida 

Lei teve como base a Diretiva nº 95/46/CE da União Europeia e o Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados (RGPD) 2016/679.  

Esse último dispositivo, criado em 2018, versa sobre a privacidade e a 

proteção de dados pessoais, e é aplicável a todos os indivíduos na União Europeia e 

Espaço Econômico Europeu. 

Nos termos da Diretiva nº 95/46/CE da União Europeia, documento que 

antecedeu o RGPD europeu, a expressão “dados pessoais” é definida como  

 

...qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou 
identificável”, sendo “considerado identificável todo aquele que possa ser 
identificado, direta ou indiretamente, nomeadamente por referência a um 
número de identificação ou a um ou mais elementos específicos de sua 
identidade física, fisiológica, psíquica, econômica, cultural ou social.  

 

Da leitura do dispositivo, fica nítida a forte influência que teve a Diretiva nas 

regulamentações europeia e brasileira, uma vez que esta antecedeu inclusive o 

surgimento de uma subespécie de dados, categoria esta que diferenciava os dados 

gerais de um outro grupo: os chamados “dados sensíveis”. 

 

3
 LACOMBE, Francisco José Masset et al. Administração – princípios e tendências. São Paulo: 

Saraiva, 2003. p. 490. 
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Na Diretiva, mais especificamente em seu artigo 8º, 1, os dados pessoais 

foram denominados como aqueles “que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões 

políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, bem como o 

tratamento de dados relativos à saúde e à vida sexual”. 

Ou seja, os dados sensíveis seriam aqueles que indicam particularidades 

dos indivíduos, revelando questões da intimidade destes, como opiniões políticas ou 

convicções religiosas, além de dizerem respeito a questões biológicas, o que poderia 

acarretar, se utilizados de maneira diversa de seu propósito inicial, em discriminação 

aos seus titulares.  

É nesse ponto que reside o cerne da questão, tendo surgido, a partir daí, a 

necessidade de uma tutela maior e mais específica a essas informações, com regras 

e conceitos próprios. 

Como é possível depreender de todo o exposto, o Brasil, seguindo uma 

tendência mundial, assim como a União Europeia, regulamentou as questões que 

dizem respeito à proteção de dados. 

O fundamento e o propósito maior do legislador são, portanto, a proteção 

do titular desses dados, uma vez que, à medida que se protege as informações de 

alguém, tem-se como consequência, indireta, a tutela do indivíduo. 

Ademais, o ordenamento jurídico, ao prever tais regras, acaba por dispor 

especial atenção ao direito à privacidade do indivíduo no plano fático, ocorrendo assim 

sua concretização material. 

 

2.2 O informacionismo e o Big Data 

 

Nesse cenário em que há uma atenção maior à destinação que é dada aos 

dados, é razoável perguntar-se: Como se dá a circulação destes? Qual é o destino 

final desses dados? Quem se utiliza de tais informações? E por qual motivo, 

atualmente, busca-se tanto a tutela dos dados? 

A crescente atenção e evolução do ordenamento jurídico não só evidencia 

a relevância do tema, como também indica que a questão possui impasses de ordem 

prática. Se assim não fosse, qual seria a razão das disposições legislativas sobre a 

matéria? 

Destaca-se, portanto, que o Direito Digital relaciona exatamente tudo isso: 
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as questões do mundo fático-cibernético (onde há grande fluxo de dados) e o estudo 

e a solução de controvérsias sob a perspectiva das leis, dos princípios e da doutrina. 

Assim sendo, este deixou de ser entendido como uma disciplina vertical, 

relacionada unicamente ao Direito da Informática, da Tecnologia ou Cibernético, para 

tornar-se um Direito muito mais amplo e presente no cotidiano, visto que trata de uma 

Sociedade Digital, que para tudo se utiliza da tecnologia, e, muitas vezes, até mesmo 

depende incondicionalmente desta. 

É nessa conjuntura contemporânea que nascem e revelam-se novos 

dilemas. No meio sociológico, a forte influência que os dados exercem no capitalismo 

contemporâneo acarretou em um novo conceito denominado “informacionismo”. 

Nessa conjuntura, o informacionismo trata das informações dos indivíduos 

(dados pessoais) e das demais informações gerais, bem como a forma como tais 

elementos são retratados e manuseados no mundo prático. 

O informacionismo seria, portanto, um novo paradigma de 

desenvolvimento, baseado na informação e moldado historicamente pelas constantes 

mudanças do capitalismo, principalmente no que diz respeito às evoluções 

tecnológicas do fim do século passado. De acordo com o sociólogo Manuel Castells4,  

 

...[a] fonte de produtividade acha-se na tecnologia de geração de 
conhecimentos, de processamento da informação e de comunicação de 
símbolos. Na verdade, o conhecimento e informação são elementos cruciais 
em todos os modos de desenvolvimento, visto que o processo produtivo 
sempre se baseia em algum grau de conhecimento e no processo de 
informação. Contudo, o que é específico ao modo informacional de 
desenvolvimento é a ação de conhecimento sobre os próprios conhecimentos 
como principal fonte de produtividade. (grifou-se) 
 

Ainda para o autor5, a informação e o conhecimento seriam elementos 

essenciais da sociedade informacional, sendo a internet a principal base tecnológica 

para a concretização e potencialização de ambos. Nesse sentido, 

 

...[a] influência das redes baseadas na Internet vai além do número de seus 
usuários: diz respeito também à qualidade do uso. Atividades econômicas, 
sociais, políticas, e culturais essenciais por todo o planeta estão sendo 
estruturadas pela Internet e em torno dela, como por outras redes de 
computadores. 

 

4  CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução de Roneide Venancio Majer .8. ed. Paz e Terra. 
v. I, p. 51-54. 
5 CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexoes sobre a internet, os negócios e a sociedade. 
Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Ed., 2003, Rio de Janeiro: Jorge Zahar. p. 7-8. 
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A era da informação estaria baseada nas noções ora analisadas, uma vez 

que o processamento empregado transforma os dados em informações, e estas, por 

sua vez, seriam a principal moeda de troca, o insumo fundamental e instrumento de 

poder vital dessa nova era. 

Com as mudanças sociais e o interesse cada vez mais feroz por 

informações, o capitalismo, em uma espécie de confirmação da ideia central do 

informacionismo, ensejou a criação de um mecanismo para processamento, análise e 

classificação de dados, transformando-os em números valiosos e premissa para um 

método de crescimento econômico-empresarial. 

O Big Data, surgido desse movimento, é uma área do conhecimento que 

estuda a coleta, o tratamento, a análise e a conversão de um grande volume de dados 

em informações relevantes para organizações de diferentes segmentos. 

O conceito, empregado pela primeira vez no ano de 1997, nasceu de uma 

realidade problemática dos meios virtuais: o crescente e desenfreado número de 

dados gerados por segundo. 

Na perspectiva atual, ultrapassou o status de mero conceito tecnológico, 

tendo implicações significativas no cenário mercadológico, econômico, social, de 

marketing e na ciência, traduzindo-se como uma revolução e uma das figuras mais 

influentes da era da informação.  

É por meio do Big Data que o estudo dos dados é possível, afinal, é 

justamente através do desenvolvimento dessa área que os dados deixam de ser sinais 

desprovidos de significado e passam a representar uma informação privilegiada e de 

extrema importância na ordem prática. 

Na ciência, por exemplo, o surgimento do Big Data deu origem a um novo 

paradigma (4° paradigma), uma vez que foi concebido um novo método de 

conhecimento por meio de novas tecnologias, que permitem coletar, manipular, 

analisar e exibir dados, possibilitando agregar valor às análises geradas.  

O Big Data tem, assim, acepção mutável. Isso quer dizer que ele pode 

mudar de acordo com quem o utiliza, de modo que o termo “big” deve ser encarado 

de forma individualizada, isto é, o volume considerado grande em uma determinada 

situação, pode não ser considerado da mesma forma em um outro contexto. 

Ademais, o conceito também sofre alterações de acordo com o tempo, visto 

que, em razão da capacidade cada vez mais avançada de se processar dados em 
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grande escala, o que era considerado um grande volume pode passar a ser encarado 

como um fluxo rotineiro ou até ínfimo. 

Cumpre esclarecer, neste ponto, que apesar de estar profundamente 

interligado à tecnologia, o Big Data não necessariamente é um fenômeno digital. 

Prova disso são os vários fatos que estão relacionados ao Big Data, o que demonstra, 

através de registros históricos, que tal mecanismo já era instintivamente empregado 

em outras épocas, tendo antecedido até mesmo a própria tecnologia. 

Nesse sentido, pode-se considerar que o primeiro relato sobre uso de 

estatísticas para a obtenção de informações relacionadas à grandes quantidades de 

dados foi procedida por John Graunt, em 1663, conhecido como o fundador da 

bioestatística6.  

Nesse ano, John utilizou-se de uma grande quantidade de informações e 

de fontes para pesquisar a epidemia da peste bulbônica que assolou o continente 

europeu. Assim sendo, para os parâmetros da época, a quantidade de dados 

utilizados na pesquisa poderia ser considerado Big Data, o que deixa claro que a 

necessidade de análise dos dados é inerente à sociedade e suas atividades. 

O termo Big Data, assim, só foi utilizado, da forma como conhecemos e 

utilizamos, recentemente, mas já era empregado na prática, como demonstrado, por 

geneticistas, e também astrônomos, como uma alternativa às dificuldades relativas ao 

tratamento de dados7.  

 

2.3 O Big Data e a privacidade no meio virtual 
 

A geração e a análise de dados vêm acompanhando a evolução social. 

Consequentemente, a natureza desses dados, bem como o volume e o fluxo destes, 

também foram impactados por essas mudanças.  

É exatamente nesse ponto que reside o diferencial do Big Data. Assim, a 

área reveste-se de tanta relevância no cenário atual justamente por estar associada à 

inovação, conhecimento, possibilidade, velocidade e, principalmente, à oportunidade 

 

6 Júnior, V. L. P. (2018). Introdução ao Pensamento Epidemiológico. Revista de Medicina e Saúde 
de Brasília, 7(1). 
7 MAYER-SCHONBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth. Big Data: A Revolution That Will Transform 
How We Live, Work, and Think. New York : Houghton Mifflin Harcourt, 2013. p. 06. 
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de realizar o cruzamento de diversos dados, através de várias fontes, e assim serem 

obtidos resultados precisos, personalizados e extremamente velozes. 

Perfis de consumidores, análises e tendências de mercado, novos valores 

e produtos são apenas exemplos do que é possível de ser minuciosamente analisado 

por meio do Big Data, de forma técnica e veloz. 

Ademais, a otimização de resultados de empresas em áreas como 

marketing, ou uma maior segurança no momento de fechar parcerias comerciais, por 

exemplo, já são uma realidade por conta do uso de tal técnica. 

O Big Data, portanto, é um conceito ligado à velocidade de processamento 

de dados em crescimento exponencial, que permitiu que de um grande número 

multivariado de dados, fosse possível extrair informações com excelência e 

velocidade. 

Destarte, o conceito foi compactado, inicialmente, em 3 V’s, que 

demonstravam as principais características do Big Data: volume (quantidade e 

extensão de dados); velocidade (dinâmica referente ao tempo destinado ao 

processamento de dados); e, por fim, variedade (relacionada à origem, às formas e 

formatos dos dados e, portanto, a complexidade em seu processamento)8.  

Posteriormente, foram agregados os elementos valor (a significância que é 

dada aos dados) e a veracidade (confiabilidade, a veracidade dos dados de acordo 

com sua origem), formando os 5 V`s do Big Data (DEMCHENKO et al. 2013) 

Contudo, para que a análise de dados atinja os 5 V’s descritos acima, faz-

se imprescindível destacar que o Big Data não só lida com uma enorme quantidade 

de dados, como também trata com dificuldades referentes à natureza desses dados, 

o que pode potencializar a complexidade do tratamento destes. 

Os dados, à vista disso, podem ser estruturados, que são aqueles 

geralmente localizados em banco de dados e já denominados e subdivididos em 

classificações, de acordo com a sua natureza, como “localização”, “contatos”, “perfis 

de clientes”, etc, como podem ser não estruturados. 

Os dados não estruturados, por sua vez, são mais complexos, de modo 

 

8 DEMCHENKO,  Y.,  et  al.  (2013, maio).  Addressing Big  Data Issues  in Scientific  Data  Infrastructure.  
First  International  Symposium  on  Big  Data  and  Data  Analytics  in  Collaboration  (BDDAC  
2013).  Part  of  The  2013  International  Conference  on Collaboration Technologies and Systems (CTS 
2013), San Diego, USA. 
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que estes ainda não se encontram preparados para o seu tratamento, sendo 

necessária a ação humana para tanto.  

Essa espécie de dados é encontrada, por exemplo, em redes sociais, como 

facebook e instagram, e plataformas online de vídeos, como o youtube. Os não 

estruturados, portanto, são um reflexo direto da internet, exercendo influência direta 

no Big Data, uma vez que o uso por essas mídias de dados em vídeos, imagens, 

textos e áudios acabam por dar mais complexidade à análise do Big Data. 

Entre os dados não estruturados, destacam-se três categorias utilizadas no 

estudo do Big Data. A primeira, denominada “Social Data”, é aquela que diz respeito 

a dados que têm sua origem relacionada às pessoas e suas atividades, de forma que 

traduzem comportamentos sociais dos indivíduos. Nessa categoria é possível 

identificar perfis para, assim, direcionar a informação de maneira mais segura e 

objetiva.  

O Social Data é extraído, portanto, das pesquisas realizadas pelas pessoas 

em buscadores como Google, por exemplo, ou ainda a partir dos comentários de 

indivíduos nas redes sociais.  

É dessa maneira que é possível traçar um perfil e prever certos 

comportamentos ou a preferência e opinião de um determinado público-alvo, o que no 

marketing digital é denominado “persona”, em razão da possibilidade de se ter 

informações detalhadas a respeito do consumidor que se quer atingir. 

Logo, atualmente existem negócios baseados no monitoramento de mídias 

sociais a fim de se obter menções públicas sobre determinadas palavras-chaves, 

sendo possível observar os comentários sobre uma empresa, mesmo que estes não 

estejam na página oficial da companhia, bem como é viável analisar o mercado que 

essa empresa atua exclusivamente por meio do Big Data, esquecendo-se, assim, das 

extensas pesquisas de mercado, já ultrapassadas, e optando por um método muito 

mais célere e eficiente.  

A estruturação desses dados, todavia, ainda deve ocorrer por meio da 

intervenção humana, uma vez que os comentários que citam determinadas palavras-

chaves podem estar repletos de ironia ou sarcasmo, por exemplo.  

Assim, mais importante do que localizar um grande número de citações 

envolvendo aquela palavra-chave, é identificar corretamente o contexto daquela 

menção, o que os computadores atuais ainda não conseguem distinguir com a 
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perfeição e segurança exigidas.  

Outra razão para o uso da intervenção humana na fase da análise dos 

dados é a necessidade de tags para categorizar as informações obtidas. Como cada 

projeto envolve peculiaridades que variam caso a caso, é indispensável a ação 

humana para realizar tal procedimento. É justamente nesse ponto que se centraliza a 

maior dificuldade dos dados não estruturados. 

Outra espécie de dados não estruturados são os “Enterprise Data”. Estes 

têm sua origem nas empresas, que o geram a todo momento, como os dados 

financeiros, de operações, jurídicos, tributários, etc.  

A relevância deles concentra-se principalmente na possibilidade de medir-

se a produtividade das equipes, como também otimizar o tempo destinado à análises 

internas inerentes à gestão empresarial. 

Por último, destaca-se o “Personal Data”, também chamados de “Data of 

Things”. Tal categoria, embora à princípio cause certa estranheza, está relacionada a 

objetos que o senso comum sequer imagina que possam gerar dados, como 

geladeiras, televisores, computadores, carros, ou ainda outros dispositivos que, 

quando conectados à internet, possam se comunicar entre si.  

Por meio desses dados é possível, a partir dos elementos gerados por 

aplicativos de trânsito, como o Google Maps ou o popular Waze, por exemplo, obter 

informações acerca do trânsito da cidade em que esses aplicativos foram utilizados, 

como os pontos que sofrem com um fluxo maior de automóveis, e portanto estão mais 

engarrafados, ou mesmo aqueles que têm a maior incidência de acidentes 

automobilísticos. É a chamada internet das coisas ou IoT. 

Após a obtenção, isto é, a coleta dos dados, é necessário realizar a fase 

de tratamento destes. Com o objetivo de, ao fim do procedimento, obter-se insights e 

resultados que possam ser produtivos. 

A análise dos dados, ou o Big Data Analytics, é, portanto, a fase mais 

relevante do Big Data, uma vez que é neste momento da operação que se filtra os 

dados relevantes daqueles que não têm utilidade, cruzando-se os resultados e os 

relacionando com o objetivo que se deseja atingir, para ao fim agregar valor aos dados 

localizados e transformá-los em informações. 

Como visto, há geração de dados em praticamente todas as atividades 

humanas, desde o envio de e-mails até o uso de um eletrodoméstico. E é por meio do 
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Big Data Analytics que esses dados se revestem de valor. 

O Big Data popularizou-se principalmente entre as empresas devido a essa 

capacidade de converter o que era tido até então como banal em insumo para a 

economia.  

Cada vez mais é empregado como recurso em diversos setores do 

business, contudo, muitas vezes de forma antiética, uma vez que os titulares dos 

dados utilizados no procedimento ,isto é, aqueles a quem os dados dizem respeito, 

sequer têm ciência do lucro que suas informações, até então consideradas banais, 

gera a setores especializados na venda de dados. 

O uso de sites como o Google para realizar buscas referentes a um 

determinado produto, por exemplo, pode ser usado por empresas para formar um 

perfil de consumidor daquele que realiza a busca. 

A sensação de ser espionado não só é crescente como é real. As atividades 

dos indivíduos acabam sendo monitoradas minuciosamente e depois processadas 

para gerar lucro, seja este direto ou indireto. 

A visualização de publicidade relacionada a um produto pesquisado dias 

antes, ou mesmo o recebimento de ligações ou e-mails enviados por diversas marcas 

para oferecer um serviço ou produto não é mera coincidência, mas sim fruto de um 

sistema que faz uso da ignorância dos indivíduos para lograr proveitos econômicos e 

políticos. 

O mesmo pode ser feito para outros fins. Se a partir do Big Data é factível 

formar o perfil de consumidor de alguém, por lógico o perfil daquele indivíduo também 

pode ser utilizado para outros fins. 

Nessa perspectiva, o jogo político também se valeu do Big Data e revelou 

como até mesmo os pequenos atos de um indivíduo podem servir de base para 

manipulação política e ideológica.  

O escândalo mundial envolvendo a rede social facebook e a empresa de 

assessoria política britânica Cambridge Analytica, responsável pela campanha digital 

do então candidato à presidência dos Estados Unidos da América, Donald Trump, 

acendeu a discussão sobre o uso de dados pessoais para fins não autorizados por 

seus titulares. 

 Além disso, revelou à nível público como a obtenção de informações 

privadas pode facilitar o direcionamento de publicidade a determinados alvos, bem 
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como fabricar uma figura de um político de acordo com o perfil e os anseios de um 

eleitorado. 

No polêmico caso da Cambridge Analytica9, o potencial do Big Data e sua 

velocidade destacaram-se pela utilização de dados pessoais de mais de cinquenta 

milhões de usuários do Facebook, acarretando em um processo judicial com altos 

custos, no encerramento das atividades da empresa de assessoria política, pela má 

reputação e perda de clientes, além da queda do valor das ações da rede social na 

bolsa de valores. 

Na “Sociedade da Informação”, ou “Sociedade da Vigilância”, como assim 

é denominada pelo jurista italiano Stefano Rodotá10, o fluxo de informações pessoais 

é uma realidade inevitável que evidencia a fragilidade da privacidade dos indivíduos 

no meio virtual. 

O mercado de dados, assim chamada a indústria especializada na venda 

de informações, expande-se cada vez mais, de modo que existem empresas que têm 

como atividade principal a comercialização desses dados. 

 Todavia, existem ainda aquelas que se utilizam do negócio como uma 

segunda atividade, visto que extraem a matéria-prima do negócio, qual seja, os dados, 

a partir da relação com seus clientes formada pela atividade principal, oficialmente 

descrita e registrada. 

No setor público o uso de dados também ganha relevância, uma vez que 

em função da soberania nacional ou da segurança pública, os agentes do aludido 

setor, como os serviços secretos e corporações policiais, fazem a coleta de 

informações de cidadãos sem que estes sequer saibam que seus dados estão saindo 

de sua esfera pessoal e, muito menos, qual será o tratamento e destino destes. 

Destaca-se que a coleta, o tratamento e o destino de dados pessoais para 

fins diversos dos que são expressamente autorizados por seus titulares, além de 

malferir o direito à privacidade, previsto constitucionalmente no ordenamento jurídico, 

pode gerar a má utilização de tais dados, reforçando desigualdades ou gerando a 

estigmatização de certos grupos da sociedade, como minorias. 

 

9 Cambridge Analytic, empresa pivô no escândalo do facebook, é fechada. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/02/internacional/1525285885_691249.html. Acessado em 27 de 
outubro de 2019. 
10 RODOTÀ, Stefano. A Vida na Sociedade de Vigilância. A privacidade hoje. Organização, seleção 
e apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 82-83. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/02/internacional/1525285885_691249.html
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Outrossim, essa espécie de violação à privacidade dos indivíduos tem força 

para obstar o livre desenvolvimento da personalidade individual, uma vez que a 

tendência é a “standardização” de comportamentos. 

Na visão de Stefano Rodotà, a manipulação de informações pode acarretar 

em novas fontes e formas de poder, visto que pode acrescentar poder informacional 

descontrolado a órgãos estatais que já detêm poder político-econômico. 

Tal desarmonia pode exercer influência até mesmo na democracia de um 

país, uma vez que esta fortalece o aprofundamento de desigualdades. Rodotá11 

ressalta ainda que tal desnivelamento pode provocar a criação de dois grupos sociais, 

em que um apenas exerce o papel de ser a fonte dos dados e outro os detêm e os 

manipulam para atingir aos seus próprios fins.  

  

 

11 RODOTÀ, Stefano. A Vida na Sociedade de Vigilância. A privacidade hoje. Organização, seleção e 
apresentação de Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 38. 
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3 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, O DIREITO À PRIVACIDADE E A 
AUTODETERMINAÇÃO INFORMATIVA 

 

À medida em que foi ocorrendo o desenvolvimento de novas tecnologias e 

mecanismos para a coleta de dados e informações, passou-se a existir uma 

preocupação maior com a privacidade, contudo, não em uma lógica puramente 

patrimonial, mas sim em razão da real possibilidade de indivíduos e grupos exercerem 

um controle exacerbado sob a vida de outros indivíduos a partir dos dados destes. 

Destarte, a constante evolução da privacidade despontou no que veio a ser 

denominado como ‘direito à autodeterminação informativa’, que consiste no 

fortalecimento do papel do titular dos dados como figura ativa no fornecimento das 

informações, engajando o pleno exercício de um real controle de todo o fluxo de 

dados, desde a sua veracidade, exatidão, operação até a finalidade de sua coleta.  

A autodeterminação informativa, encontra previsão expressa na Lei Geral 

de Proteção de Dados como um de seus fundamentos, enunciados ao longo do art. 

2º, senão vejamos:  
Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: 
I - o respeito à privacidade; 
II - a autodeterminação informativa; 
III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; 
IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 
V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 
VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 
VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a 
dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. (destacou-se) 
 

A autodeterminação informativa, portanto, envolve de forma significativa o 

consentimento do titular dos dados, devendo representar a declaração da vontade do 

titular dos dados em concedê-los ao operador, bem como a real compreensão em 

torno do motivo, da finalidade e da forma como o que se consentiu será manipulado.  

Assim, o consentimento não pode significar uma mera concordância formal, 

visto que pode estar eivada de vícios de consentimento, o que, nessas circunstâncias 

pode gerar até a nulidade do ato.  

A LGPD dispôs ao longo de seu art. 5°, inciso XII que consentimento, 

nesses termos, significa a “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o 

titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade 

determinada”. 

Destarte, no âmbito da proteção de dados, o consentimento reveste-se de 
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destaque, ao ganhar espaço dentro dos fundamentos da LGPD, quando se fala em 

autodeterminação informativa. 

A comunicação é, desse modo, uma forma efetiva de se garantir o controle 

sobre os dados, desde a sua transmissão, ao tratamento e ao destino destes, visto 

que uma comunicação eficiente propicia um consentimento livre de embaraços e mais 

fidedigno. 

  O consentimento informado, nesse sentido, insere-se no cenário atual 

como uma relevante ferramenta de participação ativa do usuário em todo o processo 

de conhecimento e posterior anuência de tratamento de dados pessoais.12 

Destaca-se ainda que o titular dos dados, ao autorizar seu tratamento por 

terceiros, deve ter ciência das finalidades, de modo a autorizar o tratamento para 

finalidades específicas e bem delimitadas, além dessas finalidades necessitarem estar 

em conformidade com o contexto de utilização dos dados.  

Isso significa que o tratamento de dados deve ser pautado por objetivos 

legítimos e específicos, amplamente divulgados aos usuários para que possuam 

esclarecimentos suficientes para sustentar a sua tomada de decisão quanto à 

autorização de uso de dados.13 

Nesse sentido, em razão da posição de vulnerabilidade a qual está inserida 

o titular dos dados, é atribuição do agente de tratamento, seja este o operador ou 

controlador ou outra figura qualquer, assegurar ao titular a máxima transparência no 

momento da concessão da autorização, de modo a garantir o conhecimento total de 

todas as fases do tratamento de dados, desde a sua coleta até sua exclusão. 

É exatamente neste ponto que consiste a aplicação prática da 

autodeterminação informativa no meio virtual, destacada ao longo da Lei Geral de 

Proteção de Dados, e executada por meio da constante busca pela transparência no 

tratamento dos dados. 

 

 

12 TEPEDINO, Gustavo; TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. FRAZÃO, Ana; TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, 
Milena Donato (coord.), Consentimento e Proteção de Dados Pessoais na LGPD in Lei Geral de 
Proteção Pessoais e suas Repercussões no Direito Brasileiro, São Paulo, Revista dos Tribunais, 
2019 , p. 291. 
13 BOFF, Salete Oro; FORTES, Vinícius Borges; FREITAS, Cinthia Obladen de Almendra. Proteção de 
Dados e Privacidade, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2018, p. 107. 
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3.1 A privacidade como direito fundamental 
 

O exercício sem obstáculos da liberdade de crença, de expressão, política 

e de consciência, supõe o exercício de um direito, que deveria ser concedido a todos 

os indivíduos, de voltar-se para sua esfera pessoal e assim poder refletir e agir sem o 

julgo de terceiros, conectando-se às suas próprias particularidades, bem como 

escolhendo, ainda que inconscientemente, quais elementos devem ser 

compartilhados na vida pública e quais devem permanecer na esfera íntima. 

A privacidade, desse modo, reflete a ideia de proporcionar um espaço 

seguro e reservado, inviolável à repressão das pessoas de fora, de forma a propiciar 

o desenvolvimento do indivíduo como ser reflexivo, e ainda garantir que, por meio do 

exercício da privacidade, outros direitos sejam possíveis. 

Nesse sentido, ao mesmo tempo que a privacidade viabiliza o direito à 

liberdade e suas espécies, existe uma relação profunda entre esta e aquela, uma vez 

que para existir privacidade, imprescindível é a tutela da autodeterminação de cada 

indivíduo como direito fundamental. 

Para vislumbrar essa ideia, basta rememorar as estratégias utilizadas por 

regimes totalitários de repressão, resgatando da história exemplos como o fascismo, 

nazismo e o período ditatorial brasileiro. 

Durante esses regimes, para que o direito à liberdade política, religiosa, 

sexual e ideológica, entre outros, fosse atingido, a primeira garantia a ser violada era 

a privacidade, com o intuito de tornar possível o monitoramento e o controle absoluto 

dos indivíduos, a partir da fiscalização ininterrupta de suas vidas, para que, após, 

ocorresse a implementação de um violento sistema de repressão.   

O Estado, ao longo da história, demonstrou inúmeras vezes cercear o 

direito à privacidade como forma efetiva de controle e de manipulação coletiva, como 

um meio reiterado, em diversas culturas, de alienação.  

Dito isso, não é possível assegurar o direito à privacidade sem o exercício 

da liberdade, assim como não se tem liberdade, se não houver privacidade. São, 

portanto, princípios intimamente conectados por uma relação de dependência, em que 

um inexiste sem o outro. 

O direito à privacidade, nesse ponto, segundo o entendimento perpetrado 

pelo Direito Civil contemporâneo, reside na tênue linha entre os direitos fundamentais 
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e os direitos à personalidade. 

Na visão de William Paiva Marques Júnior14, o direito à privacidade, dentre 

suas nuances, destaca-se em dois sentidos: 

 

Duas características dos direitos da personalidade merecem registro. A 
primeira delas é que tais direitos, atribuídos a todo ser humano e 
reconhecidos pelos textos constitucionais modernos em geral, são oponíveis 
a toda a coletividade e também ao Estado. A segunda característica peculiar 
dos direitos da personalidade consiste em que nem sempre sua violação 
produz um prejuízo que tenha repercussões econômicas ou patrimoniais, o 
que ensejará formas variadas de reparação, como o direito de resposta, a 
divulgação de desmentidos de caráter geral e/ou a indenização pelo dano 
moral.   
 
 

Assim, o direito à privacidade pode ser traduzido como um direito subjetivo 

de todo indivíduo: brasileiro ou estrangeiro; pessoa física ou jurídica; residente ou 

aqueles que somente estão de passagem, refletindo não apenas na obrigação de 

terceiros alheios a respeitarem o espaço individual de cada um, mas ainda de possuir 

o efetivo controle acerca de suas informações de caráter pessoal, sejam elas 

sensíveis ou não15. 

Ademais, a intimidade e a vida privada são espécies obtidas a partir do seu 

gênero, qual seja, o de direito à privacidade. A partir desse conceito mais abrangente 

é que decorre a noção da necessidade individual de ser ter espaços próprios e imunes 

aos pensamentos alheios, com reflexos em outros direitos da personalidade e 

fundamentais, como o direito à honra e à imagem, e o direito à liberdade. 

A partir disso, é possível extrair duas noções acerca da construção teórica 

dos direitos fundamentais. Na primeira dessas construções, os direitos fundamentais 

são encarados como regras, e estão associados ao juspositivismo e ao legalismo 

exegético, portanto, essa visão se faz mais presente em ordenamentos jurídicos mais 

fechados. 

A segunda construção, por sua vez, entende os direitos fundamentais como 

princípios, e está presente em sistemas mais abertos e vinculados ao 

 

14 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Obstáculos impostos à efetividade do direito personalíssimo à 
privacidade na Era do Big Data: uma problemática da sociedade contemporânea. In: Larissa Maria de 
Moraes Leal; Roberto Senise Lisboa. (Org.). Direito Civil Contemporâneo II. 01ed.Florianópolis: 
CONPEDI, 2018, v. 01, p. 23-43.  
15 VIEIRA, Tatiana Malta. O direito à privacidade na sociedade da informação: efetividade desse direito 
fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação. 2007. 297 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito)-Universidade de Brasília, Brasília, 2007. 

http://lattes.cnpq.br/0421308962735688
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constitucionalismo16. 

A Constituição Federal de 1988, a título de exemplo, valendo-se dessas 

construções teóricas sobre os direitos fundamentais, ora dispõe acerca desses 

direitos como regras (normas-regras), e ora como princípios (normas-princípios). 

Os maiores nomes atrelados ao sistema aberto ou constitucionalista e que 

são lembrados contemporaneamente como marcos doutrinários são Robert Alexy17 e 

Ronald Dworkin. 

Ambos difundiram a ideia de um sistema constitucional aberto, em que 

fosse possível ter, em um mesmo ordenamento jurídico, direitos fundamentais como 

regras e, também, como princípios, ao contrário do que era pregado no sistema 

fechado ou legalista, em que apenas existiram normas-regras. 

A construção da ideia do sistema aberto, abarcada pela CF/88, baseia-se 

primordialmente na dificuldade inerente à restrição inevitavelmente associada ao 

sistema fechado, uma vez que no sistema constitucionalista, é possível utilizar-se de 

princípios norteadores para solucionar os problemas do caso concreto, bem como de 

normas para evitar subjetividades e eventuais lacunas.  

A Constituição Federal Brasileira, em seu Título I, confere aos princípios o 

caráter de normas constitucionais, de forma que não cabem discussões acerca da 

natureza jurídica destes. 

 Desta forma, os princípios são considerados fontes normativas primárias 

do ordenamento jurídico pátrio, constituindo mandamento nuclear do sistema, e 

exercendo função de alicerce sobre o qual se apoiam as demais normas, 

possibilitando a inteligência e compreensão do conjunto. 

Dito isso, cumpre ressaltar que, como já exposto, os direitos fundamentais 

possuem uma relação semântica com os direitos personalíssimos. É o que ocorre com 

o direito à privacidade, à honra e à imagem, que são simultaneamente direitos 

fundamentais e da personalidade. 

Estes, contudo, não devem ser confundidos. Os direitos fundamentais 

dizem respeito à coletividade e, assim, ao Direito Público, enquanto os direitos da 

personalidade, por sua vez, estão associados às relações particulares, de modo que 

 

16 QUEIROZ, Cristina, M.M. Direitos Fundamentais: teoria geral. Coimbra. Coimbra editora, 2002, p. 
127. 
17 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. Malheiros 
Editores. São Paulo, 2006. 
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pode ser o direito à privacidade estudado sob esses dois aspectos. 
 

3.2 A privacidade no meio virtual 
 

O uso expansivo da internet no Brasil, assim como o crescente número de 

compras realizadas no meio digital, acendeu discussões pertinentes sobre o uso e o 

destino de informações obtidas por provedores de internet e redes sociais. 

O impacto das mídias sociais, seja em business to business (B2B), seja em 

business to consumer (B2C), possui reflexos comerciais diretos e expressivos, dada 

a forte influência que o meio digital, em especial as redes sociais, exerce nas próprias 

empresas e em pessoas comuns. 

Técnicas como storytelling18, um modo de impactar e causar uma 

impressão manipulada de acordo com o interesse desejado no consumidor, são 

potencializadas pelas mídias digitais, graças à natureza democrática da internet, a 

velocidade com que os dados circulam na rede e, principalmente, a impressionante 

adesão das pessoas a essas mídias.  

Os números, levando-se em consideração somente o Brasil, falam por si 

só. 62% (sessenta e dois por cento)19 da população brasileira encontra-se em plena 

atividade nas redes sociais, segundo o relatório divulgado pelas empresas We are 

Social e Hootsuite, intitulado “Digital in 2018: The Americas”.  

O youtube, a plataforma de vídeos mais popular do mundo, detém 60% 

(sessenta por cento)20 dos acessos brasileiros. Logo em seguida, destaca-se a rede 

social facebook, com 59% (sessenta e por cento)21 dos acessos, e o aplicativo de 

conversas online whatsapp, contando com expressivos 56% (cinquenta e seis por 

cento)22. A surpresa do relatório é a rede social instagram, que segundo o documento, 

 

18 Como fazer apresentações incríveis usando storytelling. Disponível em: 
https://endeavor.org.br/marketing/storytelling/. Acesso em: 11 de novembro de 2019. 
19 Digital in 2018: The America. Disponível em: https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-
americas. Acesso em 07 de novembro de 2019. 
20 Digital in 2018: The America. Disponível em: https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-
americas. Acesso em 07 de novembro de 2019. 
21 Digital in 2018: The America. Disponível em: https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-
americas. Acesso em 07 de novembro de 2019. 
22 Digital in 2018: The America. Disponível em: https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-
americas. Acesso em 07 de novembro de 2019. 

https://endeavor.org.br/marketing/storytelling/
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
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possui 40% (quarenta por cento)23 dos acessos, figurando em quarto lugar na 

pesquisa. 

O mesmo relatório constatou ainda que 58% (cinquenta e oito por cento)24 

já buscou por um serviço ou produto pela internet, o que evidencia a existência de um 

forte mercado digital de vendas. 

As mídias digitais, portanto, representam uma tendência já amplamente 

difundida de estratégia de marketing das empresas. O relatório, contudo, demonstra 

que 37% (trinta e sete por cento)25 das pessoas ainda compram um produto em razão 

da publicidade propagada em canais aberto de televisão, e que 29% (vinte e nove por 

cento)26 dos consumidores realizam compras por terem visto o produto primeiro na 

internet, o que não deixa de ser um destaque positivo para as mídias. 

A frenética expansão da internet e seu poder de captar a atenção dos 

indivíduos também implica em questões sérias, tais como a segurança no meio digital, 

os crimes virtuais e as penalidades cabíveis, bem como a assistência necessária às 

vítimas de tais delitos, a potencialização de preconceitos e, principalmente, a 

privacidade. 

A sensação de anonimato e a falsa ideia de que tudo pode ser feito e dito 

na internet sem prudência, com certeza são fatores que justificam, em parte, a 

insegurança digital a qual as pessoas estão constantemente submetidas ao utilizarem 

a tecnologia. 

O direito à privacidade, contudo, não é violado apenas nas circunstâncias 

expostas acima, mas cotidianamente em situações, muitas vezes, desconhecidas 

pelos indivíduos.  

A utilização de mecanismos como o Big Data revela a problemática 

existente entre a vida íntima e os interesses nas coletas de dados pessoais para fins 

diversos. 

Foi nesse contexto que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, visando 

 

23 Digital in 2018: The America. Disponível em: https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-
americas. Acesso em 07 de novembro de 2019. 
24 Digital in 2018: The America. Disponível em: https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-
americas. Acesso em 07 de novembro de 2019. 
25 Digital in 2018: The America. Disponível em: https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-
americas. Acesso em 07 de novembro de 2019. 
26 Digital in 2018: The America. Disponível em: https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-
americas. Acesso em 07 de novembro de 2019. 

https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
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a proteção do titular dos dados e a penalização daquele que descumpre suas 

diretrizes, com o intuito de preservar o direito à privacidade, previsto 

constitucionalmente no artigo 5º, inciso X , e reiterado a fundo em diversos dispositivos 

do Código Civil , como no artigo 21, que dispõe que “a vida privada da pessoa natural 

é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências 

necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”.  

A garantia à vida íntima, portanto, vale-se da premissa de que tudo aquilo 

mantido em domínio próprio e que o indivíduo não tem interesse em compartilhar deve 

ser mantido em total sigilo, não havendo a possibilidade de ser mirada por sujeitos 

alheios à informação.  

André Ramos Tavares27, em sua obra, leciona que a intimidade se traduz 

como tudo aquilo que diz respeito única e exclusivamente à pessoa em si mesma, 

abarcando questões como sua personalidade, modo de agir no íntimo e assuntos que 

não tenham a participação de terceiros.   

O autor destaca ainda que tem sido utilizada a ideia de camadas para 

representar a diferença entre a intimidade e a vida privada. Assim, a intimidade 

poderia ser conceituada como a camada mais profunda, mais reservada, a qual o 

acesso de terceiros é praticamente vedado totalmente e restrito até mesmo para 

pessoas íntimas. 

A vida privada, por sua vez, seria uma camada de proteção menor e mais 

modesta, mas ainda atuante. Destarte, embora nesta camada ainda exista o acesso 

por muitos indivíduos, não há a possibilidade de divulgação irrestrita, massiva ou 

mesmo de desnecessidade de autorização para a divulgação de tais informações. 

Nesse sentido, a privacidade, em si, seria um conceito associado não só a 

individualidade, mas também ao interesse coletivo, uma vez que as regras inerentes 

ao íntimo moldam e impõem limites ao convívio em sociedade, relacionando-se, 

portanto, ao interesse coletivo. 

A garantia da proteção dos dados virtuais nada mais é que uma 

manifestação do direito à privacidade. A privacidade dos dados pessoais tem, 

portanto, início em diversas leis e tratados internacionais na década de 1970, como 

 

27 Tavares, André Ramos. Curso de direito constitucional – 10. ed. rev. e atual. – São Paulo : Saraiva, 
2012, p. 676. 
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pontua Danilo Doneda28 ao afirmar que a privacidade dos dados começou a se 

estruturar em torno da informação e da preocupação com os dados de natureza 

pessoal29. 

A relação entre privacidade e dados é perceptível com clareza, segundo o 

autor, nas construções legislativas e jurisprudenciais dos últimos 40 (quarenta) anos. 

Destaca-se, nesse sentido, referências significativas como a concepção de uma 

informational privacy nos Estados Unidos. 

Prossegue esclarecendo que o 'núcleo duro' do informational privacy é 

formado pelo direito de acesso a dados armazenados por órgãos públicos do governo 

e, ainda, pela disciplina das instituições de proteção de crédito. 

 Além disso, menciona-se também a autodeterminação informativa 

estabelecida pelo Tribunal Constitucional alemão e a Diretiva n° 95/46/CE da União 

Europeia, que surtiu efeitos diretos em nossa legislação atual sobre dados. 

 

3.3 Provedores de Internet e o tratamento de dados 

 

A tutela da privacidade no meio virtual, não obstante os avanços legislativos 

nesse sentido, já contava com alguns mecanismos. A proibição direcionada aos 

provedores de acesso quanto à divulgação dos dados de usuários, ou ainda quanto à 

monitoração dos dados durante a navegação na rede, demonstram que a 

jurisprudência já tratava da questão antes mesmo do Poder Legislativo. 

Justamente pela vedação de monitoração por parte dos provedores de 

internet é que se discute a responsabilidade de empresas como Google e Facebook 

nos crimes virtuais e comentários ofensivos registrados nestes sites. 

A jurisprudência, contudo, vem posicionando-se sobre a questão no sentido 

de que não é possível a censura prévia de uma manifestação virtual do usuário, uma 

vez que não é vedado aos provedores de internet a monitoração do conteúdo, senão 

vejamos: 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FACEBOOK. CRIAÇÃO DE 
PERFIL FALSO. QUEBRA DE SIGILO. Não se pode impor ao provedor de 
internet que monitore o conteúdo produzido pelos usuários da rede, de 
modo a impedir, ou censurar previamente, a divulgação de futuras 

 

28 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 
p. 203. 
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manifestações ofensivas contra determinado indivíduo. Precedente do 
STJ. APELAÇÃO PROVIDA. 30 (grifou-se) 
 
Obrigação de fazer. Provedor de aplicação. Internet. Controle prévio de 
conteúdo: os provedores de aplicação não podem ser obrigados a 
exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no 
site por seus usuários, devendo haver a indicação clara e específica do 
localizador URL do conteúdo apontado como infringente para a validade 
de comando judicial que ordene sua remoção da internet (REsp 
1629255/MG). 31 (destacou-se) 
 

Destaca-se ainda que é possível que haja a monitoração, na hipótese de 

haver determinação judicial e desde que tal prática não ultrapasse o período de um 

ano.  

Ademais, os provedores de internet são responsáveis pelo registro de IP, o 

horário, a duração, o dia de início e fim de acesso à internet, a fim de viabilizar a 

retirada de conteúdos lesivos, conforme precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça32.  

O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de exigir a 

indicação precisa do endereço das páginas onde o conteúdo lesivo se encontra 

exposto ou armazenado.  

A referida posição tem como fundamento a impossibilidade técnica de o 

provedor controlar todo o conteúdo inserido no espaço que disponibiliza, a 

necessidade de se garantir uma maior segurança a respeito do que deve ser 

considerado danoso e também a desproporção da atribuição de um dever ilimitado de 

vigilância ao provedor33.  

Os provedores de internet possuem ainda a responsabilidade de indicarem 

o endereço eletrônico (URL) das páginas nos casos de atos lesivos contra alguém. 

Nesse sentido, no REsp 1.629.255, a ministra Nancy Andrigui destacou a necessidade 

prática da indicação do endereço eletrônico, pontuando que 

 

 

30 Apelação Cível Nº 70078214053, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 27/03/2019. 
31 TJ-DF 20110111228326 DF 0033689-80.2011.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de 
Julgamento: 21/03/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/04/2018 . Pág.: 
294/301 
32 STJ reúne precedentes sobre os deveres dos provedores de internet. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2017-set-19/stj-reune-precedentes-dever-provedores-internet. Acesso em: 
11 de novembro de 2019. 
33 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.512.647-MG. Quarta Turma. Segunda Seção. Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão. Data de julgamento: 13.05.15. Data de publicação: 05.08.15. 

https://www.conjur.com.br/2017-set-19/stj-reune-precedentes-dever-provedores-internet
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A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia 
aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões 
relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro 
para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinarem a 
remoção de conteúdo na internet34. 

 

No que diz respeito à responsabilidade dos provedores de internet quanto 

ao armazenamento dos dados, embora o Marco Civil da Internet determine um prazo 

de apenas 6 meses, a ministra Nancy Andrighi posicionou-se no sentido de que as 

prestadoras de serviços de internet estão sujeitas ao dever legal de registro de suas 

atividades durante o prazo prescricional de eventual ação de reparação civil, conforme 

previsto pelo artigo 1.194 do Código Civil de 2002: 
 
... esta Corte Superior firmou entendimento de que as prestadoras de serviço 
de internet, como as demais empresas, estariam sujeitas a um dever legal de 
escrituração e registro de suas atividades durante o prazo prescricional de 
eventual ação de reparação civil, dever que tem origem no art. 10 do Código 
Comercial de 1850, e atualmente encontra-se previsto no art. 1.194 do 
Código Civil, abaixo transcrito: Art. 1.194. O empresário e a sociedade 
empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a 
escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua 
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante 
aos atos neles consignados. Conjugando esse dever de escrituração e 
registro com a vedação constitucional ao anonimato, nos termos do art. 
5º, IV, da CF/88, os provedores de acesso à internet devem armazenar 
dados suficientes para a identificação do usuário, conforme os seguintes 
julgados desta Corte: (...) 2. Reconhecimento pela jurisprudência de um dever 
jurídico dos provedores de acesso de armazenar dados cadastrais de seus 
usuários durante o prazo de prescrição de eventual ação de reparação civil. 
Julgados desta Corte Superior. 3. Descabimento da alegação de 
impossibilidade fática ou jurídica do fornecimento de dados cadastrais a partir 
da identificação do IP. Julgados desta Corte Superior. 4. Considerações 
específicas acerca da aplicabilidade dessa orientação ao IP dinâmico 
consistente naquele não atribuído privativamente a um único dispositivo (IP 
fixo), mas compartilhado por diversos usuários do provedor de acesso. (...) 
(REsp 1622483/SP, Terceira Turma, DJe 18/05/2018) (...) 5. Ao oferecer um 
serviço por meio do qual se possibilita que os usuários divulguem 
livremente suas opiniões, deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de 
propiciar meios para que se possa identificar cada um desses usuários, 
coibindo o anonimato e atribuindo a cada imagem uma autoria certa e 
determinada. Sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, 
do dever de informação e do princípio da transparência, deve este 
adotar as providências que, conforme as circunstâncias específicas de 
cada caso, estiverem ao seu alcance para a individualização dos 
usuários do site, sob pena de responsabilização subjetiva por culpa in 
omittendo. 6. As informações necessárias à identificação do usuário 
devem ser armazenadas pelo provedor de conteúdo por um prazo 
mínimo de 03 anos, a contar do dia em que o usuário cancela o serviço. 
(...) (REsp 1398985/MG, Terceira Turma, DJe 26/11/2013) (...) 5.- É 
juridicamente possível o pedido à empresa de telefonia de exibição do nome 

 

34 (STJ - REsp: 1629255 MG 2016/0257036-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 
Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2017) 
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do usuário de seus serviços que, utiliza-se da internet para causar danos a 
outrem, até por ser o único modo de o autor ter conhecimento acerca 
daqueles que entende ter ferido a sua reputação. (...) (REsp 879.181/MA, 
Terceira Turma, DJe 01/07/2010) Dessa forma, com base nesses 
fundamentos, pode-se concluir que o provedor de acesso já possuía o 
dever de armazenar os dados cadastrais e os respectivos logs de seus 
usuários, para que estes pudessem ser identificados posteriormente, 
mesmo antes da publicação da Lei 12.965/2014, que instituiu o Marco 
Civil da Internet35.  

 

Percebe-se, portanto, que o direito à privacidade, assim como a proteção 

de dados, no meio virtual, necessita de uma especial atenção para sua tutela e 

efetivação, fazendo-se necessária a constante atualização dos institutos jurídicos para 

a sua concretização, bem como o suplemento jurisprudencial nas hipóteses de 

lacunas ou omissões legislativas sobre especificidades do tema. 

  

 

35 RECURSO ESPECIAL Nº 1.785.092 - SP (2015/0293529-2) RELATORA : MINISTRA NANCY 
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2019, Terceira Turma, Data de Publicação: 09/05/2019) 
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4 A IMPORTÂNCIA DA LGPD E SUA ADEQUAÇÃO NOS PROGRAMAS DE 
COMPLIANCE 

 

O direito à privacidade, analisado no capítulo anterior, constantemente vem 

sendo violado no meio virtual em razão de mecanismos como o Big Data.  

Este tem um relevante impacto na construção de melhorias no setor 

empresarial, visto a velocidade de cruzamento de dados, bem como sua capacidade 

de lidar com grandes volumes de informações. 

Embora possa ser encarado a partir de seu lado proficiente e audaz, o Big 

Data também representa, quando utilizado erroneamente, um constante 

monitoramento de usuários na internet, violando a privacidade desses indivíduos e 

gerando lucro à grandes corporações, que estrategicamente aproveitam-se dessas 

informações. 

A partir de elementos como as escolhas, comentários e pesquisas em 

buscadores, para citar alguns, o perfil do usuário é traçado, tendo como consequência 

vantagens econômico-financeiras e mercadológicas às empresas, que conseguem 

obter informações sensíveis sobre os indivíduos, como opiniões políticas, perfil de 

consumidor e até mesmo dados sobre a vida íntima destes. 

Nesse sentido, o contexto econômico atual exige que as empresas cada 

vez mais impulsionem a exploração de tecnologias da informação e da comunicação, 

a fim de garantirem a competitividade frente à concorrência, de modo que os dados 

pessoais foram alçados à categoria de principal insumo que movimenta essa nova 

economia, denominada data driven economy36.  

Diante do exposto, compete mencionar a promulgação, no ano de 2014, da 

Lei nº 12.965, denominada de Marco Civil da Internet, responsável por estabelecer 

princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, mas que não 

avançou na questão da proteção de dados, abordando de maneira superficial o tema. 

Nesse contexto, surge a Lei 13.709/2018, denominada Lei Geral de 

Proteção de Dados, LGPD, complementada e alterada em parte pela MP 869/2018. 

A LGPD é a contrapartida brasileira ao Regulamento 2016/679 (RGPD), da 

 

36 Data Driven Economy e seus impactos sobre os direitos da personalidade. Disponível em: 
https://www.ab2l.org.br/data-driven-economy-e-seus-impactos-sobre-os-direitos-de-personalidade/. 
Acesso em: 06 de novembro de 2019. 
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Comunidade Europeia, sendo aplicável a qualquer pessoa (natural ou jurídica, de 

direito público ou privado) que proceda com o manuseio, direto ou indireto, de dados 

pessoais, incluindo-se os meios digitais. 

Cumpre, nesse ponto, fazer a ressalva de que até mesmo empresas que 

não possuam sede no país serão alvo da LGPD, desde que estas companhias firmem 

relações de alguma natureza (mercantil, jurídica, financeira, etc) com empresas 

estabelecidas no cenário nacional, e que haja o tratamento de dados por meio desta. 

 

4.1 O Compliance como mecanismo para segurança das organizações 

 

Dada a problemática envolvendo a coleta, o uso, o tratamento e o destino 

de dados e o direito à privacidade, as empresas, sejam públicas ou privadas, terão 

que se adequar às novas regras previstas na LGDP.  

Nessa lógica, é fundamental que as empresas destinem uma atenção maior 

à LGPD, atentando-se para o fato de que as melhorias a serem desenvolvidas 

englobam diversos setores, e não unicamente o setor jurídico das corporações. 

Ademais, é fundamental aprimorar o programa de compliance já existente, 

no sentido de ser estruturado um programa de conformidade de excelência, 

adequando-se formal e materialmente às disposições da Lei. 

Nessa perspectiva, entender sobre o que é o compliance, assim como 

conseguir vislumbrar suas aplicações práticas é indispensável. Desse modo, cabe, 

neste ponto, esclarecer que o termo significa, em poucas palavras, estar em 

conformidade com as leis, padrões éticos, regulamentos internos e externo, e pode 

assim ser definido:  
O compliance, dentro do cenário corporativo e institucional, pode ser 
compreendido como um conjunto de disciplinas ou procedimentos que 
tenham por escopo fazer cumprir (to comply) as normas legais e 
regulamentares, bem como as políticas e diretrizes institucionais, além de 
detectar, evitar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer 
dentro da organização. 37 
 

A ideia central é que os riscos empresarias sejam minimizados, 

funcionando, portanto, como um manual ou um guia para orientar a atuação 

empresarial de uma companhia no setor em que esta atua. 

 

37 SILVA, Daniel C.; COVAC, José R. Manual de Compliance. São Paulo: Editora de Cultura. 2015. p. 
12. 
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O instituto do compliance surgiu a partir da legislação norte-americana, com 

a criação da Prudential Securities, na década de  1950, e ainda com a regulação da 

Securities and Exchange Commission (SEC), de 1960, em que começou-se a 

perceber a necessidade de formalização de programas de compliance com o objetivo 

de instrumentalizar procedimentos internos de controle, bem como realizar o 

monitoramento de operações38. 

Na década seguinte, mais precisamente em 1977, foi elaborada a 

Convenção Relativa à Obrigação de Diligência dos Bancos, no Marco da Associação 

de Bancos Suíços, que instituiu um sistema interno entre as instituições financeiras, 

regulando condutas e as vinculando às multas e outras penalidades em caso de 

descumprimento das regras. 

A preocupação com a sistematização de condutas internas surgiu 

espontaneamente entre os bancos, dado os grandes escândalos financeiros 

envolvendo entidades privadas e o governo americano, de forma que o compliance foi 

pensado para funcionar como um aliado à prevenção financeira e legal39.  

Destaque-se ainda o Ato Patriótico dos Estados Unidos, de outubro de 

2001, criado logo após os atentados terroristas de 11 de setembro. Em seu artigo 

35240, estabeleceu-se que as entidades financeiras deveriam desenvolver políticas e 

procedimentos de controle interno, com o intuito de resguardar-se contra a lavagem 

de dinheiro.  

Embora o instituto tenha sua origem atrelada ao mercado financeiro, o 

compliance é amplamente utilizado pelas organizações privadas e governamentais, 

com uma incidência maior entre aquelas que estão sujeitas à forte regulamentação e 

controle pelo setor público. 

 

4.2 Os modelos de compliance e sua relevância prática 

 

38 GABARDO, Emerson et al. A nova lei anticorrupção e a importância do compliance para as empresas 
que se relacionam com a Administração Pública. A&C-Revista de Direito Administrativo & 
Constitucional, v. 15, n. 60, p. 129-147, 2015. 
39 BOBSIN, Artur. O que é compliance. Disponível em: https://www.aurum.com.br/blog/o-que-e-
compliance/. Acesso em: 08 de novembro de 2019. 
40 Section 352: Anti-Money Laundering Programs Requires financial institutions to establish anti-money 
laundering programs, which at a minimum must include: the development of internal policies, procedures 
and controls; designation of a compliance officer; an ongoing employee training program; and an 
independent audit function to test programs”. Disponível em: 
https://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/ Acesso em: 08 de novembro de 2019. 

https://www.aurum.com.br/blog/o-que-e-compliance/
https://www.aurum.com.br/blog/o-que-e-compliance/
https://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/
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4.3 A Lei Geral de Proteção de Dados e seus influxos nas relações jurídicas 

 

A LGPD não se destina, precipuamente, às relações de trabalho. O objetivo 

da lei é proteger os direitos fundamentais da liberdade e privacidade, além do livre 

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, como disposto em seu art. 1º42.  

 Destarte, todas as relações jurídicas que tenham como consequência 

natural o manuseio de dados e informações, entre pessoas naturais e/ou jurídicas, 

serão afetadas pela LGPD.  

Seu campo de aplicação, por excelência, contudo, são as relações de 

consumo, ou comerciais, inseridas no universo virtual, abrangendo desde aplicativos, 

redes sociais, e-commerces e sites.  

A intenção do legislador, europeu e brasileiro, é a garantia de um maior 

protagonismo dos titulares de dados, a fim de que os princípios previstos ao longo da 

Lei sejam viabilizados na prática. 

Assim, adota-se uma perspectiva pela qual a privacidade deve ser 

respeitada desde a concepção dos serviços/produtos, como uma premissa “cultural” 

para trilhar o caminho da conformidade. 

Importa, neste ponto, esclarecer que a Lei não distingue as pequenas 

empresas das grandes corporações. Além disso, não faz qualquer menção à 

quantidade de dados que deverá ser submetida ao regime previsto na legislação43.  

Isso quer dizer, portanto, que todos serão afetados, independente do porte 

da empresa ou do volume de dados manuseados por esta, de modo que a 

microempresa familiar, assim como grandes instituições financeiras, terão ambas que 

 

42 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa 
natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 
natural. 
43

 Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do 
país onde estejam localizados os dados, desde que: 
I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional; II - a atividade de tratamento tenha 
por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos 
localizados no território nacional; ou   (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)   
III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. 
§ 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no 
momento da coleta. 
§ 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados previsto no inciso IV 
do caput do art. 4º desta Lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
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agir de acordo com um compliance seguro para buscar a adequação à Lei. 

 

4.3.1 A Lei Geral de Proteção de Dados e suas implicações nas relações 
trabalhistas 

 

As relações de trabalho, assim como relações conexas a esta, como 

aquelas originadas a partir de prestações de serviço em geral, também contam com 

um fluxo de dados e, consequentemente, com um trânsito de informações que dizem 

respeito a uma pessoa natural. 

Logo, o empregador, ou mesmo o prestador de serviços, serão 

juridicamente considerados dominador desses dados, sejam pessoais ou não, de 

empregados e contratantes, o que indica a necessidade de adequação e observância 

por parte desses setores à Lei Geral de Proteção de Dados44.  

A Lei, todavia, não se dedicou a regulamentar especificamente a questão 

envolvendo empregados e empregadores, embora tenha sido diretamente inspirada 

no Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu, que possui disposições 

específicas a respeito. 

Ressalte-se que na RGPD, as empresas que contam com menos de 250 

empregados são dispensadas de possuir um registro de atividades de tratamento de 

dados, salvo se a atividade da empresa for  um risco para os direitos e liberdades do 

titular dos dados, não seja ocasional ou abranja as categorias especiais de dados a 

que se refere o artigo 9º, nº 1, ou dados pessoais relativos à condenações penais e 

infrações referidas no artigo 10, conforme a previsão do artigo 30, §2º, 5.  

 O artigo 88 do Regulamento autoriza ainda a regulamentação por meio de 

convenções coletivas de trabalho, visando a criação de normas mais específicas para 

cada caso, e garantindo, assim, uma maior proteção aos titulares dos dados, o que 

seria interessante, aliás, para o caso do Brasil, mas que, contudo, não foi inserido na 

legislação pátria.  

 

 

44 LGPD e sua necessária adequação às relações de trabalho. Disponível em: 
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/lgpd-e-sua-
necessaria-adequacao-as-relacoes-de-trabalho-28092019. Acesso em 11 de novembro de 2019. 

https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/lgpd-e-sua-necessaria-adequacao-as-relacoes-de-trabalho-28092019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/lgpd-e-sua-necessaria-adequacao-as-relacoes-de-trabalho-28092019
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4.3.2 O papel de controlador e de operador dos dados nas empresas 

 

Na legislação brasileira, observando-se especialmente a redação dos 

artigos 2º e 3º da CLT, resta claro que, nas relações de trabalho, o empregado passará 

a figurar como titular dos dados, haja vista que, em razão do contrato de trabalho, é 

natural que se forneça informações pessoais ao empregador, como nome completo, 

número do Registro de Identidade e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, 

endereço completo, dados bancários, etc. 

O empregador, por sua vez, funcionará como controlador desses dados, 

uma vez que caberá a ele decidir quais atitudes deverão ser tomadas a partir dessas 

informações.   

Cabe aqui diferenciar duas figuras previstas na legislação: o controlador e 

o operador de dados. O controlador encontra-se previsto no art. 5º, VI. 

Já a figura do operador, encontra-se disposta no mesmo artigo, no inciso 

VII. Tanto o controlador quanto o operador possuem papeis relevantes no tratamento 

de dados, contudo desempenham funções bem diferentes, uma vez que a um cabe 

decidir e ao outro executar. 

 Nesse contexto, a LGPD determina que o controlador é a pessoa natural 

ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao 

tratamento de dados pessoais.   

Define, ademais, o operador como a pessoa natural ou jurídica, de direito 

público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 

controlador.   

Dito isso, esclarece-se que o papel do operador pode ser desempenhado 

diretamente pelo próprio empregador, ou ainda por alguém de sua empresa 

encarregado desta função. Além disso, pode ser desempenhado por um setor 

específico da companhia, pré-existente ou criado exclusivamente para esta finalidade. 

Por fim, pode ser desenvolvido por terceiros, estranhos à relação, como 

empresas terceirizadas que prestam serviços atuando em substituição ao setor de 

recursos humanos.  

 

4.3.3 As fases do tratamento de dados nas relações trabalhistas 
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Há um intenso fluxo de dados pessoais permeando os contratos de 

trabalho, envolvendo diretamente o empregado, aqui encarado como titular dos 

dados, e o empregador, quem irá controlá-los. 

Esse fluxo de dados inicia-se desde antes mesmo da contratação, ou seja, 

ainda na fase de seleção, visto o manuseio de dados como: informações sobre o 

candidato, currículo, histórico, etc. 

 Após, formalizada a celebração do contrato de trabalho, o empregador 

passa a manusear dados cadastrais, filiação a sindicado, endereço, nomes dos 

genitores, escolaridade, situação familiar, nomes dos filhos, idade, tipo sanguíneo, e 

demais informações. 

Ato contínuo, durante a execução do contrato de trabalho, as informações 

como jornada de labor, valor do salário, descontos, faltas, motivos das faltas, doenças, 

acidentes, situações conjugais que podem ter reflexos em providências da empresa, 

como o pagamento de pensão, inclusão de dependentes no plano de saúde, também 

fazem parte do cotidiano do tratamento de dados. 

Por fim, ao término do contrato de trabalho, o controlador manuseia dados 

como o motivo do desligamento, valor das verbas rescisórias, dados bancários, etc. 

Há, contudo, fluxo de dados também entre o empregador (controlador) e 

outros controladores e órgãos públicos, já que sempre que o empregador transmitir 

informações sobre um empregado a um terceiro, independente de quem seja este, e 

a partir dessas informações seja possível identificar o titular dos dados, há uma 

transmissão, uma circulação dessas informações, nos termos da Lei. 

 Para um vislumbre mais fácil, basta imaginar a relação existente entre o 

empregador e convênios médicos, planos de saúde, empresas que atuam fornecendo 

vale-refeição e vale-alimentação, E-Social e consultorias contratadas.  

Ademais, haverá fluxo e tratamento de dados pessoais também nas 

hipóteses de transmissão de dados de funcionários, pela contratante, às empresas 

terceirizadas. 

Dessa forma, um simples cadastro, como uma ficha de registro, passará a 

ser um complexo documento repleto de dados pessoais, sendo alguns deles, 

inclusive, considerados “sensíveis”, cujo tratamento requer procedimentos 

específicos, que se diferem do tratamento destinado aos dados gerais.  

 Por exemplo, nos termos do art 5º, I e II da LGPD, a “filiação a sindicato” 
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é um dado pessoal sensível do titular, e toda empresa precisa saber se o empregado 

é ou não associado a um sindicato pela razão simples de que, se o for, terá que efetuar 

os descontos.  

 

4.3.4 O manuseio de dados sensíveis nas relações pré-contratuais e ao longo 
do contrato de trabalho 

 

As empresas devem ter um cuidado especial com informações que dizem 

respeito à esfera pessoal do candidato e seu uso ao longo do processo seletivo, como 

a existência de ações judiciais trabalhistas ajuizadas pelo candidato. 

Dessa forma, o artigo 21 da LGPD, dispõe expressamente que os dados 

pessoais que dizem respeito ao exercício regular de direitos pelo titular não podem 

ser utilizados em seu prejuízo, tratando-se, portanto, de exemplo de dado sensível.  

Os dados sensíveis, como explicitado anteriormente, são aqueles cujo o 

elevado potencial lesivo aos seus titulares, como a filiação a sindicato da categoria ou 

a existência de ações trabalhistas anteriores, ensejam uma classificação a parte em 

razão do seu potencial discriminatório. 

Em obediência ao previsto no artigo 8º da lei, convém destacar que o 

consentimento do empregado para o tratamento de dados pessoais deve sempre ser 

fornecido por escrito no contrato de trabalho, de forma específica e em cláusula 

destacada das gerais. As autorizações genéricas, portanto, serão consideradas nulas.  

Aponta-se ainda como exemplo de dado sensível as informações que 

dizem respeito à saúde do empregado. O tratamento desses dados permeia as 

relações trabalhistas e deve ser acompanhado de alguns cuidados imprescindíveis. 

Isso porque o trabalhador é submetido a diversos exames clínicos ao longo 

da relação de trabalho, desde a sua admissão (exame admissional), bem como ao 

longo da vigência do contrato, até chegar à rescisão do pacto laboral (exame 

demissional). 

Sobre o tema, o Repertório de Recomendações Práticas de Proteção de 

Dados Pessoais do Trabalhador da OIT (1997), recomenda que os dados médicos 

úteis às relações de trabalho devem ser expostos de maneira restritiva, indicando 

apenas aquelas informações que são indispensáveis para que seja determinado se o 

trabalhador está ou não apto ao exercício da função a que está se dispondo.   
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Ressalta também o documento que o relatório médico deve conter 

informações acerca da possibilidade de se poder cumprir os requisitos de segurança 

e saúde do trabalho e se é possível ter direito às prestações sociais.  

Ao fim, indica ainda o repertório que, uma vez realizado o exame médico, 

o empregador deve obter apenas as conclusões que importem para o exercício do 

cargo, dispensando-se informações de cunho pessoal e que orbitem na esfera íntima 

do trabalhador. 

 

4.4 As consequências do descumprimento da LGPD: da advertência em 
processo administrativo à aplicação de multas milionárias 

 

Da leitura deste capítulo é possível concluir que a execução de um 

programa de compliance voltado às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados 

exige, à princípio, uma equipe multidisciplinar, além de investimentos na área, para 

viabilizar a privacidade dos dados armazenados fisicamente ou digitalmente. 

O descumprimento dessas normas, entretanto, pode trazer sérias 

consequências às empresas que não implementarem, na prática, as normas trazidas 

com o advento da Lei. 

O artigo 52 da LGPD  trata de enumerar as sanções aplicáveis aos agentes 

de tratamento de dados que não observarem suas disposições. Ressalte-se que por 

agente de tratamento de dados, deve-se entender todos aqueles que manuseiam 

dados (informações identificáveis de terceiros), com o objetivo de auferir lucro. 

O dispositivo em questão enumera a possibilidade de aplicação de simples 

advertências, com indicação de prazo para correção dos vícios verificados pela 

autoridade nacional, em processo administrativo, conforme depreende-se do § 1º do 

mesmo artigo, a ser instaurado após a lavratura de auto de infração pelo ente 

responsável, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), criada 

exclusivamente para acompanhar o cumprimento das normas protetivas de dados e 

executar as sanções cabíveis. 

O artigo 52 prevê ainda a possibilidade de aplicação de multa simples no 

percentual de até 2% (dois por cento) do faturamento relativo ao último exercício da 

pessoa jurídica de direito privado ou conglomerado no Brasil, excluindo-se do valor os 

tributos, e limitando-se a quantia até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) 
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por infração. 

O inciso III do artigo dispõe ainda acerca da aplicação de multa diária por 

descumprimento da lei, limitada ao valor previsto no inciso anterior. Há ainda previsão 

referente à publicização do descumprimento por parte da empresa, após a 

confirmação dos atos pela ANPD, bem como o bloqueio e a exclusão dos dados que 

geraram a infração, com o fito de preservar a privacidade do titular das informações.  

Por essa razão, investir em um programa de compliance seguro e bem 

elaborado, além da aposta em cibersegurança, são formas de prevenir e resguardar 

uma empresa da aplicação de sanções dentro do âmbito da LGPD.  

 

4.5 Pontos omissos da LGPD 

  
Depreende-se, a partir da análise da Lei Geral de Proteção de Dados, que 

há algumas questões omissas no texto legislativo e que, com certeza, terão 

implicações práticas no âmbito judiciário. 

Dentre as questões suscetíveis de discussão, talvez a mais polêmica seja 

a definição da natureza jurídica dos direitos previstos na LGPD e garantidos aos 

titulares dos dados na relação trabalhista, a fim de determinar se os direitos do 

trabalhador, ali dispostos, terão caráter trabalhista ou não.  

Nesse sentido, a resposta poderá ser afirmativa se considerarmos que os 

direitos previstos na LGPD só recairão em favor dos trabalhadores em razão da 

existência de um contrato de trabalho, de modo que, naturalmente, é possível analisar 

a questão sob esse ponto de vista e encarar os reflexos da Lei nessas relações como 

sendo de natureza trabalhista. 

De outro modo, é possível vislumbrar a questão de forma contrária, 

analisando a partir do instrumento legal que baseia a relação jurídica, como já decidiu 

anteriormente o STF no RE 586.453, ao apreciar sobre a competência da Justiça do 

Trabalho para julgar pedidos de complementação de aposentadoria. 

 No Recurso Extraordinário em questão, entendeu o STF que aquela 

relação jurídica se fundamentava nos regulamentos das entidades e não no contrato 

de trabalho. 

 Logo, nessa linha interpretativa, a relação titular-controlador dos dados, 

existente a partir da LGPD, embora ocorra no âmbito de um contrato de trabalho, não 
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seria coincidente, em sua natureza, com a relação trabalhista típica, entre empregado-

empregador, uma vez que os direitos previstos na LGPD transcenderiam o contrato 

de trabalho. 

Ademais, há ainda outros pontos omissos na legislação e que são passíveis 

de discussões. A título de exemplo, em quê consistiria o conceito de “legítimo 

interesse” nas relações de trabalho? 

 Isso é, poderia o controlador-empregador se utilizar desse conceito para 

efeito da dispensa de consentimento, nos termos do art. 7º, inciso IX, e art. 10 da 

LGPD? 

Em outro ponto, haveria a possibilidade de regulamentar coletivamente a 

proteção de dados no âmbito trabalhista por meio de Acordo ou Convenção Coletiva, 

ou ainda que individualmente, por termo aditivo dos contratos de trabalho dos 

chamados empregados autossuficientes?   

Ademais, os artigos 42 e 44 da LGPD preveem a reponsabilidade civil entre 

o controlador e o operador como sendo solidária. Entretanto, nas hipóteses em que o 

operador se tratar de um funcionário do controlador, essa responsabilidade persistirá? 

Nesse sentido, embora a Lei esteja atualmente no período de vacatio legis, 

as inúmeras providências a serem tomadas pelas empresas para se adequarem aos 

termos da LGPD exigem uma atuação, envolvendo um forte programa de compliance, 

a fim de evitar-se as multas e as demais penalidades previstas na Legislação. 

Dentre essas medidas, destaca-se o mapeamento das informações-dados 

que circulam nos diferentes setores da empresa, e que dizem respeito às pessoas 

físicas, como empregados, autônomos e terceirizados, bem com as pessoas jurídicas 

prestadoras de serviços. 

Além disso, é necessário realizar um mapeamento acerca da natureza e do 

tipo dessas informações-dados, a fim de que sejam analisados se esses dados têm 

natureza pessoal ou sensível e qual é o tratamento que deve ser destinado a eles. 

Ademais, é imprescindível que os dados sejam catalogados para que seja 

possível a sua divisão entre aqueles que podem ser obtidos e manuseados sem o 

consentimento expresso de seu titular, e daqueles que, para qualquer ação, 

necessitam de uma prévia autorização, como ocorre com os dados sensíveis. 

Por fim, ressalta-se ainda a primordialidade da realização de estudos de 

simplificação das rotinas dos tratamentos de dados, bem como de análises acerca 
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das medidas mais eficazes para a verificação dos dados já obtidos, seu 

armazenamento e sua exclusão dos bancos de dados, tudo em conformidade com a 

legislação. 

Portanto, os programas de compliance devem adequar-se à LGPD, 

revendo os procedimentos a serem adotados e, principalmente, buscando 

democratizar as informações e o acesso aos dados por parte dos seus titulares. 

Para tanto, é crucial que seja desenvolvida uma cultura de respeito e 

proteção dos dados, pessoais ou empresariais, de modo a preservar o direito à 

privacidade desses indivíduos, e de garantir-se o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural e viabilizada a livre concorrência na esfera 

corporativa, conforme preconizada pelo texto constitucional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Big Data na era informacional ressignificou os problemas referentes à 

privacidade, como demonstrado ao longo do presente trabalho, uma vez que com a 

evolução tecnológica, este direito fundamental passou a ser malferido também nos 

ambientes virtuais. 

Dito isso, embora seja um mecanismo amplamente utilizado por entes 

públicos e privados, em virtude da sua capacidade de gerir um grande volume de 

dados de forma veloz, o Big Data pode consistir em mecanismo de constante 

monitoramento de usuários na internet. 

Em razão disso, a problemática envolvendo a privacidade no meio virtual 

ganhou destaque, de modo que a Lei Geral de Proteção de Dados foi elaborada 

justamente para evitar e minimizar os problemas decorrentes da relação existente 

entre usuários da internet e grandes corporações, que se utilizam das ações destes 

para formular perfis de consumidor e de eleitor, por exemplo, potencializando suas 

estratégias de marketing, publicidade, procedimentos internos e externos, além de 

analisarem com mais objetividade o mercado a qual está inserida. 

O cerne da questão reside, portanto, na ausência de consentimento dos 

titulares dos dados, aqueles a quem a informação colhida se reporta, para o uso de 

suas ações particulares para os fins descritos acima. 

Assim, na era da informação, os dados tornaram-se o principal insumo de 

uma indústria especializada na venda ou obtenção ilegal de dados particulares para a 

elaboração de grandes bases de dados, a serem utilizados para diversos fins, 

violando-se o direito à privacidade desses indivíduos, bem como o livre 

desenvolvimento da personalidade humana e o direito à autodeterminação 

informativa, prevista expressamente ao longo da Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD). 

Nesse sentido, as empresas, públicas ou privadas, necessitam adequar-se 

as novas disposições sobre o tema, uma vez que a Lei prevê em seu texto que todos 

aqueles que realizarem o tratamento de dados, devem atentar-se para ao texto legal. 

Para tanto, é necessário que as empresas invistam em um forte programa 

de compliance, bem como em segurança cibernética, além de realizarem a 
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classificação dos dados de acordo com sua natureza (sensíveis ou não, estruturados 

ou desestruturados) e atentando-se para o consentimento, indispensável à relação 

jurídica. 

A LGPD encontra-se atualmente em vacatio legis, entrando em vigor a 

partir de 2020. Embora o prazo pareça ser longo, as organizações precisam ajustar-

se aos comandos da nova legislação, tendo em vista que não se sabe como ocorrerão 

os procedimentos fiscalizatórios na prática, nem como será a atuação do órgão 

responsável, criado exclusivamente para o cumprimento da LGPD. 

Portanto, criar uma cultura de respeito à proteção de dados, capacitando 

profissionais, ajustando os equipamentos eletrônicos, fortalecendo o programa de 

compliance, além sempre assegurar-se acerca do consentimento do titular de dados 

no tratamento é a maneira mais eficaz de reduzir riscos e contribuir com a efetivação 

do direito à privacidade no meio virtual, de modo a viabilizar a plena aplicabilidade dos 

direitos e garantias fundamentais e da dignidade da pessoa humana. 
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