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INTRODUÇÃO 

Não seria exagero afirmar que na sociedade contemporânea o maior ativo é a informação e os 
dados pessoais. Por isso é de extrema relevância compartilhar conteúdos como esse manual, 
para que cada vez mais e mais pessoas tenham contato com o tema “proteção de dados”, afinal, 
apenas através do conhecimento necessário é possível uma efetiva mudança de cultura. 

Esse manual foi idealizado e organizado para colaborar com as ações relacionadas ao dia 
internacional de proteção de dados, celebrado em 28 de janeiro, o objetivo inicial foi de reunir 
temas relevantes para o cidadão, mas o maior desafio repassado aos autores, era o de conseguir 
transformar o seu tema em algo simples e compreensível por todos. 
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Em virtude do dia internacional de proteção de dados, é possível perceber durante a semana 
que inúmeras iniciativas ao redor do mundo buscam compartilhar orientações, informações, e 
fomentar a cultura da proteção de dados, além de demonstrar a relevância do assunto. 

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, como é mais conhecida, trouxe luz 
ao tema, além de responsabilidades, obrigações e cuidados para o uso dos dados pessoais. Na 
lei há princípios, critérios e hipóteses para que os dados pessoais sejam utilizados 
adequadamente.  

A legislação visa proteger o titular de dados pessoais - eu e você - minimizar os riscos 
relacionados ao tratamento de dados, ou pelo menos tentar, mas o objetivo principal da LGPD 
é possibilitar ao cidadão (titular) o controle dos seus dados pessoais. Visto que, por muito 
tempo, os dados pessoais transitavam livremente sem nenhum controle do cidadão. 

A LGPD é indispensável no atual contexto da sociedade informacional, onde os modelos de 
negócios estão cada vez mais movidos a dados, e não é apenas sobre os nossos dados óbvios, 
como os de cadastro, há muitos outros dados relevantes, não tão óbvios assim, como os dados 
genéticos e biométricos, por exemplo. 

É importante ter a consciência de que tudo que fazemos no ambiente digital contribui para a 
construção da nossa “identidade digital” que é formada pelo rastro que deixamos ao usar a 
internet. Falando de forma resumida, as diversas interações dos usuários na rede são 
capturadas, monitoradas e analisadas, e assim, é possível perceber padrões comportamentais.  

É dessa maneira que a Netflix sugere filmes que agradará o assinante e a Amazon oferece livros 
que certamente interessará ao leitor, à primeira vista pode parecer confortável, interessante, 
quem não gosta de uma facilidade? Vai dizer que você nunca falou sobre um produto e em 
seguida ao acessar a internet, lá estava o anúncio relacionado ao produto que falou, só 
esperando o seu click. Parece mágica a maneira como os nossos interesses se materializam 
através de publicidade direcionada, são anúncios, e-mails desconhecidos, e contatos não 
solicitados. Certamente você já pesquisou um produto e depois foi perseguido durante dias por 
empresas que oferecem o mesmo produto, ou um produto similar/concorrente. 

Essa sensação de estar sendo o tempo todo monitorado e vigiado não é apenas sensação, a 
criação de perfis comportamentais vai muito além de meras sugestões para facilitar o cotidiano, 
podendo ocasionar discriminação, por exemplo.  

Foi nesse contexto que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), com o objetivo 
de proteger o cidadão, titular de dados, abrir os seus olhos, devolver-lhe o controle de seus 
dados, mas para que ela seja útil, é necessário conhecê-la, e entender os seus direitos trazidos 
por ela, é necessário se familiarizar com a legislação e utilizá-la sempre que alguma coleta de 
dados não estiver clara, causar estranheza, ou dúvida sobre a finalidade da utilização, o tempo 
de guarda, se haverá compartilhamento com terceiros etc.  

E se por acaso perceber que algo não está de acordo com a lei, não se cale! É possível denunciar 
à Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD - afinal a Autoridade pode ser considerada 
a guardiã da legislação, e tem poderes de aplicar sanções administrativas a quem não observar 
a lei.  

Também é possível buscar a própria organização que não está observando a LGPD para reclamar 
e buscar um acordo, mas também é possível buscar o Procon ou o Juizado, e até a justiça comum, 
o importante é fazer a sua parte para que a LGPD seja cada vez mais respeitada e por 
consequência você. 

Para esclarecer e conversar sobre o tema, reuni 36 profissionais que estudam e atuam com 
privacidade e proteção de dados, aos quais quero agradecer imensamente pela contribuição 
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inestimável. O desafio proposto a cada um, foi o de trazer uma linguagem simples e acessível ao 
texto, percebi neles o desejo genuíno de, através da informação relevante, guiar e orientar o 
titular rumo à segurança e a proteção, demonstrando no caminho, o quanto é indispensável à 
sociedade a mudança de cultura em relação ao tema. 

E para finalizar com chave de ouro, preciso mencionar as Instituições que acreditaram nesse 
trabalho coletivo, em especial, por considerarem que esse é um conteúdo relevante que merece 
apoio na divulgação, desta maneira, quero agradecer a disponibilidade de unir forças para 
distribuir o Manual e leva-lo mais longe, para que alcance mais pessoas, gratidão OAB/PE, Diário 
de Pernambuco, Grupo Mulheres do Brasil Recife, ABCCRIM e plataforma “Cadê meu dado?” 
por apoiarem institucionalmente o projeto.  

 
Aproveite a leitura! 

 
Com carinho, 

Ana Paula Canto de Lima 
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A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E O SEU 
DESENVOLVIMENTO AO LONGO DO TEMPO 
 

Manoela Gouveia Cabral de Vasconcelos1 

 

1. A UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO COTIDIANO SOCIAL 

 

Os dados pessoais consistem na forma mais direta de identificação do indivíduo. Seu nome, 
sobrenome, endereço, cadastro de pessoa física (CPF), fotografia, impressão digital, entre 
outros, sempre representaram informações valiosas para as pessoas, pois as distinguiam das 
outras e representavam sua individualidade. 

 Acontece que, com a Era Digital, o acesso a ferramentas tecnológicas foi popularizado e a 
relação de envolvimento das pessoas com a tecnologia passou a trazer uma série de novas 
oportunidades para as empresas no tocante a utilização dos dados pessoais.  

Os dados coletados passaram a não se limitar apenas aos dados estritamente necessários para 
atingir o objetivo almejado, mas passaram a incluir cotidianamente o acesso a um grande 
número de informações, inclusive aquelas de uso sensível como a biometria, as micro 
expressões faciais e os seus hábitos. 
 
Essa obtenção de uma variedade de dados sobre as pessoas passou a permitir que as empresas 
tomassem decisões de maneira muito mais precisa, com uma eficiência impressionante, o que 
estimulou a busca pelo acesso ao maior número de dados pessoais possível pelas organizações. 

Com o poder de armazenamento informacional hoje existente, as empresas passaram a poder 
armazenar informações que tem potencial de vir a serem uteis indefinidamente – ou seja, dados 
que não tem finalidade de uso definida passaram a ser armazenados por um período indefinido 
- em seus bancos de dados. Anteriormente, essa situação custaria um valor muito alto quando 
observado a quantidade de informações guardadas e, por isso, seria de manutenção inviável, 
mas hoje passou a ser possível. 

Trazendo esse contexto para um caso concreto, é possível visualizar a utilidade da guarda de 
informações pessoais em banco de dados quando se observa o exemplo do uso de dados de 
consumidores pelas empresas. Nesse sentido, os dados armazenados sempre foram do 
interesse das empresas para que elas pudessem traçar perfis de consumidores, gerar 
publicidade direcionada para um público-alvo de seu interesse e até mesmo organizar um  

 

 

planejamento para lançamento de um produto que melhor se adeque ao seu público, entre 
outras ações. 

                                                           
1 Advogada e professora. Sócia do Diniz Mello & Vasconcelos Advogados. Profissional de privacidade 
(CIPP/E) certificada pela International Association of Privacy Professionals (IAPP). Pós-graduada em 
Direito Digital pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade em conjunto com a Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro. Possui curso de extensão em Direito Digital realizado no INSPER. Professora da CESAR School. 
Membro da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB/PE e da Comissão de Privacidade e 
Proteção de Dados da OAB/PE. 
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Assim, com a existência dos bancos de dados e do fácil acesso às informações dos clientes, hoje 
as empresas são capazes de observar os interesses dos consumidores, suas práticas 
consumeristas e, inclusive, de até prever suas futuras ações, baseadas nos dados já coletados. 
Dessa forma, o consumidor foi posto em uma posição de vulnerabilidade sem, ao menos, saber 
o que estava ocorrendo, uma vez que as empresas possuíam todo tipo de informações ao seu 
respeito sem a sua ciência. 

É importante perceber duas das situações que podem ser geradas pela coleta de dados 
desenfreada: a utilização das informações pessoais pela empresa que as coleta para fins 
empresariais, como para o uso na área trabalhista e comercial; e a utilização dos dados como 
commodities, ou seja, o uso dos dados como mercadorias, objeto de transações financeiras. 

Sobre o uso empresarial, ressalta-se que não há problema quando a sua utilização se dá para 
fins necessários e de acordo com o objetivo da coleta. É natural, por exemplo, que a empresa 
solicite e armazene os dados financeiros dos seus funcionários para fins de pagamentos de 
verbas trabalhistas. Da mesma forma, é usual a solicitação de dados cadastrais do representante 
legal de uma empresa para elaboração de uma proposta comercial e de um contrato comercial. 
O que seria desarrazoado, por exemplo, seria pedir o tipo sanguíneo de um candidato a 
determinada vaga de trabalho durante o seu recrutamento, caso essa informação seja 
desnecessária para o exercício da vaga. 

No entanto, a segunda situação, a que dispõe sobre os dados serem tratados como mercadoria, 
não pode passar despercebida. O avanço tecnológico e informacional criou um novo mercado, 
o relativo a dados pessoais, que se baseia no monitoramento, compartilhamento e na utilização 
de dados pessoais de indivíduos que, na maioria das vezes, sequer tem conhecimento dessa 
coleta, para atingir finalidades diferentes daquela para qual foi obtida. 

Como os dados pessoais passaram a ser sinônimo de inteligência empresarial, começou a haver 
um incentivo ao compartilhamento dos dados pelos usuários e também pelas empresas.  No 
tocante ao incentivo ao compartilhamento de dados com empresas pelos usuários nos serviços 
oferecidos na internet, é possível percebê-lo facilmente, por exemplo, no cotidiano de serviços 
gratuitos. Nas mídias sociais, por exemplo, o usuário escolhe compartilhar suas informações em 
troca da gratuidade de uso do serviço, sem perceber que está oferecendo muito mais do que 
está recebendo. O Facebook e o Instagram, por exemplo, em troca da gratuidade de uso de suas 
plataformas, utilizam as informações ali inseridas nos perfis pessoais, nas fotos publicadas e nas 
interações dos usuários para análise e encaminhamento de publicidade.  

Da mesma forma, os streamings de música conseguem promover diferentes artistas baseado no 
gosto musical do usuário e até mesmo identificar o humor do usuário baseado na playlist que 
ele está escutando. Fica claro, então, que, nessas situações, os dados obtidos são o verdadeiro 
desejo da empresa em razão da utilidade comercial e, assim, consequentemente, como os dados 
são partes das pessoas, essas se tornam o produto final. 

Diante deste cenário de utilização intensiva de dados pessoais com finalidades comerciais, é fácil 
perceber a existência de uma tensão entre privacidade, proteção de dados, utilização de dados 
desenfreada, inovação e mercado econômico. Não é uma questão de analisar uma forma de 
impedir a utilização de dados, mas sim de reconhecer que essa tensão é baseada no risco 
existente e iminente para as pessoas que tem seus dados coletados e utilizados, assim como de 
buscar uma maneira de resguardá-las. Fica clara, então, a importância do debate sobre a 
utilização dos dados pessoais e sobre o risco social atrelado à atividade de tratamento de dados 
pessoais realizado sem o devido cuidado por parte de quem está utilizando-os. 
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1.1  O DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO DE DADOS AO LONGO DO 
TEMPO 

É justamente diante deste debate acerca da necessidade de regulamentação do uso de dados 
pessoais que surge a matéria da proteção de dados pessoais. É importante perceber que essa 
busca pela proteção de informações pessoais não é um assunto recente quando observado sob 
a escala mundial. 

Embora seja relativamente recente no Brasil, a proteção de dados vem sendo discutida na 
Europa e nos Estados Unidos desde meados 1970. No continente europeu, especificamente, já 
existia, na Suécia, a primeira lei nacional de proteção de dados desde 1973. Nessa época, o foco 
da preocupação com a matéria era a criação e regulamentação dos bancos de dados que 
armazenariam os dados pessoais que, prioritariamente, seriam utilizados pelos órgãos públicos.  
No entanto, a tecnologia continuou avançando e os bancos de dados foram se multiplicando, o 
que tornou as legislações sobre a matéria ultrapassadas. 

Assim, percebendo que o foco da legislação estava equivocado, uma vez que os bancos de dados 
não deveriam ser o centro da atenção desta matéria, mas sim a privacidade das pessoas, as 
legislações passaram a mirar na proteção da privacidade como meio de tutelar o assunto. Quem 
deveria buscar proteger a sua privacidade era o titular, por meio de um sistema criado para 
possibilitar a identificação de uso indevido de suas informações. 

No entanto, como mostrado anteriormente, a evolução da relação das pessoas, da empresa e 
do Estado com a tecnologia não parou e a coleta incessante de dados apenas aumentou, de 
modo que virou algo inerente à participação social das pessoas. Assim, se a coleta de dados é 
algo inerente ao convívio social das pessoas, seja com empresas ou com o Estado, deixar de 
fornecer as informações pessoais significaria deixar de participar de certas situações 
características da comunhão social por uma escolha puramente individual do cidadão. 

 

Percebendo essa dinâmica, houve uma nova mudança no paradigma da proteção 
de dados:  

A pessoa continuou no centro da tutela, mas, em vez de focar apenas na liberdade do titular de 
poder identificar o uso indevido dos seus dados e questioná-lo, passou a buscar também uma 
forma de garantir a efetividade dessa liberdade. 

Assim, as leis começaram tornar o cidadão um ator de relevância no cenário da proteção de 
dados. As pessoas deixaram de meramente concordar ou não com a utilização de seus dados 
pessoais e foram incluídas de maneira consciente e ativa nas etapas de tratamento de dados 
por terceiros.2 

No entanto, percebeu-se que o cidadão não vinha se posicionando como esperado nesta 
dinâmica, uma vez que existia um custo econômico e social envolvido, assim como uma falta de 
conhecimento da matéria e das suas repercussões. Assim, apenas uma pequena parte da 
população procurava exercer seu papel de titular dos dados que estavam sendo utilizado por 
terceiros.  

Uma vez observado que era inviável depender unicamente do titular dos dados, chegamos à 
atualidade, momento no qual existe a proteção da liberdade do titular de ter um papel no 
tratamento de seus dados, mas, também, em razão do desequilíbrio entre as pessoas e as 

                                                           
2 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais : elementos da formação da Lei Geral de 
Proteção de Dados – 2. Ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2019. P. 178 
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empresas e entre as pessoas e o Estado, foi formado todo um sistema de garantias para que 
proteção de dados não necessariamente dependesse do titular de dados. De forma que, ao 
contrário do antes imaginado, para proteger os cidadãos e seus dados pessoais, foi necessário 
diminuir a sua autonomia para que não apenas dependesse do cidadão a sua guarda.  

É importante, ainda, esclarecer que o direito à proteção de dados é diferente do direito à 
privacidade. No entanto, ainda hoje, em um primeiro momento de conhecimento sobre tema, 
ainda existe certa confusão acerca da diferença entre privacidade e proteção de dados. 

O direito à privacidade se mostra primordial para a efetiva individualidade da pessoa. A 
consciência de que seus pensamentos e informações estão resguardados de intromissões de 
outrem gera segurança e autonomia para os cidadãos, uma vez que estes possuem o controle 
sobre informações relativas a si mesmo. A privacidade, pode, então, ser violada quando fatos 
apenas pertinentes ao indivíduo e que deveriam estar apenas sob seu controle são expostos a 
outrem, sem a sua autorização expressa e sem a sua ciência.  

Assim, a violação à privacidade pode ser vista de várias formas, desde a intromissão no 
resguardo de alguém até, por exemplo, a publicação de seus fatos privados. Quando existe o 
desrespeito à privacidade, existe, portanto, a invasão de um espaço íntimo e particular da 
pessoa, espaço esse que apenas ela deveria escolher com quem gostaria de compartilhar. 

É fácil perceber a lógica da invasão de privacidade quando observamos que existem etapas de 
exposição das informações: o segredo – ninguém ou pouquíssimas pessoas tem conhecimento 
- , a intimidade – as pessoas mais próximas sabem, mas não é algo divulgado -, a vida privada – 
aquilo que é conhecido por quem conhece a pessoa, ou seja, quem a conhece pode vir a tomar 
conhecimento -, e a vida pública – onde qualquer pessoa pode ter acesso à informação sobre a 
pessoa. 

 

Note-se que o conceito do que é enquadrado como segredo, intimidade, esfera privada e 
esfera pública difere de pessoa para pessoa. O que pode ser um grande segredo para um pode 
ser um fato que estaria na esfera privada de outra pessoa. Dessa forma, a privacidade é 
subjetiva. 

Por outro lado, a proteção de dados é um conceito completamente objetivo. Não existe 
questionamento sobre o entendimento do que é proteção de dados para cada pessoa, mas sim 
uma regulamentação que determina quais são as condições que devem ser cumpridas para que 
o dado pessoal possa ser utilizado, as quais se aplicam a todos. Nesse sentido, é por meio da 
proteção de dados pessoais que é estabelecida a maneira e os limites dos tratamentos dos dados 
pessoais.  
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Também é através dessa matéria que existe a categorização dos dados pessoais, por meio do 
qual é estabelecido quais são os dados que necessitam de mais cuidado em seu manejo em 
razão das consequências que podem decorrer de um tratamento de dado desarrazoado. No caso 
da legislação brasileira, esses dados que exigem mais cautela são chamados de dados sensíveis. 

A proteção de dados vem, então, na contramão do uso desenfreado de informações pessoais. 
É a garantia de que deve existir uma regulamentação sobre como os dados pessoais deverão 
ser utilizados a fim de inibir que surjam riscos aos cidadãos em razão desse tratamento. No 
Brasil, essa lei é a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD -, Lei nº 13.709/2018. Importante 
ser mencionado, inclusive, que, em razão da sua importância, hoje em dia, o direito à proteção 
de dados pessoais é considerado um direito fundamental constitucionalmente protegido. 
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DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS: QUAL A IMPORTÂNCIA DA SUA 

PROTEÇÃO? 

 
Ana Cristina Oliveira Mahle3 

 
O intuito desse artigo é explicar o conceito de dado pessoal sensível de acordo com a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei 13.709/2018), assim como elucidar quais os motivos 
para que exista a necessidade dessa categoria especial de dados. 

 

1. OS DADOS SENSÍVEIS E A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO AMPLIADA 
 
Considerando que os dados sensíveis são os dados que podem causar discriminação, e sua 
exposição pode deixar o cidadão/titular vulnerável, há uma necessidade da existência de uma 
categoria especial de dados pessoais, justamente porque eles possibilitam um risco maior para 
os direitos fundamentais e liberdades individuais dos cidadãos (titulares). 

 
A definição de dados sensíveis, está disposta na LGPD, de 
onde se destaca o seguinte:     

 
II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 
organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente 
à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural4. 
 

 
Por esse motivo, os dados sensíveis embora se encaixem na mesma definição de dados pessoais, 
eles possuem uma tutela ampliada de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
Nesse sentido, o significado de dado pessoal engloba o conceito de dado pessoal sensível, 
conforme figura abaixo: 

 
Figura 1 - Tutela Ampliada dos 
          Dados Sensíveis 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
                       
                   Fonte: Elaboração da autora 

                                                           
3 Advogada, especializada em Proteção de Dados,  Presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de 
Dados e DPO da 87ª Subseção da OAB/SP; Doutoranda e Mestre em Ciência Tecnologia e 
Sociedade pela UFSCar 
4 Idem, p. 1 

Vamos pensar nos dados biométricos, 
estes são cada vez mais são utilizados para 
servir como senhas, não podemos 
comparar os dados biométricos com o 
número de um cartão de crédito, de uma 
senha de banco ou aplicativo, os números 
podem ser trocados a qualquer momento e 
ilimitadamente, como no caso da clonagem 
de um cartão, ou a substituição da senha 
em caso de vazamento de dados, mas ao se 
pensar em dados biométricos, estes são 
limitados. 
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Atualmente, os dados pessoais têm sido tratados em massa, por meio do uso de inteligência 
artificial e há uma busca constante pela coleta de dados sensíveis, porque quanto mais sensível 
for uma informação mais sofisticado será o perfil traçado sobre determinada pessoa. 

 
E diante desse cenário como proteger de forma ampliada as informações sensíveis?  
E de que jeito essas informações sensíveis foram selecionadas?  
 
Para solucionar questões como essas, houve a necessidade de se criar essa categoria especial 
para a utilização (tratamento) de dados. Para que se possa garantir a igualdade, a liberdade e 
assegurar o livre desenvolvimento da pessoa humana, visando impedir discriminações, que 
também é um ponto importante trazido pela Lei, trata-se do princípio da “não discriminação”, 
o qual determina que o tratamento de dados será ilícito se for usado para fins discriminatórios5. 
 
Em resumo, os dados pessoais sensíveis merecem uma atenção especial, pois possibilitam 
conclusões sobre um indivíduo que colocam em risco seus direitos fundamentais e liberdades e, 
importante salientar, que dados que não existem dados pessoais triviais, mas sim dados comuns, 
pois dependendo do contexto de tratamento e das suas combinações, esses dados podem se 
transformar em um dado pessoal sensível, a depender da combinação, podem levar a 
informações sensíveis dos titulares.6 
 

 
 

 
Imagine que um indivíduo se desloque semanalmente para um determinado 
lugar, sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário, e que seus dados 
de geolocalização estão sendo analisados ao longo de alguns meses, e ao fim, 
dessa análise, é possível indicar os lugares que essa pessoa frequenta, dias e 
horários, imagine que se trata de um centro oncológico ou de um templo 
religioso, obviamente poderá se extrair dessas informações dados considerados 
sensíveis de acordo com a LGPD. 

 
 
Portanto, de acordo com exemplo acima, os dados de geolocalização se tornaram sensíveis por 
causa da utilização que foi feita. Além dos dados de geolocalização, existem várias outras formas 
de se identificar dados sensíveis a partir de dados e informações que não se encaixam como  
 
 
 

                                                           
5 Idem. 
6 [...] partem da premissa de que os dados pessoais sensíveis merecem proteção especial, na medida em 
que possibilitam conclusões a respeito de um indivíduo que são relacionadas aos seus direitos 
fundamentais e liberdades, os quais podem ser colocados em risco pelo tratamento de dados. Por essa 
razão, mostram os autores que mesmo dados que aprioristicamente não são sensíveis podem sê-lo em 
determinados contextos, quando, por meio de determinadas combinações, levam à informação sensível 
sobre os titulares [...]. FRAZÃO, Ana Nova. LGPD: o tratamento de dados pessoais sensíveis. Jota, 2018. 
Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-
lgpd-o-tratamento-dos-dados-pessoais-sensiveis-26092018. Acesso em: 7 jan. 2023. 
 

Para exemplificar, de que forma um dado pessoal considerado comum pode se 
tornar um dado pessoal sensível, pode-se pensar em dados de geolocalização, 
esses dados não são considerados sensíveis, mas dependendo do contexto que 
for dado ao seu tratamento, eles podem migrar para essa categoria especial.  
 

Exemplo: 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-o-tratamento-dos-dados-pessoais-sensiveis-26092018
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-empresa-e-mercado/nova-lgpd-o-tratamento-dos-dados-pessoais-sensiveis-26092018
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sensíveis, como por exemplo, um histórico de compras do cartão de crédito, de onde é possível 
identificar a compra de medicamentos, que por ser dado de saúde, se torna sensível. 
 
Atualmente, é muito fácil se chegar a um dado sensível analisando dados pessoais comuns, e 
isso tudo deve ser levado em consideração, porque com uma simples análise de CEP, se 
consegue extrair aproximadamente a renda de uma pessoa, a sua posição social, que embora, 
posição social não seja considerada um dado sensível, pode levar a discriminação, ou o 
sobrenome de um indivíduo, pois se verifica origem da pessoa, como por exemplo, árabe.  
Grandes companhias costumam cruzar os bancos de dados, e isso cria perfis muito precisos e 
com um grande risco de o tratamento revelar dados sensíveis. 
 
Uma situação que não está expressa na LGPD como dado sensível é a orientação sexual, a lei 
fala apenas sobre vida sexual, mas grande parte dos especialistas têm entendido que orientação 
sexual está inserido nesse contexto e nesse sentido, existem algumas situações que deverão 
ainda se apresentar também como dados sensíveis, como aquelas informações que dentro de 
certo contexto podem levar à discriminação do seu titular. 
 
Por causa da possibilidade de discriminação, a LGPD concedeu maiores cuidados para se tratar 
os dados sensíveis, como por exemplo, cautela na adoção de medidas de segurança quando se 
utiliza dados sensíveis, sendo preciso ter muito mais cautela e segurança. 
 
Desta maneira, quem atua com dados pessoais sensíveis, deve adotar medidas de segurança 
aptas a proteger os dados de acessos não autorizados e de situações acidentais que causem 
destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou 
ilícito. 
 
Além de uma maior atenção na adoção de medidas técnicas e administrativas, há restrições na 
utilização desses dados.  
 
A necessidade da existência de um direito dilatado para essa categoria de dados, como já 
exaustivamente exposto, visa garantir a igualdade de proteção ao indivíduo, por esse motivo os 
dados sensíveis são trabalhados em uma categoria especial, porque quando há um direito 
ampliado, há a garantia ao sujeito à proteção da sua igualdade. 
 
O conteúdo sensível é muito usado, infelizmente, para discriminação, por exemplo, pode-se 
pensar em um empregador que não gosta de determinada religião ou partido político e ele tem 
acesso à essas informações dos candidatos à vaga de emprego, dificilmente esse sujeito será 
contratado, ou uma seguradora de saúde que tenha acesso ao histórico de compras da farmácia 
de uma pessoa, será que essa informação poderá isso pode impactar no valor da sua renovação? 
resumindo são informações que podem discriminar de forma ilícita ou abusiva um indivíduo. Por 
existir situações como as citadas, houve a preocupação de se criar uma categoria especial de 
tratamento desses tipos de dados, porque, conforme visto, eles possibilitam a discriminação de 
uma pessoa muito mais facilmente que um dado pessoal comum. 
 
Os dados sensíveis estão muito próximos do “segredo”, se considerarmos a Teoria das Esferas, 
conforme pode-se observar na figura a seguir: 
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Figura 2 - Teoria dos Círculos Concêntricos da Vida Privada7 
 

 
Fonte: Souza, Santos e Teotônio8 

 
Podemos citar como exemplo das esferas:9 
 
 

Esfera Privada 
 

Esfera das relações interpessoais mais rasas. 
Estão o sigilo de dados telefônicos (acesso à relação de ligações efetuadas e recebidas), 
que pode ser quebrado pelo Poder Judiciário ou por CPI. Nesta esfera também se 
encontram os episódios de natureza pública que envolvam o indivíduo, extensíveis a 
um círculo indeterminado de pessoas e por isso não protegidos contra a divulgação. 

 
 
 

                                                           
7 Teoria desenvolvida na década de 50. 
8 SOUZA, Gabriel Vinicius; SANTOS, Marcela de Freitas; TEOTÔNIO, Paulo José Freire. Direito à privacidade 
em meio à sociedade da informação. JUS, 2019. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/77595/direito-
a-privacidade-em-meio-a-sociedade-da-informacao. Acesso em 4 dez. 2020. 
9 1 - a esfera da vida privada em sentido estrito (Privatsphäre), em que repousam as relações interpessoais 
mais rasas […] É neste círculo que repousa, por exemplo, o sigilo de dados telefônicos (acesso à relação 
de ligações efetuadas e recebidas), que pode ser quebrado pelo Poder Judiciário ou por CPI. Nesta esfera 
também se encontram os episódios de natureza pública que envolvam o indivíduo, extensíveis a um 
círculo indeterminado de pessoas e por isso não protegidos contra a divulgação. 
2 - A intimidade é o círculo intermediário (Vertrauensphäre) […] É neste círculo que se encontram 
protegidos o sigilo domiciliar, profissional e das comunicações telefônicas, que sofrem restrições mais 
agudas para sua abertura, a exemplo da última cuja quebra só pode ser decretada por decisão judicial 
fundamentada. 
3 - O segredo (Geheimsphäre) é o círculo mais oculto das esferas da privacidade lato sensu, no qual são 
guardadas as informações mais íntimas do Eu, que muitas vezes não são compartilhadas com outros 
indivíduos e sobre as quais o interesse público não poderá se imiscuir, a exemplo da opção sexual, 
filosófica e religiosa. 

https://jus.com.br/artigos/77595/direito-a-privacidade-em-meio-a-sociedade-da-informacao
https://jus.com.br/artigos/77595/direito-a-privacidade-em-meio-a-sociedade-da-informacao
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       Esfera da intimidade 
 

Círculo intermediário 
Neste círculo que se encontram protegidos o sigilo domiciliar, profissional e das 
comunicações telefônicas, que sofrem restrições mais agudas para sua abertura, a 
exemplo da última cuja quebra só pode ser decretada por decisão judicial 
fundamentada. 

 

         Esfera do segredo  

É o círculo mais oculto das esferas da privacidade. 

É onde são guardadas as informações mais íntimas do Eu, que muitas vezes não são 
compartilhadas com outros indivíduos e sobre as quais o interesse público não poderá 
se imiscuir10, a exemplo da opção sexual, filosófica e religiosa 

 
 
Assim como na figura 1, que coloca os dados pessoais considerados sensíveis na esfera mais 
fechada de proteção, a figura 2, coloca o SEGREDO na mesma posição, isto é, sob a proteção de 
um guarda-chuva maior, pelo fato da sensibilidade da informação. 

 

1.1 POSSIBILIDADES PARA O TRATAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS 
 
A proteção ampliada dos dados pessoais sensíveis, têm seu respaldo legal na LGPD. 
O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 
 

Com o consentimento do titular ou responsável legal:  
Quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para 
finalidades específicas; 
 

Sem fornecimento do titular: 
Sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável: 

 
Quando houver uma motivação legal a ser cumprida por quem estiver utilizando os dados. 
 
Quando for compartilhado para finalidade de políticas públicas previstas em leis ou 
regulamentos. 
 
Por órgãos de pesquisa para fins de pesquisa, e sempre que possível tornar os dados sensíveis 
não identificados (anonimizados). 
 
Para exercer direitos, em contratos, em processos (judicial, administrativos e arbitral); 
 
 
Para proteção da vida e segurança física do cidadão ou terceiro; 
 
Para garantir a saúde, em procedimentos realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde 
ou autoridade sanitária; 

                                                           
10 Interferir, opinar. 
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Para prevenir a fraude e à segurança do cidadão nos processos de identificação e autenticação 
de cadastro em sistemas eletrônicos, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades 
fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. 
O consentimento segundo a LGPD, é caracterizado como “[...] manifestação livre, informada e 
inequívoca (sem que paire quaisquer dúvidas) pela qual o titular concorda com o tratamento de 
seus dados pessoais para uma finalidade determinada”11, e quando houver dados sensíveis, de 
acordo com a LGPD, ele terá que ter qualificadores especiais: é um consentimento livre, 
informado, dado de forma específica e destacada , isso significa que a pessoa tem que ter 
liberdade na expressão desse consentimento, a finalidade tem que ser idônea, necessária, 
proporcional, não poderá ser ambígua e se for colhido por escrito, deverá constar em cláusula 
destacada das demais cláusulas contratuais12. O consentimento será considerado nulo se for 
coletado de maneira genérica. 
 
Mas, será que o consentimento tem uma posição preferencial frente às outras hipóteses legais 
que autorizam o tratamento do artigo 11? Será que ele tem um peso maior?  
Na prática, quem está utilizando os dados, evita usar o consentimento, porque este pode ser 
retirado a qualquer momento, e se revogado, inviabilizará o tratamento de dados, por isso a 
LGPD não estabeleceu nenhuma hierarquia entre as hipóteses que possibilitam a utilização dos 
dados. É importante salientar que cada caso é único e por isso, a análise deverá ser feita sempre 
de forma individual. 
 

     1.1.1 Dispensa de Consentimento do titular: 
 
A lei prevê as hipóteses de dispensa de consentimento do titular, nos casos em que for 
indispensável para13: 
 

a) Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, como exemplo, há as 
normas regulatórias expedidas pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), 
normas trabalhistas e pela ANS (Agência Nacional de Saúde) que autorizam o 
tratamento de dados sensíveis. 

 
Esse tratamento possui embasamento em lei ou em norma regulatória, portanto não é 
necessário coletar o consentimento. Há um mapa extenso sobre normas que versam 
sobre proteção de dados, decretos, regulações e legislações e um bom exemplo disso é a 
lei do prontuário médico (Lei nº 13.787/18), que no seu art. 6º, dispõe que decorrido o 
prazo mínimo de 20 (vinte) anos a partir do último registro, os prontuários em suporte de 
papel e os digitalizados poderão ser eliminados, portanto, uma clínica médica deverá 
guardar um prontuário por 20 anos, contados do seu último registro14.  

 
O titular de dados não poderá solicitar a eliminação desses dados antes de decorrido o prazo 
disposto no art. 6º da lei de prontuário médico, porque a clínica tem uma obrigação de guardar 
as informações, lembrando que o prontuário contém uma série de dados pessoais considerados 
sensíveis. 

                                                           
11 (art. 5º, inciso XII) - Brasil, op. cit. 
12 art. 8º, § 1º, LGPD). 
13 Brasil, op. cit. 
14 BRASIL. Lei nº 13.787, de 27 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a digitalização e a utilização de 
sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente. 
Brasília – Df: Presidência da república, 2018. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13787.htm. Acesso em: 7 jan. 2023. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13787.htm
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As outras possibilidades pontuadas na lei são15: 
 

b) Tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração 
pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; 

 
Essa base legal autoriza o tratamento de dados pela administração pública para contratos, 
convênios ou instrumentos congêneres. 
  

 
 

c) Realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 
anonimização dos dados pessoais sensíveis; 

 
Nesse caso, a autorização é concedida apenas para órgão de pesquisa, que vai ser sempre 
uma pessoa jurídica sem fins lucrativos e que no ato constitutivo esteja expressa a 
finalidade relacionada a pesquisa científica (art. 5º, XVIII, LGPD), como exemplo temos, o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Fiocruz. 
 

 
 
d) Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e 

arbitral, este último nos termos da lei 9.307/96 (Arbitragem); 
 
É autorizado o tratamento de informações que podem ser úteis em eventual processo 
judicial, administrativo ou arbitral e em contrato, como exemplo, uma seguradora de 
saúde que fornece um plano que dá direito a reembolso, essa seguradora tem que fazer 
a coleta de dados de saúde porque é fundamental para que seja feito o reembolso do 
segurado. 
 

 
 
e) Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

 
Visa a proteção da vida e física do cidadão, tem aplicação individual e também coletiva, 
quando houver a necessidade de proteção da vida ou a incolumidade física do titular ou 
de terceiro, não dependendo do consentimento do titular, por exemplo, uma pessoa que 
dá entrada inconsciente em um hospital, o médico que a atendeu pode solicitar o 
prontuário médico de outro hospital sem precisar de consentimento do cidadão. 
 

 
 

f) Tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais da saúde, 
serviços de saúde ou autoridade sanitária; 

 
Profissionais de saúde, a exemplo dos médicos, enfermeiras, socorristas etc. serviço de 
saúde, como laboratórios, e por último, autoridade sanitária, que é o poder de 
intervenção do Estado na defesa da saúde da população, com a devida previsão legal.  

 
 

                                                           
15 Idem. 
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E por fim: 
 

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e 
autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos;  

 
Essa base legal, autoriza o tratamento de posso tratar dados sensíveis para garantir a 
prevenção à fraude e dar mais segurança ao titular em processos que envolvam 
identificação e autenticação em cadastros de sistemas eletrônicos, dessa forma, as 
instituições bancárias e empregadores podem tratar dados biométricos com base nesse 
dispositivo, para prevenção à fraude e para garantir segurança ao titular de dados, sempre 
observando o princípio da necessidade, tem que existir proporcionalidade e 
razoabilidade, como exemplo, a autenticação em banco digital e a entrada em uma 
academia por biometria.  

 
 
Vale refletir: Será que academia realmente precisa coletar a biometria para o ingresso do 
aluno ou existe formas menos intrusivas de tratamento de dados que vão atingir a mesma 
finalidade? 
 

Por fim, os parágrafos do art. 11 trazem alguns pontos muito importantes:  
 

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados 
pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao 
titular, ressalvado o disposto em legislação específica. 
 
§ 2º Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso II do 
caput deste artigo pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada 
publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do inciso I do 
caput do art. 23 desta Lei. 
 
§ 3º A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre 
controladores com objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto 
de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos 
os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências. 
 
§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de 
dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem 
econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços de saúde, 
de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o 
§ 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em 
benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir: 
I - a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular;  
II - as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da 
prestação dos serviços de que trata este parágrafo 
 
§ 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o 
tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na 
contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão 
de beneficiários16. 

 
O §1º afirma que se aplica o disposto no art. 11 a qualquer tratamento de dados pessoais que 
revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em 

                                                           
16 Brasil, op. cit., 2018a. 
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legislação específica. Isso quer dizer o seguinte, se um determinado tratamento revelar um 
dado sensível que possa causar dano ao titular, a legalidade dessa ação terá que ser analisada. 
 
Nos casos em que se aplicar o tratamento de dados pessoais sem o consentimento para o 
cumprimento de obrigação de legal ou para políticas públicas feito por órgãos e/ou entidades 
públicas, deverá ser dada publicidade à referida dispensa do consentimento, conforme 
determina a LGPD: 

 
[...] sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas 
competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo 
informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os 
procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em 
veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos; 

 

O uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre um ou mais agentes, se tiver como 
objetivo  a obtenção de vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou regulamentação 
por parte da ANPD, é vedado o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais 
sensíveis referentes à saúde, com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas 
hipóteses relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência 
à saúde, e que veda às operadoras de planos de saúde façam tratamentos de dados de saúde 
para a prática de seleção de risco na contratação de qualquer modalidade, assim como na 
contratação de beneficiários e exclusão de beneficiários. 

 

2. CONCLUSÃO 
 

Diante de todo o exposto, fica evidenciada a necessidade de uma tutela diferenciada para o 
tratamento de dados sensíveis, porque se essa categoria de dados for usada indevidamente, 
podem ferir direitos fundamentais dos indivíduos, porque são informações que à princípio não 
deveriam circular, mas que em algumas circunstâncias deverão ser utilizadas e para que isso seja 
feito de forma legal, deverá ser observada a LGPD, há que se conceder uma maior atenção para 
a adoção de medidas técnicas e administrativas aptas a protegerem esses dados, importante 
restringir o uso dessas informações somente para o estritamente necessário, visando atingir o 
objetivo do tratamento. 
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QUEM É O CONTROLADOR E O OPERADOR? 

 
Cristina Rios de Almeida17 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, introduziu no direito 
brasileiro alguns termos técnicos essenciais visando facilitar a interpretação e a aplicação das 
regras de proteção de dados pessoais. Nesse sentido, a LGPD em seu artigo 5, inciso IX, definiu 
como agentes de tratamento de dados pessoais, o Controlador e o Operador.  

O que são agentes de tratamento? 

Os agentes de tratamento são os atores responsáveis pelo tratamento de dados pessoais dos 
indivíduos, estão sujeitos às regras da LGPD e fiscalização por parte da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados - ANPD, além de desempenharem papel central na garantia dos direitos 
previstos para os titulares de dados pessoais. De modo geral, os agentes de tratamento de 
dados podem ser pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado.   

O controlador é o principal agente de tratamento, a quem compete as decisões referentes ao 
tratamento de dados das pessoas, e o operador, por sua vez, é o agente de tratamento que 
realiza as operações com dados pessoais em nome do controlador.  

Conforme se verificará adiante, estabelecer os conceitos de controlador e operador é 
fundamental para que seja possível determinar as responsabilidades de acordo com os papéis 
reais de cada um deles, já que estão sujeitos a obrigações legais diferentes, com 
responsabilidades distintas na estrutura funcional da LGPD. Todavia, tanto o controlador quanto 
operador, poderão responder pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos 
causados por violação à LGPD. 

                                                           
17 Advogada especialista em Privacidade e Proteção de Dados. Membro da International Association of 
Privacy Professionals- IAPP. Master of Law em Proteção de Dados (LGPD e GDPR) pela Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa em Portugal, e pela Fundação Escola Superior do Ministério Público no 
Brasil. Certificação Exin Privacy and Data Protection Foundation - PDPF, Privacy Professional pela OneTrust 
e Certified Data Protection Officer pela IDESP. Também é professora e palestrante. 
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Os agentes de tratamento se diferenciam de acordo com as funções que exercem, recaindo maior 
responsabilidade sobre a figura do controlador, mas ambos possuem a obrigação legal de 
manter o registro das operações com dados pessoais e garantir a adoção de medidas de 
segurança, técnicas e administrativas com o intuito de proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.  

Na prática, o ponto fundamental para distinguir os agentes de tratamento é o poder de decisão 
que o controlador possui sobre os dados pessoais que estão sendo coletados, utilizados, 
armazenados ou compartilhados. Para contextualizar a relação entre os agentes, digamos que a 
empresa X contrata uma agência de publicidade para executar uma campanha de marketing. A 
empresa X oferece instruções claras sobre o conteúdo que será utilizado para a campanha, 
disponibiliza a lista de seus clientes contendo nome, endereço, idade, sexo, e-mail, telefone, 
determina qual a data de envio do material publicitário etc. Nesse caso, a empresa X será a 
controladora e a agência de publicidade contratada será a operadora. A agência de 
publicidade/operadora precisará agir de acordo com as determinações da empresa X 
/controladora, bem como não poderá utilizar os dados pessoais dos clientes para outras 
finalidades além do que fora determinado para a realização da campanha de marketing, mesmo 
que para executar as tarefas possua alguma autonomia dos meios de processamento dos dados, 
como por exemplo, a escolha do software a ser utilizado. 

Ademais, para a aplicação dos conceitos de controlador e operador em uma determinada 
situação, é importante analisar cada atividade de tratamento de dados pessoais em separado, 
visando identificar qual a real participação do agente de tratamento, pois uma organização que 
é controladora em determinado contexto, pode vir a ser considerada operadora em outro, e 
vice-versa.  

A título exemplificativo, os contadores podem ser ora controladores, quando exercem serviços 
ao público em geral (“declaração de imposto de renda para pessoa física”), ora operadores, 
quando prestam serviços para empresas e recebem instruções específicas para realização de 
operações com dados pessoais. 

Portanto, de acordo com a lógica da LGPD, a classificação do agente de tratamento como 
controlador ou operador deverá considerar as circunstâncias do caso concreto, tendo em vista 
que muitas vezes instrumentos contratuais podem não corresponder a realidade das atividades 
realizadas. 

Além do mais, apesar da LGPD possibilitar que uma pessoa física possa figurar como agente de 
tratamento, não serão considerados operadores ou controladores, os indivíduos que integram 
e que estão vinculados como subordinados de uma determinada organização, tais como os 
empregados, sócios, servidores públicos, ou outras pessoas naturais que já atuam como 
prepostos, sob o poder diretivo do agente de tratamento. 

 

 

O controlador é o agente a quem compete as decisões 
referentes a toda e qualquer atividade que utilize um 
dado pessoal em sua execução, desde a coleta até o 
seu devido descarte. É o caso, por exemplo, de uma 
agência de viagens que realiza a coleta de dados para a 
formação de cadastros e de perfil, de modo a oferecer 
o serviço personalizado para seus clientes. 

2. QUEM É O CONTROLADOR? 



 

25 
 

O controlador decide quais dados pessoais serão tratados e as finalidades deste tratamento, 
com quem serão compartilhados, por quanto tempo esses dados pessoais serão armazenados, 
qual a base legal para a realização de cada tratamento de dados pessoais, quais medidas de 
segurança serão adotadas, ou seja, é a figura responsável por decisões que envolvem questões 
organizacionais ou técnicas. Além disso, o controlador será responsável por fornecer 
instruções claras aos operadores contratados para a realização das atividades de tratamento 
de dados pessoais.  

A LGPD ainda atribui ao controlador mais algumas obrigações, como por exemplo: o dever de 
garantir os direitos dos titulares de dados; prestar informações quando solicitadas pela ANPD 
ou pelos titulares de dados; o dever de comunicar a ANPD e ao titular sobre a ocorrência de 
incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares;  o dever de 
comprovar que o consentimento obtido do titular atende as exigências legais; elaborar relatório 
de impacto a proteção de dados pessoais quando for necessário, sendo essa a documentação 
que contem a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos 
às liberdades civis e aos direitos fundamentais das pessoas, bem como medidas, salvaguardas e 
mecanismos de mitigação de riscos. 

A LGPD estabeleceu que uma pessoa natural também poderá ser controladora, nas atividades 
em que se torna responsável pelas decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais, 
quando agir em nome próprio e de forma independente, não subordinada a uma pessoa jurídica 
ou como membro de um órgão. Isso acontece, por exemplo, com profissionais liberais: 
advogados, médicos, contadores etc. 

No mais, a LGPD garantiu que o titular possa exercer, em regra, alguns direitos em face do 
controlador, a exemplo da possibilidade de confirmação da existência de tratamento dos seus 
dados pessoais,  do direito de corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados, da 
possibilidade de solicitar a eliminação dos dados pessoais, de obter os dados pessoais de forma 
estruturada para realização de portabilidade para outro controlador, e de receber informação 
acerca das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso 
compartilhado, dentre outros.  

Vale ressaltar que, o titular de dados ou o seu representante legalmente constituído poderá 
registrar reclamações contra o controlador perante a ANPD, sobre o tratamento de dados 
pessoais que ocorra em desconformidade com a LGPD. Para tanto, precisará comprovar que 
tentou anteriormente exercer os direitos, mediante solicitação direta ao controlador, mas que 
esta não fora devidamente atendida. 

O controlador deverá disponibilizar ao titular informações de contato de maneira adequada, 
clara, facilitada e ostensiva. 

Muitas vezes, o titular precisa identificar quem é o controlador para conseguir exercer os seus 
direitos, mas não consegue realizar essa tarefa devido a falta de transparência nas informações, 
por isso algumas perguntas podem ajudar na identificação do controlador:  

Quem decidiu coletar os dados pessoais?  

  Quem decidiu qual seria a finalidade ou o resultado do tratamento dos dados pessoais?  

Quem teve autonomia para realizar o tratamento de dados pessoais? 

O controlador tem o dever de monitorar as atividades realizadas em seu nome, bem como firmar 
contratos que estabeleçam o regime de atividades e responsabilidades do operador. 

Por fim, é necessário ressaltar que em uma mesma operação de tratamento de dados pode 
haver mais de um controlador. Por inspiração do direito europeu, atribui-se o nome de 
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controladoria conjunta, quando dois ou mais responsáveis pelo tratamento de dados pessoais 
determinam conjuntamente as diretrizes da operação, sendo que ambos se tornam 
responsáveis pelo tratamento. Pode-se dizer, a título de exemplo, que isso acontece quando 
duas empresas decidem lançar um produto no mercado e passam a tomar decisões comuns ou 
convergentes sobre determinado banco de dados pessoais de clientes potenciais, que 
eventualmente será utilizado para uma campanha publicitária do novo produto. 

 

 

 

O operador, por sua vez, é o agente que realiza as atividades de 
tratamento dos dados pessoais em nome do controlador e de 
acordo com as instruções que lhe foram atribuídas. É o caso das 
empresas contratadas para o serviço de call center, por exemplo, 
que atuam em nome de outras organizações, seguindo 
estritamente regras impostas para a execução das atividades de 
tratamento de dados pessoais.  

No entanto, se o operador extrapolar as orientações do controlador e, tomar decisões que não 
sejam autorizadas, este deixará de ser considerado operador para fins da Lei, passando a atrair 
para si todas as obrigações inerentes ao controlador dos dados pessoais. Por exemplo, uma 
empresa contratada para a realização de atividade de marketing direto, decide utilizar a base 
de dados de clientes da empresa contratante para oferecer serviços a outros clientes. Nesse 
caso, a empresa de marketing altera unilateralmente a finalidade que foi expressamente 
determinada pela empresa contratante, controladora dos dados, passa a tomar decisões que 
são típicas do controlador e assume o papel de responsável pelo tratamento dos dados pessoais. 

Importante esclarecer que, o operador poderá dispor de certa liberdade para decidir os meios 
de tratamento dos dados pessoais, como por exemplo, qual o software que será utilizado no 
processamento, quais controles técnicos e administrativos governarão os processos (diretrizes 
para a gestão de acesso de usuário, antivírus, firewalls etc.) para garantia da segurança da 
informação em todo o ciclo de vida dos dados pessoais, mas não poderá mudar as finalidades 
estabelecidas pelo controlador.  

Ademais, o operador necessitará firmar contrato sobre o tratamento de dados pessoais, 
assumindo obrigações. Cabe destacar, ainda, que o operador deverá dar ciência ao controlador 
em caso de contratação de um suboperador, isso ocorre, por exemplo, quando existe a 
necessidade de contratar uma outra empresa para viabilizar a realização das atividades com 
dados pessoais em nome do controlador (ex: armazenamento de dados em nuvem). 

O operador deverá formular regras de boas práticas e definir governança apropriada para 
apoiar adequadamente o cumprimento das obrigações legais, assim como deverá, sempre que 
solicitado, cooperar com a ANPD. No mais, o operador deverá demonstrar a eficácia das 
medidas adotadas e comprovar a observância e o cumprimento das regras de proteção de 
dados pessoais.  

4. REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO TITULAR EM RAZÃO DA 
ATIVIDADE DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

A LGPD prevê a responsabilização e a prestação de contas como princípio a ser observado pelos 
agentes de tratamento. Apesar do controlador possuir a maior responsabilidade pelas 
operações com dados pessoais, visto que possui obrigações específicas, a Lei geral de Proteção 

3. QUEM É O OPERADOR? 
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de Dados estabelece que ambos partilham o dever de reparação quando uma atividade de 
tratamento de dados pessoais importar em danos aos titulares.  

De acordo com a LGPD, o dever de responder civilmente poderá decorrer por violação das 
normas de proteção de dados e por violação de regras técnicas referentes à segurança e 
proteção dos dados pessoais, que ocasionarem dano material ou moral ao titular ou à 
coletividade. 

Só não serão responsabilizados quando comprovarem que:  

não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído; não existe violação à LGPD 
na atividade de tratamento de dados pessoais; ou o dano gerado é decorrente de culpa exclusiva 
do titular dos dados ou de terceiro. 

Para assegurar a efetiva indenização aos titulares, a LGPD estabeleceu a responsabilidade 
solidária do controlador nos casos em que estiverem diretamente envolvidos no tratamento de 
dados do qual decorrem danos aos titulares.  

Ademais, quando se tratar de danos causados pelo operador ao titular de dados, em virtude de 
descumprimento das obrigações previstas na LGPD ou por não seguir as instruções lícitas do 
controlador, responderá solidariamente, tendo em vista que nessa hipótese equipara-se ao 
controlador.  

Por fim, a legislação estabeleceu a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do titular 
dos dados, a critério do juiz, nas hipóteses em que houver aparência de veracidade nas 
alegações, de hipossuficiência para produzir prova, visto que o titular nem sempre consegue 
demonstrar o que precisa, ou de excesso de onerosidade para a produção de prova, conforme 
a LGPD. 
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IMPORTÂNCIA DO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS 

Juliana Falci Sousa Rocha Cunha18 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na atual sociedade da informação, os seus dados pessoais revelam muito sobre as pessoas: onde 
a pessoa mora, as doenças que tem, os tipos de produtos que geralmente compra, os lugares 
que frequenta etc.  

A crescente busca pelo tratamento de dados pessoais é uma realidade no nosso quotidiano, o 
que faz com que as empresas tratem os dados pessoais para ofertar produtos e/ou serviços 
conforme o perfil dos seus clientes e potenciais clientes, os órgãos públicos para verificar se os 
tributos estão sendo devidamente recolhidos e as pessoas que prestam serviços visando a 
satisfação de seus clientes. 

O crescente tratamento de dados pessoais permite que o controle sobre a vida das pessoas seja 
cada vez maior, o que levou o reconhecimento da proteção de dados pessoais como direito 
fundamental pela Constituição brasileira, ganhando assim maior relevo tanto no Brasil, com a 
Lei Geral de Proteção de Dados, quanto no exterior, por exemplo, com o Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados da União Europeia.  

E é neste contexto que surge o Encarregado de Proteção de Dados, que desempenha um 
importante papel na proteção dos dados pessoais de todos nós, o qual o será tratado a seguir. 
Inicialmente será esclarecido como a Lei Geral de Proteção de Dados refere-se ao Encarregado 
e com quem ele se relaciona no seu dia-a-dia. Em seguida serão citadas algumas das suas 
atividades e como é possível contata-lo. Finalmente, será discutido se todas as organizações 
precisam ou não indicar um Encarregado.  

Desta forma, espero que você compreenda melhor quem o Encarregado de Proteção de Dados 
e qual o seu papel não somente no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, como também 
no incremento da proteção dos nossos dados pessoais na sociedade da informação. 

 

2. A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E O ENCARREGADO DE 
PROTEÇÃO DE DADOS 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) aborda o tratamento19 de dados pessoais, define as 
hipóteses nas quais os dados podem ser tratados por terceiros, bem como estabelece formas 
de proteção dos titulares dos dados contra eventuais usos indevidos dos seus dados pessoais. 

                                                           
18 Doutoranda em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; 
Mestre em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos; Graduada em Direito pela Faculdade 
Milton Campos; Bacharel em Tecnologia da Informação e em Administração de Empresas pela UNA; 
Advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais e na Ordem dos Advogados de 
Portugal – Coimbra; Conselheira do Conselho de Assuntos Jurídicos da Associação Comercial de Minas 
Gerais (ACMinas); Membro da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB 
– São Paulo, da Comissão de Direito Digital da OAB-SP – 242a Subseção Butantã e da Comissão de Direito 
Digital – Pará. E-mail: jfcunha.bh@terra.com.br. 
19 O tratamento de dados pessoais é “toda operação realizada com dados pessoais, como as que se 
referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
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Tal legislação esclarece que o Encarregado de Proteção de Dados, ou simplesmente, 
Encarregado20, é a “pessoa indicada pelo controlador e operador21 para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD)”.  

De uma maneira mais simples podemos dizer que o Encarregado é a pessoa que age em nome 
de uma organização22 ou de uma pessoa humana que trata dados pessoais (denominados dados 
e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.  

 

 

Figura 1: conceito esquematizado do Encarregado de Proteção de Dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 O ENCARREGADO E AS PRINCIPAIS PESSOAS COM QUEM ELE SE 
RELACIONA 

O conceito de Encarregado de Proteção de Dados parece um pouco complicado. Para auxiliar o 
entendimento abordarei brevemente sobre quem são as pessoas com as quais o Encarregado 
principalmente se relaciona. 

                                                           
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração” (inciso X do art. 5 da LGPD).  
Sendo assim, é possível constatar que o tratamento de dados pessoais envolve diversas etapas, desde a 
coleta, o processamento, o compartilhamento com terceiro, o armazenamento e o descarte, tendo todas 
as etapas a mesma relevância em termos de proteção de dados. 
20 Também é possível encontrar outras denominações, como Encarregado de Tratamento de Dados 
Pessoais. Além disso, algumas organizações denominam o Encarregado de “DPO” (“Data Protection 
Officer”), termo utilizado no Regulamento sobre Proteção de Dados da União Europeia e não na legislação 
brasileira.  
21 Sugestão de leitura do artigo relacionado ao tema deste Manual. 
22 Ao utilizar o termo “organização” estou me referindo a empresas, grupo de empresas e órgãos e 
entidades da administração pública direta e indireta.  
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Agente de tratamento 

O agente de tratamento é a organização ou a pessoa humana que trata dados pessoais 
objetivando realizar uma oferta ou fornecer bens ou serviços e realizar tratamento de dados 
pessoais de pessoa humana localizada no Brasil (inciso II do art. 3 da LGPD), podendo tal 
agente ser tanto o controlador quanto o operador. 

 

Controlador 

O controlador é a organização ou a pessoa humana que toma decisões com relação ao 
tratamento de dados pessoais (inciso VI do art. 5 da LGPD).  

Um exemplo de controlador é a Livraria Império, que vende diretamente aos clientes, sendo 
então necessário coletar alguns de seus dados pessoas (como nome, endereço e CPF) para 
realizar a venda, a entrega e o pós-venda. Outro exemplo é a costureira autônoma que 
coleta o nome e o telefone dos seus clientes para contactá-los em caso de dúvida quanto à 
execução do serviço ou na eventualidade do cliente não buscar o serviço feito. 

 

Operador 

O operador é a organização ou a pessoa humana que realiza o tratamento de dados 
pessoais segundo as instruções fornecidas pelo controlador, bem como as legislações 
vigentes e as orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (inciso VII do art. 5 
e art. 39 da LGPD). 

Voltando ao exemplo da Livraria Império, verificamos que, contratando uma transportadora 
para fazer a entrega das encomendas, ela compartilhará com a mesma alguns dados pessoais 
dos clientes exclusivamente para a execução do serviço de entrega, tais como, nome, 
endereço e eventualmente até mesmo o telefone. Desta forma, para a LGPD a 
transportadora é considerada operadora, sendo a Livraria Império a controladora. A 
transportadora (operadora) deverá utilizar os dados pessoais que ela tiver acesso somente 
para realizar a entrega conforme as instruções da Livraria Império (controladora).  

 

Titular de dados 

O titular dos dados é a pessoa humana cujos dados são tratados por terceiros. Por exemplo, 
os empregados de uma empresa e as pessoas físicas que compram produtos em um comércio 
podem ser titulares dos dados. Alguns dos dados pessoais são o nome, o endereço, o 
telefone, o CPF, a carteira de identidade, os nomes dos pais e a impressão digital, os quais os 
identificam ou permitem identificá-los (inciso I e V do art. 5 da LGPD).  
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Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados 23é o órgão da administração responsável 
pela implementação e fiscalização da proteção de dados no Brasil. A ANPD, por exemplo, 
presta orientações sobre proteção de dados pessoais aos agentes de tratamento e aos 
titulares dos dados, bem como recebe comunicações de incidentes de segurança.  

Compreende melhor as pessoas com as quais o Encarregado de Proteção de Dados está 
diretamente relacionado apresentarei a seguir as suas principais atividades. 

 

4. ALGUMAS ATIVIDADES DO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS 

  

Conforme a Lei Geral de Proteção de Dados24, as atividades do Encarregado são: 

I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar 
providências; 
 
II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências; 
 
III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem 
tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e 
 
IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas 
complementares. 
 
As organizações (controladoras ou operadoras) também podem atribuir outras atividades ao 
Encarregado, como promover treinamentos de sensibilização dos empregados em proteção de 
dados, monitorar a conformidade da organização com relação à LGPD e as regulamentações da 
ANPD, prestar aconselhamentos aos empregados quanto à elaboração de documentos 
relacionados à proteção de dados, bem como cooperar com a Autoridade. 

Além disto, a LGPD admite que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode atribuir novas 
competências ao Encarregado25, o que pode ser objeto de futuras regulamentações. 

Logo compreendemos que as atividades do Encarregado podem ir além do disposto na Lei Geral 
de Proteção de Dados, conforme citado anteriormente. 

 

5. COMO ENTRAR EM CONTATO COM O ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE 
DADOS? 

 

                                                           
23 inciso XIX do art. 5 da LGPD. 
24 § 2º do art. 41 - Contudo, segundo o § 3º do art. 41 da LGPD, outras atividades podem ser atribuídas ao 
Encarregado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 
25 § 3º do art. 41. 
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A identidade e as informações de contato do Encarregado devem ser divulgadas publicamente, 
preferencialmente no site26 do agente de tratamento27. Isto é necessário para facilitar o contato 
do Encarregado com o titular dos dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e/ou 
terceiro. 

Mesmo que a organização opte por indicar um Encarregado que não esteja localizado 
fisicamente no Brasil, é essencial que o contato com o mesmo possa ser feito sem complicações 
e em português.28  

Entretanto, após uma pesquisa em diversos sites de empresas e órgãos públicos, alguns citados 
abaixo, bem como em estabelecimentos comerciais físicos, foi possível constatar que 
geralmente as empresas multinacionais e grandes organizações disponibilizam as informações 
do Encarregado, mas muitas vezes elas não são de fácil acesso e é grande o número de 
empregados que não sabe indicar onde a informação pode ser encontrada ou até mesmo não 
sabe informar o contato do Encarregado.  

 

6 QUAIS INFORMAÇÕES DO ENCARREGADO DEVEM SER 
DISPONIBILIZADAS? 

A Lei Geral de Proteção de Dados prevê que a identidade e as informações 
de contato do Encarregado devem ser disponibilizadas publicamente (§ 1º 
do art. 41 da LGPD). É possível encontrar organizações que disponibilizam tais 

 dados, enquanto outras informam somente o contato (telefone e/ou e-mail e/ou formulário 
para contato) do Encarregado.  
 
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, possui uma página29 no seu site que 
esclarece que as atribuições do Encarregado são exercidas por uma Comissão de Proteção de 
Dados Pessoais, sendo disponibilizado um link para a Portaria da indicação dos seus membros e 
o e-mail de contato da Comissão (encarregado.lgpd@tjmg.jus.br).  

                                                           
26 Apesar da Lei Geral de Proteção de Dados deixar claro que as informações do Encarregado devem 
preferencialmente constar no site da empresa, existem organizações que optam por disponibilizá-las em 
documentos que constam no site, como a Política de Privacidade. Contudo, o local mais fácil de ser 
encontrada tal informação é o rodapé da página inicial, mesmo que por link identificado (por exemplo, 
“Encarregado de Proteção de Dados”). Existem agentes de tratamento, especialmente as micro e 
pequenas empresas, que podem não possuir sites, devendo disponibilizar as informações do Encarregado 
em local de fácil acesso, como quadro de avisos na entrada do estabelecimento comercial, em 
documentos oficiais da organização abaixo do endereço da empresa etc.  
A empresa C&A Modas S.A, por exemplo, disponibiliza no rodapé da página inicial um link para a “Política 
de Privacidade”, que quando clicado direciona o usuário para outra página com o título “Política de 
Privacidade para Clientes e Usuários de Canais C&A”. Neste documento consta o nome da Encarregada 
de Proteção de Dados (Sra. Ana Val) e o seu endereço eletrônico para contato (dpo@cea.com.br).  
27 § 1º do art. 41 da LGPD. 
28 Esta observação torna-se importante devido à possibilidade de contratação de um terceiro para a 
função de Encarregado, além da possibilidade de empresas multinacionais poderem nomear um 
Encarregado para atender mais de uma organização, sendo uma delas localizada no Brasil e outra no 
estrangeiro.  
Como exemplo, a empresa espanhola Zara pode optar por indicar um Encarregado que atenderá tanto a 
Zara Brasil quanto a Zara Portugal, sendo obviamente aplicada a LGPD e o RGPD, respectivamente.   
29 A referida página não é de fácil localização, tendo sido necessário realizar uma busca na página inicial 
do TJMG utilizando o termo “encarregado” para encontrá-la.   

mailto:encarregado.lgpd@tjmg.jus.br
mailto:dpo@cea.com.br
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No site da empresa de telecomunicações Vivo não é fácil localizar as informações do 
Encarregado de Proteção de Dados. Ao entrar no site é preciso escolher a localização do usuário 
(como Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro), sendo possível somente depois 
navegar no mesmo. Mas, para localizar a informação desejada foi preciso realizar uma busca 
com os termos “vivo encarregado proteção de dados” no navegador Google, tendo sido indicado 
a página do “Centro de Privacidade da Vivo”, na qual é disponibilizado o link “FAQ”30, onde é 
possível encontrar ao pergunta “Qual o canal de contato com o Escritório de Privacidade da 
Vivo”, que disponibiliza o seu e-mail de contato (dpo.br@telefonia.com). Mas, a empresa não 
informa quem são os membros e/ou o responsável pelo “Escritório de Privacidade da Vivo”, o 
que não atende plenamente a identificação do Encarregado requerida pela LGPD. 

Na página principal das Drogarias Pacheco encontra-se no rodapé do seu site o menu 
“Privacidade” e dentro dele a opção “FAQ”, onde é possível localizar o nome (Sr. Evandi Manoel 
da Silva) e o contato (lgpd@dpsp.com.br) do “Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais” 
da empresa. 

Enfim, empresas multinacionais e de grande porte geralmente disponibilizam a identificação e 
o contato (usualmente o e-mail) do Encarregado, o que não significa que tais informações são 
de fácil acesso. De qualquer forma, não encontrando as informações, nada impede que o titular 
de dados entre em contato pelos canais oficiais da empresa (como o Fale Conosco – telefone, e-
mail, formulário no site etc), visando obtê-las ou até mesmo exercer imediatamente os seus 
direitos (por exemplo, o direito de eliminação dos dados pessoais). 

 

7. A ORGANIZAÇÃO DEVE SEMPRE INDICAR O ENCARREGADO? 

 

Conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, em regra, cabe a todas as organizações indicarem 
o Encarregado de Proteção de Dados Pessoais31. Entretanto, tal legislação também admite que 
a ANPD pode dispensar algumas organizações de indicarem o Encarregado, de acordo com “(...) 
a natureza e o porte da entidade ou o volume das operações de tratamento de dados”.32 

Em janeiro/2022 foi publicada a Resolução CD/ANPD n. 2/2022, que trata da aplicação da LGPD 
para agentes de tratamento de pequeno porte33, entre eles, microempresas, empresas de 
pequeno porte e startups.  

Esta Resolução desobriga que todos os agentes de tratamento de pequeno porte indiquem o 
Encarregado.34 Porém, mesmo neste caso, o agente de tratamento deverá disponibilizar um 
canal de comunicação para atender as reclamações e solicitações dos titulares dos dados, tais 
como, correção de dados e confirmação da existência de tratamento. 

                                                           
30 FAQ significa “Frequently Asked Questions”, ou seja, as perguntas respondidas frequentemente. 
31 inciso VIII do art. 5 e caput do art. 41 da LGPD. 
32 (§ 3º do art. 41 da LGPD. 
33 Na Resolução CD/ANPD n. 2/2022 são definidos como agentes de tratamento de pequeno porte as 
microempresas, empresas de pequeno porte, startups e zonas acessíveis ao público (como praças, centros 
comerciais, vias públicas, aeroportos e bibliotecas públicas) que realizam tratamento de dados pessoais 
(art. 2). Entretanto, a Resolução não se aplica aqueles que, por exemplo, realizem tratamento de alto risco 
para os titulares (art. 3). 
34 A ANPD concedeu aos agentes de tratamento de pequeno porte a possibilidade de não indicar o 
Encarregado porque eles tratam um pequeno volume de dados pessoais, logo não é obrigatória a 
indicação de tal profissional pelos pequenos comércios de bairro, como um açougue, uma padaria ou um 
restaurante. 

mailto:dpo.br@telefonia.com
mailto:lgpd@dpsp.com.br
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Enfim, a Resolução esclarece que na eventualidade de aplicação de sanção (por exemplo, multa) 
pela ANPD, tendo o agente de tratamento de pequeno porte35 indicado voluntariamente o 
Encarregado, tal sanção poderá ser reduzida.  

 

8. OUTRAS REGULAÇÕES PUBLICADAS PELA ANPD RELACIONADAS AO 
ENCARREGADO 

 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode regulamentar algumas questões relativas à 
proteção de dados, por exemplo, por Resoluções.  

Em maio de 2021 a ANPD publicou o “Guia Orientativo para Definições dos Agentes de 
Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado” (versão 1.0) que foi atualizado em abril de 
2022 (versão 2.0). 

Este Guia Orientativo esclareceu algumas questões que estavam sendo discutidas pelas 
organizações com relação ao Encarregado, tais como: 

o Encarregado poderá ser um funcionário da organização ou um agente externo, de 
natureza física36 ou jurídica37, 

o Encarregado poderá ser indicado em ato formal (ou seja, ato administrativo, no caso de 
empregado de organização ou contrato de prestação de serviço, no caso de agente 
externo38), 

o Encarregado deverá ter conhecimento de proteção de dados e segurança da informação 
em nível adequado às necessidades da organização, 

o Encarregado deverá contar com os recursos necessários para desempenhar as suas 
atividades, entre eles, recursos humanos, financeiros e infraestrutura. 

 

O Guia Orientativo abordado é somente um exemplo de regulamentação da Autoridade de 
Proteção de Dados com relação ao Encarregado, podendo ser oportunamente emitidos outros 
documentos.  

9. CONCLUSÃO 

Com a Lei Geral de Proteção de Dados as organizações passaram a contar com um novo 
profissional, ou seja, o Encarregado de Proteção de Dados, que ganhou maior notoriedade com 
o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia. 

                                                           
35 Tudo o que se aplica ao Encarregado obrigatoriamente indicado pela organização também é aplicável 
ao Encarregado voluntariamente indicado pelo agente de tratamento de pequeno porte.  
36 Ou seja, uma pessoa humana. 
37 Ou melhor, uma empresa como consultoria especializada ou escritório de advocacia com setor dedicado 
à proteção de dados pessoais.   
38 Seja funcionário da organização ou agente externo, o Encarregado não deve exercer outras funções 
com as quais haja conflito de interesse. Por exemplo, o Encarregado agente externo não deve atuar em 
organizações que sejam concorrentes no mercado.  
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Este profissional deve ser especialista em proteção de dados39, tendo como função, por 
exemplo, garantir a adequação das organizações à proteção de dados conforme a legislação 
vigente, bem como atuar como um canal de comunicação aberto entre a organização e os 
titulares dos dados e a organização e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.  

Mesmo sendo a indicação do Encarregado de Proteção de Dados voluntária no caso dos agentes 
de tratamento de pequeno porte, a sua indicação é benéfica não somente à organização, mas 
também aos titulares dos dados e à toda sociedade, tendo em vista a sua contribuição para a 
efetiva proteção de dados pessoais.  

Em conclusão, a contribuição do Encarregado para a proteção de dados pessoais para todos nós, 
é bastante significativa, tendo em vista que na era da informação os dados pessoais são cada 
vez mais valiosos para todas as organizações.  
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O QUE É ANPD E QUAL SUA IMPORTÂNCIA? 

 

Fabiano Zavanella40 
Débora Cunha Romanov41 

1. INTRODUÇÃO 

Grande parte das conversas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)42 envolve 
alguma menção à sigla “ANPD”, ainda que em contextos diversos e entre diferentes 
interlocutores. Mas o que de fato ela significa? Qual é a sua importância com relação à proteção 
dos direitos dos titulares de dados no país? É possível já identificar esse papel? Ou ainda é muito 
cedo? É o que se pretende apresentar neste capítulo. 

2. O QUE SIGNIFICA “ANPD”?  

É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mencionada na própria LGPD, que possui 
competências específicas relacionadas à proteção dos direitos dos titulares de dados no país. 
Foi inicialmente criada por uma medida provisória43, que posteriormente foi convertida em uma 
lei44 que, por sua vez, acabou por alterar a LGPD45, formalizando a constituição da entidade.  
Como será visto a seguir, além da LGPD, alguns aspectos da ANPD, como sua estrutura e suas 
diferentes funções, serão regulamentados por meio de decretos e outras resoluções e portarias. 

                                                           
40 Mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Doutorando 
em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP/SP). Diretor Acadêmico no 
Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas em Ciências Políticas e Jurídicas (IPOJUR). Pesquisador do 
GETRAB-USP; Membro do Comitê Executivo da rede CIELO Laboral; Diretor da SOBRATT. Autor de 
“Flexibilização do Direito do Trabalho – Negociado e Legislado”, Editora LZN, “Dos Créditos Trabalhistas 
na Nova Lei de Falências”, Editora LZN e “Dos Direitos Fundamentais na Dispensa Coletiva”, Editora LTr; 
Organizador da obra: A Evolução do Teletrabalho pela editora Lacier. Sócio do escritório Rocha, Calderon 
e Adv Associados. 
41 Mestranda em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em 
Direito Internacional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e em Direito 
Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/Minas). Bacharel em Direito 
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cursando graduação em Contabilidade na Fundação Instituto 
de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI. Certificação Profissional em Compliance 
Anticorrupção CPC-A pela LEC - Legal, Ethics & Compliance. 
42 BRASIL. Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD). Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. 
Acesso em 04 jan 2023. 
43 BRASIL. Medida Provisória n. 869, de 27 de dezembro de 2018. Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto 
de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados, e dá outras providências. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/Mpv/mpv869.htm. Acesso em 04 jan 2023. 
44 BRASIL. Lei Federal nº 13.853, de 14 de agosto de 2019. Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, 
para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados; 
e dá outras providências. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2019/lei/l13853.htm. Acesso em 04 jan 2023. 
45Art. 55-A (LGPD). Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio 
próprio e com sede e foro no Distrito Federal. 
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3. QUAL É A NATUREZA JURÍDICA DA ANPD? 

Quando do início da vigência da LGPD, a ANPD foi prevista como um órgão da administração 
pública federal integrante da Presidência da República, sendo garantida, no entanto, sua 
autonomia técnica nos termos da lei. Algumas alterações posteriores à LGPD indicaram que essa 
natureza jurídica seria transitória e que poderia haver a transformação da ANPD em uma 
entidade da administração pública federal indireta, quando passaria a ser aplicável um regime 
autárquico especial ao órgão. 

Recentemente, em outubro de 2022, por meio de conversão de medida provisória em lei46, a 
ANPD foi, de fato, transformada definitivamente em uma autarquia de natureza especial47, 
tendo sido mantidas as suas estruturas e competências, que serão tratadas no próximo tópico.  

Na prática, deixando de lado aspectos puramente jurídicos relacionados a essa classificação, 
essa alteração reforçaria, ao menos em tese, a importância da ANPD como uma entidade 
responsável pela regulamentação, implementação e fiscalização do cumprimento da LGPD no 
território nacional, conferindo maior autonomia para sua atuação. Resta agora aguardar a 
confirmação das expectativas quanto a essa mudança.  

 

4. QUAL É A ESTRUTURA ATUAL DA ANPD?  

Apesar das regras gerais para a composição da ANPD constarem da LGPD48, outros instrumentos 
legais, como um decreto49, com o detalhamento de sua estrutura regimental e outros aspectos 

                                                           
46 BRASIL. Lei nº 14.460, de 25 de outubro de 2022. Transforma a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD) em autarquia de natureza especial e transforma cargos comissionados; altera as Leis nºs 
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e 13.844, de 18 de junho de 
2019; e revoga dispositivos da Lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019. Disponível em 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14460.htm. Acesso em 06 jan 2023. 
47 ANPD. Congresso Nacional promulga a Lei nº 14.460 que transforma a ANPD em autarquia de 
natureza especial. Disponível em https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias-periodo-
eleitoral/congresso-nacional-promulga-a-lei-no-14-460-que-transforma-a-anpd-em-autarquia-de-
natureza-
especial#:~:text=Com%20a%20promulga%C3%A7%C3%A3o%2C%20a%20Autoridade,de%20dados%20p
essoais%20no%20Pa%C3%ADs. Acesso em 06 jan. 2023. 
48 Art. 55-C (LGPD). A ANPD é composta de 
I - Conselho Diretor, órgão máximo de direção;     
II - Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; 
III – Corregedoria; 
IV - Ouvidoria;   
V - órgão de assessoramento jurídico próprio;  
V - (revogado); 
V-A - Procuradoria; e 
VI - unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei. 
49 BRASIL. Decreto 10.474, de 26 de agosto de 2020. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. Disponível em 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/decreto/d10474.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%2010.474%2C%20DE%2026%20DE%
20AGOSTO%20DE%202020&text=Aprova%20a%20Estrutura%20Regimental%20e,comiss%C3%A3o%20e
%20fun%C3%A7%C3%B5es%20de%20confian%C3%A7a. Acesso em 04 jan 2023. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14460.htm
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V 

V 

 

 

 

de seu quadro de cargos; e uma portaria específica50 com seu regimento interno, precisam ser 
considerados e avaliados para a visualização do funcionamento do órgão. 

 

A partir dessa análise, no momento, é possível considerar 
que a ANPD é formada por51: 

 
 

1. um Conselho Diretor, considerado o órgão máximo de direção da autoridade, 
que será composto de 5 (cinco) diretores, incluindo o Diretor-Presidente, com 
mandato de 4 (quatro) anos;  

 
 

2. um Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, 
considerado como um órgão consultivo;  

 
 
3. Órgãos de assistência direta e imediata ao Conselho Diretor (indicado no item 

“1” acima), como:  
 
3.1 Secretaria Geral; e 
3.2 Coordenação-Geral de Relações Institucionais e Internacionais. 
 
 
4. Os denominados órgãos seccionais, compostos por:  
 
4.1 Corregedoria;  
4.2 Ouvidoria; e  
4.3 Procuradoria-Federal Especializada;       
4.4 Coordenação-Geral de Administração; e 
4.5 Coordenação Geral de Tecnologia da Informação; e  
4.6 os órgãos específicos singulares, que seriam: 
       4.6.1 a Coordenação-Geral de Normatização;  
       4.6.2 a Coordenação-Geral de Fiscalização; e  
       4.6.3 a Coordenação-Geral de Tecnologia e Pesquisa. 

 

 

Cada órgão indicado acima possui suas competências específicas, regras para sua composição, 
eleição de seus membros e respectivos mandatos e demais obrigações previstas na legislação 
aplicável. A ANPD também poderá estabelecer, em resolução, outros meios de participação de 
interessados em suaecisões, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente 
reconhecidas52. 

 

                                                           
50 BRASIL. Portaria nº 1, de 8 de março de 2021. Estabelece o Regimento Interno da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados - ANPD. Disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1-de-8-de-
marco-de-2021-307463618. Acesso em 05 jan 2023. 
51 ANPD. Qual é a estrutura da ANPD? Disponível em https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-
informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd#c1. Acesso em 06 jan 2023. 
52 Art. 32 do Decreto nº 10.474, de 26 de agosto de 2020. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd#c1
https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd#c1
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5. QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DA ANPD?  

Nos termos de sua página oficial53, a ANPD é definida como sendo o “órgão da administração 
pública federal responsável por zelar pela proteção de dados pessoais e por regulamentar, 
implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD no Brasil”.  

É possível, assim, entender que as funções da ANPD, especificadas e listadas na LGPD54 como 
diferentes ações pelas quais a autarquia será responsável no âmbito de sua atuação, envolvem, 
em geral, com relação à proteção de dados em território nacional:  

 

a regulamentação (ou normatização) de questões relevantes; 

 

a implementação de políticas e outras medidas de caráter orientativo; e 

 
a fiscalização do cumprimento das disposições da legislação de proteção de 

dados, como será detalhado a seguir. 

 

6. REGULAMENTAÇÃO (OU NORMATIZAÇÃO) DE QUESTÕES RELEVANTES 

A LGPD estabelece, dentre as competências da ANPD, a de regulamentar (ou normatizar) 
questões relevantes relacionadas à proteção dos direitos de titulares de dados no Brasil55, que 
não tenham ainda definição na LGPD. Esse processo de regulamentação pela ANPD já é objeto 
de regulamentação específica56, que inclui os procedimentos para elaboração, revisão, 
implementação, monitoramento e avaliação de regulamentação. 

O que é necessário para que ANPD regule e edite novas normas? 

Para regulamentar e editar novas normas, a ANPD deverá realizar previamente: 

1. Consultas e audiências públicas; e  
2. Análises de impacto regulatório. Como exemplos desse trabalho, a página oficial da 

ANPD tem apresentado, regularmente, avisos para tomadas de subsídios (que têm 
como finalidade obter contribuições a respeito de determinado tema que será objeto 

                                                           
53 ANPD. O que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais - ANPD? Disponível em: 
https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd#c1. Acesso em 
05 jan 2023. 
54 Art. 55-J (LGPD). 
55 Como exemplo, cita-se o disposto no Art. 55-J:  
[...] 
XIII - editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como 
sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar 
alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta Lei;     
[...] 
XVIII - editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos 
prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de 
caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam 
adequar-se a esta Lei; 
56 ANPD. Portaria nº 16, de 8 de julho de 2021. Aprova o processo de regulamentação no âmbito da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-n-16-de-8-de-julho-de-2021-330970241. Acesso em 07 jan 2023. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd#c1
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-16-de-8-de-julho-de-2021-330970241
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-16-de-8-de-julho-de-2021-330970241
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de regulamentação) e Relatórios de Análise de Impacto Regulatório (instrumentos 
de análise técnica com informações e conclusões fundamentadas em análises feitas 
pela equipe técnica da ANPD que é responsável por algum assunto em avaliação). 

 

7. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E OUTRAS MEDIDAS DE CARÁTER 
ORIENTATIVO 

Também é função da ANPD, nos termos da LGPD, executar algumas ações que visem à 
implementação de políticas e outras medidas de caráter orientativo, que auxiliem o titular de 
dados, as empresas e a sociedade como um todo no que diz respeito à proteção de dados no 
país57. 

Neste contexto, a ANPD vem publicando, de tempos em tempos, guias orientativos em sua 
página oficial, desenvolvidos com base na legislação aplicável à proteção de dados pessoais e 
que tratam de temas relevantes para a implementação da LGPD no Brasil. 

 

8. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 
DE PROTEÇÃO DE DADOS 

A fiscalização compreende as atividades de monitoramento, orientação e atuação 
preventiva pela ANPD, conforme critérios previstos na regulamentação aplicável58:  

(i) a atividade de monitoramento refere-se ao levantamento de informações e dados 
relevantes para subsidiar as tomadas de decisões pela ANPD, com o intuito de 
assegurar o funcionamento do ambiente regulado pela entidade; 
  

(ii) a atividade de orientação é caraterizada pela atuação da autoridade, que deverá ser 
baseada na economicidade e na utilização de métodos e ferramentas que almejam 
a promover a orientação, a conscientização e a educação dos agentes de tratamento 
e dos titulares de dados pessoais indicados na LGPD; e  

(iii) a atividade preventiva consiste em uma atuação baseada, preferencialmente, na 
construção conjunta e dialogada de soluções e medidas que visam a reconduzir o 
agente de tratamento, como definido na LGPD, à plena conformidade ou a evitar ou 

                                                           
57 Como exemplo, cita-se o disposto no Art. 55-J:  
[...] 
VI - promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados 
pessoais e das medidas de segurança; 
VII - promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados 
pessoais e privacidade;                
VIII - estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos 
titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das 
atividades e o porte dos responsáveis;                
IX - promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de 
natureza internacional ou transnacional; 
58 ANPD. Resolução CD/ANPD nº 1, de 28 de outubro de 2021. Aprova o Regulamento do Processo de 
Fiscalização e do Processo Administrativo Sancionador no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados. Disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-1-de-28-de-outubro-
de-2021-355817513. Acesso em 06 jan 2023. 
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remediar situações que possam acarretar risco ou danos aos titulares de dados 
pessoais e a outros agentes de tratamento. 

Em geral, as atividades de fiscalização da ANPD terão como objetivo orientar, prevenir e reprimir 
as infrações à LGPD, de modo que a entidade adotará atividades de monitoramento, de 
orientação e de prevenção no processo de fiscalização e poderá iniciar, inclusive, a atividade 
repressiva. Essa atividade, nos termos da norma aplicável59, envolve a atuação coercitiva da 
ANPD, voltada à interrupção de situações de dano ou risco, à recondução à plena conformidade 
e à punição dos responsáveis mediante a aplicação das sanções previstas na LGPD, por meio de 
processo administrativo sancionador. 

 

9. QUAL É, ENTÃO, A IMPORTÂNCIA DA ANPD?  

Diante do apresentado neste capítulo, nota-se que muito da importância atribuída à ANPD, 
provavelmente, decorre do papel regulatório e orientativo (especialmente para questões mais 
complexas) que a entidade tem desempenhado com relação à implementação da LGPD. É 
esperado que as atividades de fiscalização do cumprimento da legislação relacionada à proteção 
de dados venham incrementar suas contribuições para o processo como um todo. 

A respeito desse aspecto, é recomendável o acompanhamento das ações previstas na Agenda 
Regulatória da ANPD publicada em novembro de 2022, previstas para o biênio 2023-202460. Nela 
consta o planejamento geral das ações regulatórias que terão prioridade para a ANPD neste 
período. Dentre elas, destaca-se a questão da dosimetria e aplicação das sanções 
administrativas pelo órgão, ou seja, quais serão os critérios que serão utilizados como base para 
o cálculo de multas e penalidades àqueles que violarem a LGPD e demais normas de proteção 
de dados.  

Assim, com base na experiência tida até o momento, a percepção que se tem é de que a ANPD 
desempenhará cada vez mais um papel relevante no que diz respeito às questões envolvendo 
LGPD no país. No entanto, como se trata de um assunto ainda recente e diante da recente 
transformação da autoridade em uma autarquia, sugere-se o acompanhamento das atividades 
nos próximos tempos para que essa percepção seja confirmada. 
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COMO SABER SE A EMPRESA ESTÁ OBSERVANDO A LGPD? 

Júlia Medeiros61 

1.  INTRODUÇÃO 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) obriga todas as empresas com fins lucrativos a 
investirem em privacidade, proteção de dados e segurança da informação por meio de medidas 
técnicas e administrativas capazes de proteger os dados pessoais, a exemplo, nome, RG, CPF, 
endereço, dados de saúde, telefone, entre outros. A Lei prevê exceção na adequação às regras 
de privacidade e proteção de dados somente em casos de a empresa ter fins exclusivamente 
jornalísticos, artísticos e acadêmicos.   

A LGPD foi criada há mais de 4 anos, em 14 de agosto de 2018, sendo que as aplicações das 
sanções dispostas na lei iniciaram em 01 de agosto de 2021. 

 

 

A postergação dos prazos para que a Lei efetivamente entrasse em vigor na sua totalidade foi 
em razão da pandemia covid-19, bem como para aumentar a conscientização da população no 
que se trata da privacidade e proteção de dados pessoais. 

Em fevereiro de 2022, foi aprovada a Proposta de Emenda 
Constitucional Nº 17 (PEC 17) que se transformou na Emenda 
Constitucional 115/2022, no qual inseriu o direito a proteção de 
dados na nossa Constituição Federal, virando, portanto, um 
direito fundamental.62 

 
A LGPD é uma lei brasileira que tem como propósito a proteção de qualquer tipo de coleta, 
armazenamento e uso de dados pessoais de titulares de dados (pessoas físicas), de forma que 
garanta a sua segurança e a sua privacidade. 

Conforme a transformação digital veio surgindo nos últimos anos, as empresas começaram a ter 
acesso à vários tipos de dados pessoais, muitas vezes sem a permissão do titular de dados, bem 
como, estavam utilizando para fins além da finalidade informada. Além disso, não estavam 
utilizando medidas de segurança apropriadas para evitar incidentes de segurança que poderiam 
causar algum tipo de dano ao próprio titular dos dados.  

Em virtude da vigência da Lei, as empresas precisarão adaptar suas equipes através de um 
aculturamento em privacidade e proteção de dados, com implementação de políticas de 
segurança, reanálise seus processos, em especial no que tange o ciclo dos dados pessoais e, por 
consequência, passarão a respeitar os direitos à privacidade e proteção de dados das pessoas.  
                                                           
61 Advogada, especialista em Direito Digital. Pós-graduada em Direito Digital e LLM em Direito 
Empresarial. Membro da ANPPD (Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados). 
Membro da ANADD (Associação Nacional de Advogados do Direito Digital) - Comitê de Relações 
Trabalhistas no Digital. Membro da Comissão de Direito de Proteção de Dados da OAB/PE. Certificada 
DPO. 
62 Veja o artigo sobre o tema no manual. 

2018: Criação 2021: Aplicações das sanções 

A Proteção de  

Dados é um direito 

fundamental. 

https://jovempan.com.br/tag/dados-pessoais


 

46 
 

É muito importante antes de transacionar com qualquer empresa, observar se ela se encontra 
apta a proteger seus dados pessoais, tratando-os com respeito e através de medidas de 
segurança cabíveis. Isso irá evitar problemas futuros, como a exemplo, vazamento de dados 
pessoais que podem levar à constrangimentos ou até mesmo uma abertura de conta em uma 
instituição bancária, trazendo prejuízos financeiros.  

Em razão do exposto, seguem 05 (cinco) passos que você pode averiguar para saber se uma 
empresa está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. 

2. POSSUIR POLÍTICA DE PRIVACIDADE IMPLEMENTADA 

A Política de Privacidade é o primeiro caminho para entender como e para o quê os dados são 
usados naquela Instituição. A empresa, em razão do princípio da transparência, finalidade e 
adequação, precisa informar sobre a forma de uso dos dados das pessoas de forma pública, seja 
essa pessoa interna ou externa à empresa. 

As políticas de privacidade são importantes e obrigatórias. Precisam ser redigidas de maneira 
clara, simples, verdadeira, destacando a finalidade, a necessidade, a adequação, termos de 
tratamento de dados e, dessa forma, os usuários vão ter a possibilidade de lê-las. 

Na Política de Privacidade também irá conter as medidas de segurança utilizadas, canal de 
comunicação para caso de dúvidas, solicitações e reclamações sobre o tratamento de dados 
pessoais, bem como a data da versão atualizada.  

Algumas vezes é possível verificar a Política de Privacidade no site com acesso público a todos 
os usuários, mais conhecida como Aviso de Privacidade, onde é possível dar ciência sobre como 
os dados pessoais são tratados por determinado agente. Há ainda a Política de Privacidade 
interna, vinculada aos colaboradores e seus respectivos contratos de trabalho, bem como como 
a empresa aborda o tema, podem ainda estar em contratos de prestação de serviços vinculados 
àqueles prestadores de serviços que operam os dados pessoais em nome do controlador de 
dados. 

É de suma importância a leitura da Política para entender para que seus dados estão sendo 
tratados, para onde estão sendo compartilhados e por quanto tempo são armazenados. Dessa 
forma, você poderá identificar se existirá algum risco que possa em estar compartilhando 
àquelas informações com a Instituição.  

3. POSSUIR UM CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS 
TITULARES DE DADOS VOLTADO À PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

É preciso, em razão de ser uma exigência legal bem como cumprimento de boas práticas, que a 
empresa tenha um canal de comunicação voltado a receber reclamações e/ou solicitações a 
respeito da privacidade e da proteção de dados. 
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Data Protection Officer 

O Data Protection Officer (DPO), conhecido no Brasil como encarregado, é uma pessoa física 
ou jurídica legalmente responsável por comandar atividades de proteção de dados dentro 
da empresa e será ele quem responderá às solicitações advindas pelo titular de dados. É 
preciso ter agilidade nas respostas, pois é necessário o cumprimento dos prazos legais.  

Vale lembrar que os direitos dos titulares devem ser obedecidos com relação aos dados pessoais 
tratados, como a confirmação da existência do tratamento, acesso aos dados pessoais, correção, 
revogação de consentimento, portabilidade, anonimização, bloqueio e eliminação de dados 
pessoais. 

Você identificará o local do canal de comunicação na Política de Privacidade, podendo a 
Instituição optar pelo recebimento da dúvida, solicitação ou reclamação através do próprio site 
da empresa, mas nada impede que seja por outro meio, a exemplo, via e-mail, WhatsApp e 
formulários.  

4. POSSUIR MEDIDAS DE SEGURANÇA E UMA CULTURA DE PROTEÇÃO DE 
DADOS 

A Instituição precisa repassar aos funcionários e fornecedores quais são as normas de segurança, 
através de uma campanha de conscientização e treinamentos. Sendo devidamente 
documentados. Portanto, é importante analisar e perceber se os empregados estão preparados 
para o recebimento e tratamento dos seus dados pessoais. Se sabem informar com precisão 
sobre quais medidas de segurança utilizam e se entendem a importância da privacidade quando 
estiver tratando dados pessoais. Se estão orientados em relação às dúvidas que o titular possa 
ter, se não souberem responder questionamentos relacionados ao tema de proteção de dados, 
muito provavelmente não há uma adequação suficiente em ação. 

Todos devem ter a cultura da segurança. Assim, desde o menor nível hierárquico, até o mais alto 
cargo dentro da empresa, terão consciência de não transgredir as regras impostas pela LGPD, o 
que irá diminuir consideravelmente a possibilidade de incidentes de segurança com seus dados 
pessoais, já que o elo mais fraco são sempre as pessoas. 

5. POSSUIR A OPÇÃO DO “OPT-OUT” EM E-MAIL MARKETING E POP-UPS 
DE ANÚNCIOS 

As empresas utilizam muito e-mail marketing, pop-ups de anúncios, entre outras formas de 
propaganda, o que é possível pela Lei. Porém, deve-se estar adequado a uma base legal cabível 
para o tratamento dos dados que será coletado. Dessa forma, é importante verificar se no 
momento de aceitar as propagandas/publicidades de marketing (estratégias de marketing) há a 
opção do Opt-out, ou seja, quando há a possibilidade dada pela empresa para o consumidor 

descadastrar da lista de leads, não recebendo mais qualquer mensagem eletrônica da empresa.  

Dessa forma, a pessoa não autoriza mais que sejam enviados novos conteúdos e materiais desde 
o momento em que clica no link do Opt-out que, normalmente, fica logo abaixo do corpo do e-
mail. 
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Caso não exista essa opção na empresa, você saberá que ela não estará em conformidade com 
as diretrizes previstas em Lei, passível de ser autuada pela Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados - ANPD e pelos Órgãos de Defesa do Consumidor já existentes, podendo ser denunciada 
pelo próprio consumidor (titular), que ao perceber a quebra da Lei por ações da Instituição, 
poderá também reclamar ao canal de comunicação da empresa, e não havendo êxito, denunciar 
aos órgãos acima mencionados, comprovando a não resolução do caso pela empresa. Por fim, 
poderá ainda recorrer à justiça, através de ações de indenização de dano moral ou patrimonial.  

6. POSSUIR AVISOS DE PRIVACIDADE, POLÍTICA DE COOKIES, 
FORMULÁRIOS E TERMOS DE USO E CONSENTIMENTO 

A existência de avisos de privacidade, política de cookies, formulários e termos de 
consentimentos leva ao consumidor ter uma percepção que a empresa está adequada à LGPD. 
Analisar os procedimentos e formulários onde se solicitam as informações também é outro 
ponto importante. Entender se àqueles dados solicitados são essenciais para a finalidade.   

Atentar sempre no momento do compartilhamento de dados pessoais, se são necessários todos 
aqueles dados solicitados para uma transação. 

Você já deve ter visto essa mensagem abaixo, correto? 

 

 

 

 

Os Cookies são programas de dados gerados com o objetivo principal de identificação do 
usuário, rastreamento e obtenção de dados úteis a seu respeito, especialmente com base em 
dados de navegação e de consumo.63 

É possível, ainda com a LGPD, aplicar os cookies, porém, é preciso analisar minuciosamente 
como utilizá-los dentro das determinações legais. Algumas Instituições ultimamente estão 
aplicando trabalhando com cookies através da base de tratamento do consentimento. Para que 
se tenha validade no tratamento utilizando o seu consentimento para o tratamento, é 
imprescindível o cumprimento dos requisitos trazidos para usar o consentimento, quais sejam: 
livre, informado e inequívoco. Portanto, é importante que esse consentimento esteja de forma 
granulada, relacionado a cada tipo de cookie apresentado. É preciso deixar bem claro quais 
cookies são utilizados e pedir o consentimento expresso para que eles sejam enviados para o 
navegador do usuário. 

 

 

 

                                                           
63 Leia o artigo que aborda o tema aqui no manual. 
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Assim, a Política de Cookies tem um papel fundamental na disponibilização dessas informações 
e esclarecimentos aos usuários.  Dentro da Política de Cookies é necessário reunir tudo que o 
usuário precisa saber sobre os cookies, quais tipos são utilizados no site e qual a finalidade será 
utilizada tudo em um único documento de forma clara e acessível. 

O Aviso de Privacidade deve ser uma comunicação objetiva, de fácil visualização, tratando com 
transparência para o usuário a forma como o tratamento é realizado, os tipos de dados pessoais 
que são coletados, as finalidades para as quais são coletados, para onde podem ser 
compartilhados dados e as medidas de segurança que são impostas para mitigar riscos. 

Os Termos e Condições de Uso estabelecem regras e diretrizes que os usuários devem concordar e 
seguir para usar e acessar seu site ou aplicativo móvel, o que já era necessário desde a vigência da 
Lei do Marco Civil da Internet, como um dos responsáveis de assegurar direitos que garantem ao 
cidadão sua segurança no meio digital.  

7. CONCLUSÃO 

Se estima que 2023 será um ano importante para a segurança da informação, vez que será um 
ano de muito consumo e aumento da conectividade. O mundo está se recuperando do impacto 
da pandemia, bem como houve uma mudança significativa na forma como a internet funciona 
e como estamos conectados. Vivemos em um mundo digital, em que somos totalmente 
dependentes da tecnologia, o que pode contribuir para que haja o aumento dos ataques 
cibernéticos.  

A LGPD traz como determinação a necessidade de as empresas possuírem medidas técnicas e 
administrativas para prevenir eventuais problemas, além de ser indicado que ampliem a 
proteção à segurança da informação, protegendo, assim, os dados expostos no meio digital, bem 
como no meio físico. A segurança dos usuários se tornou uma prioridade para a navegação 
web.  

 
É por esse e outros motivos que averiguar a adequação das empresas às diretrizes da Lei é 
primordial à sua segurança, assim, evitar danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Para tanto, é 
preciso estar atento ao compartilhar seus dados em cadastros e/ou campanhas promocionais 
para aquisição de produtos e serviços, uma vez que devem ser compartilhados apenas após 
verificação de legitimidade, são muitos os golpes que visam capturar dados pessoais, após 
análise, informe os dados estritamente necessários a fim de evitar riscos que possam ocasionar 
danos aos titulares de dados. 
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QUAL A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DA PROTEÇÃO DE DADOS 
NA CONSTITUIÇÃO? 

Rodrigo da Silva Ferreira64 

 

1. INTRODUÇÃO 

A proteção de dados pessoais tem se tornado um direito cada vez mais importante na vida de 
todos nós. Basta começar a usar a Internet para rapidamente ter aquela sensação estranha de 
entrar em um site para ver um produto e, logo depois, a propaganda daquele mesmo produto 
aparecer em vários outros sites sem sabermos exatamente como isso aconteceu. 

Com o avanço tecnológico, nossas atividades diárias no lazer, no trabalho, no estudo, no 
consumo, no relacionamento com amigos ou familiares, têm se transportado para o meio digital. 
O problema é que, também pelo avanço tecnológico, empresas e governos têm cada vez mais 
ferramentas para monitorar, vigiar e identificar o perfil e os interesses das pessoas. 

O grande volume de dados que empresas e governos têm acerca de cada um de nós traz outro 
problema: o risco à segurança. Quando bancos de dados de órgãos governamentais ou de 
organizações privadas são violados, o acesso indevido aos dados pessoais traz o risco de 
exposição indevida de dados sensíveis, constrangimento e fraudes em larga escala.  

É nesse contexto que, em fevereiro de 2022, após uma alteração na Constituição, os brasileiros 
foram agraciados com um novo direito fundamental no artigo 5º da Constituição: o direito à 
proteção dos dados pessoais. 

Claro que, antes da mudança na Constituição, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), 
de 2018, já estabelecia uma série de direitos. Além disso, medidas de proteção a dados pessoais 
já eram previstas em outras leis, como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação e o Código 
de Defesa do Consumidor. 

Na verdade, alguns juízes e tribunais, como o Supremo Tribunal Federal, sustentavam até 
mesmo que o direito à proteção de dados pessoais já estaria previsto na Constituição, não de 
forma explícita ainda, mas a partir de outras previsões, como a dignidade da pessoa humana. 

Ainda assim, a inclusão na Constituição de um direito à proteção de dados pessoais de forma 
explícita, com todas as letras, sem margem para dúvidas, foi extremamente importante, pelas 
razões que veremos a seguir. 

 

2. A EXISTÊNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À PROTEÇÃO DE DADOS 
NÃO DEPENDE MAIS DA INTERPRETAÇÃO DE JUÍZES 

                                                           
64 Advogado e DPO na Casa da Moeda do Brasil. Sócio e professor na DecisionLab. Especialista em gestão 
pública e mestre em administração pública pela FGV/EBAPE, com formação executiva em gestão 
estratégica de órgãos regulatórios e de enforcement pela Harvard Kennedy School. 
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Todos nós temos diversos direitos que decorrem das leis. Por exemplo, o Código de Defesa do 
Consumidor estabelece que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias 
quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone 
ou a domicílio. É o direito de arrependimento, que vale, dentre outros casos, quando 
compramos um produto pela Internet. 

Esse é um direito, mas não é um direito fundamental. Significa que, no futuro, o legislador pode 
reduzir ou suprimir esse direito. Uma nova lei pode reduzir o prazo para apenas três dias, ou 
pode simplesmente revogar o direito de arrependimento nas compras à distância. 

O que caracteriza um direito fundamental é que, diferentemente de direitos que decorrem das 
leis, os direitos fundamentais são previstos na própria Constituição e possuem proteções 
específicas. 

Uma dessas proteções, muito importante, é que embora uma alteração na Constituição possa 
criar direitos fundamentais, esses direitos, uma vez criados, não podem mais ser removidos por 
alterações futuras na Constituição. Eles se tornam uma das chamadas “cláusulas pétreas”: o 
direito fundamental, uma vez criado, é permanente. 

O fato de o direito fundamental à proteção de dados ser explícito também é muito importante 
para torná-lo independente de interpretações pessoais. Embora alguns juízes e tribunais, como 
o Supremo Tribunal Federal, já indicassem a existência de um direito fundamental à proteção 
de dados que estaria implícito na Constituição, essas indicações eram o resultado da 
interpretação daquele juiz ou daquela composição específica do tribunal. 

Ou seja, enquanto o direito fundamental era apenas implícito, a rigor nada impedia que outro 
juiz, ou outra composição do tribunal, viesse a interpretar de forma diferente, negando a 
existência do direito. Ao se tornar um direito fundamental explícito, ou seja, escrito com todas 
as letras na Constituição, o reconhecimento da sua existência deixa de depender da 
interpretação mais favorável pelos juízes. 

Então chegamos à primeira conclusão: a inclusão da proteção de dados na Constituição é 
importante porque estabelece, de forma permanente e independente de interpretações 
complexas, um direito fundamental que todos temos e cuja observância podemos exigir. 

 

3. A PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DAS LEIS DEVEM CONSIDERAR A 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

   

A Constituição é a norma mais importante no nosso sistema legal. Nenhuma Lei, nenhum 
regulamento e nenhuma autoridade podem violar a Constituição. Portanto, se a proteção de 
dados se torna um direito fundamental explícito na Constituição, todo o sistema normativo e a 
interpretação das normas passa a dever observância a esse direito. 

Voltemos ao exemplo do Código de Defesa do Consumidor. Nada impede que uma futura lei 
sobre compras de roupas online diga que, especificamente para as roupas, o prazo de 
arrependimento será de apenas dois dias. Uma lei, ao tratar de um assunto específico, não 
precisa respeitar o tratamento geral dado por outra lei anterior. 

Mas com direitos fundamentais é diferente. Nenhuma lei pode contrariar a Constituição, e todas 
as leis precisam ser interpretadas de forma compatível com a Constituição. Os direitos 
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fundamentais dão impulso e fornecem parâmetros para a interpretação de todas as normas 
abaixo da Constituição. 

Além disso, os direitos fundamentais não valem apenas contra o Estado. Quando a Constituição 
diz que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador”, ninguém significa ninguém mesmo, não só os agentes públicos. Da 
mesma forma, quando a Constituição diz que “é inviolável o sigilo da correspondência”, é 
inviolável mesmo, não só por agentes públicos. 

Portanto, a inclusão da proteção de dados na Constituição é importante porque todas as leis, 
presentes e futuras, deverão respeitar esse direito e ser interpretadas considerando esse direito. 
Além disso, aspectos desse direito refletirão até mesmo nas relações privadas. 

 

4. A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DEVE SER OBRIGATORIAMENTE 
PROMOVIDA PELO ESTADO 

Outro aspecto muito importante dos direitos fundamentais é que não cabe ao Estado apenas 
respeitá-los. Ele deve promovê-los. Se a Constituição assegura a proteção de dados pessoais 
como direito fundamental, políticas públicas devem ser criadas para promover e assegurar a 
proteção de dados pessoais. 

Isso é especialmente relevante porque muitos veem o direito à proteção de dados como um 
direito que impõe, aos governos e às organizações, uma posição passiva. Ou seja, para cumprir 
o direito à proteção de dados, basta respeitar a privacidade das pessoas. 

O problema é que essa visão é errada. Primeiro, porque os direitos fundamentais geram, para o 
Estado, um dever de proteção. Há a necessidade de condutas ativas que assegurem a 
materialização desses direitos. 

O segundo problema é que proteção de dados abrange mais que privacidade. Na verdade, a 
Constituição já previa, desde sua origem, diversos direitos fundamentais relacionados à 
privacidade, como a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, a inviolabilidade da casa das 
pessoas, ou o sigilo da correspondência e das comunicações de dados e telefônicas. A 
privacidade está originalmente relacionada à existência de barreiras à intromissão na vida 
privada do indivíduo, à ideia de um direito de “ser deixado em paz”. 

A proteção de dados, por sua vez, não tem o foco apenas em barreiras contra a intromissão na 
vida privada, mas na ideia de que o indivíduo, ao se relacionarem com as pessoas, com as 
organizações e com os governos, tenham maior transparência, autonomia, garantias de 
segurança e controle quanto aos seus dados. Na sociedade da informação, em que estamos cada 
vez mais conectados, não basta o direito à privacidade: precisamos também da proteção dos 
nossos dados pessoais. 

A inclusão da proteção de dados na Constituição é importante porque traz ao Estado esse 
dever de agir ativamente para proteger e dar maior autonomia às pessoas nos tratamentos 
de seus dados pessoais, e não apenas um dever passivo, de não intromissão na vida privada.  

Afinal, para garantir educação, saúde, assistência social, é fundamental o tratamento de dados 
pessoais pelos governos. O Estado não só pode como deve tratar dados pessoais para atender 
necessidades dos cidadãos. O direito à proteção de dados não pretende impedir esses 
tratamentos, mas assegurar que eles ocorram de forma adequada, segura e compatível com 
suas finalidades. 
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Parte desse dever ativo de proteção se manifesta pela criação de estruturas governamentais 
para garantir a proteção de dados pessoais. No Brasil, um bom exemplo é a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD), com poder de aplicar sanções caso haja violações à Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e que já dispõe de um canal de denúncias. 

É importante notar que nem sempre as estruturas governamentais que asseguram a proteção 
de direitos fundamentais estarão, elas mesmas, previstas na Constituição. É possível até mesmo 
que as estruturas sejam modificadas ao longo do tempo. 

O relevante é que a inclusão da proteção de dados na Constituição impõe, de forma 
permanente, que o Estado promova ativamente a proteção de dados pessoais e assegure 
estruturas para a materialização desse direito.  

 

5. A PROTEÇÃO DE DADOS NA CONSTITUIÇÃO ESTIMULA UMA CULTURA 
DE PROTEÇÃO DE DADOS EM TODA A SOCIEDADE 

 

Se você dirige um carro, provavelmente coloca de forma quase automática o cinto de segurança 
toda vez que vai dirigir. Muitas vidas são preservadas, ano após ano, porque houve uma 
assimilação cultural da importância do cinto de segurança no Brasil. Mas nem sempre foi assim. 

Da mesma forma, hoje o brasileiro é muito mais consciente de seus direitos como consumidor. 
Abusos que ficavam impunes no passado atualmente são combatidos porque o consumidor 
conhece seus direitos e há estruturas – como o PROCON e os Juizados Especiais – para a garantia 
desses direitos. Mas nem sempre foi assim. 

Um dos grandes benefícios da proteção de dados como direito fundamental é que isso estimula 
a formação de uma cultura de proteção de dados pessoais. Nossos dados serem tratados de 
forma inadequada pelas organizações, e mesmo pelos governos, deixará de ser visto 
culturalmente como algo natural, e passará a ser visto como algo reprovável e cuja correção nós 
podemos e conseguimos exigir. 

Assim como na questão do cinto de segurança, parte dessa cultura diz respeito a ações 
individuais. Por exemplo, um maior conhecimento dos direitos que temos como titulares de 
dados pessoais, uma melhor compreensão de regras básicas de segurança da informação (até 
hoje há quem use senhas como “12345”!), uma maior consciência de que não devemos expor 
nossa vida pessoal excessivamente em redes sociais e por aí vai. 

Mas, assim como na questão do direito do consumidor, também há questões estruturais 
importantes que devem ser culturalmente assimiladas, como o hábito de, diante de eventuais 
irregularidades ou demandas relacionadas à proteção de dados pessoais, acionar os 
Encarregados de Dados Pessoais dos controladores de dados, identificar e acionar os canais de 
denúncias – como o da ANPD – e conhecer as providências que podem ser exigidas no Judiciário.
  

Nesse sentido, a inclusão da proteção de dados na Constituição é importante porque estimula 
o desenvolvimento de uma cultura de proteção de dados no Brasil, que, assim como o cinto de 
segurança e os direitos do consumidor, se tornará incorporada à nossa realidade e mudará, para 
melhor, a vida das pessoas.  

6. A PROTEÇÃO DE DADOS NA CONSTITUIÇÃO INDUZ UMA MELHOR 
SEGURANÇA DE NOSSOS DADOS 
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Volta e meia lemos nos jornais que dados de milhões de consumidores ou de milhões de 
cidadãos foram “vazados” do sistema de alguma empresa privada ou de algum órgão 
governamental. 

Essas falhas recorrentes devem ser contidas. Embora não existam sistemas totalmente seguros, 
é muito importante que dados pessoais, seja em um pequeno consultório médico, seja nas 
grandes bases de dados do SUS, tenham um grau adequado de segurança. 

Muitas vezes, por limitações de recursos ou pela atribuição de pouca importância, nossos dados 
pessoais são tratados de forma pouco segura, se tornando alvos fáceis para os abusos e até 
mesmo para o aproveitamento por criminosos. 

A proteção de dados pessoais abrange não só o uso ético dos dados, mas, também, a 
necessidade de que medidas técnicas e administrativas sejam adotadas para a proteção desses 
dados. 

A inclusão da proteção de dados na Constituição é importante porque gera a obrigatoriedade 
constitucional de segurança nos tratamentos de dados pessoais, e que, se não for observada, 
poderá gerar a responsabilização de agentes públicos ou privados. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Concluindo, a inclusão da proteção de dados na Constituição foi extremamente importante. 
Agora, a proteção de dados é, claramente, uma matéria constitucional. Em virtude disso, a 
produção e a interpretação das leis devem considerar o direito à proteção de dados. 

Outro importante efeito prático é que a proteção de dados pessoais deve ser não apenas 
respeitada, mas também promovida ativamente pelo Estado, inclusive mediante criação de 
estruturas próprias para a materialização desse direito. 

Tudo isso tende a criar no Brasil uma cultura de proteção de dados, movida não apenas por uma 
maior consciência individual – como uma menor exposição pessoal em redes sociais ou um 
melhor uso de senhas –, mas também por um maior uso de estruturas voltadas a combater 
irregularidades nos tratamentos de dados pessoais. 

Isso tudo contribuirá não só para um tratamento de dados mais ético, mas, também, para uma 
maior preocupação com segurança da informação, tanto no setor público como no privado. 

A jornada da proteção de dados pessoais no Brasil está apenas começando. E, como vimos, a 
inclusão do direito à proteção de dados na Constituição foi um passo muito importante. Todos 
nós temos esse direito fundamental. Precisamos conhecê-lo e exercê-lo cada vez mais. 
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DIREITO À PRIVACIDADE – CONVERSANDO COM O 
CONSUMIDOR 

 
Claudia Cunha65 

1. INTRODUÇÃO 
Entramos em um estabelecimento comercial para comprar algo e, no momento do pagamento, 
somos abordados pelo vendedor com o pedido usual: “Informe seu CPF”.  Em situações como 
essa, grande parte dos consumidores simplesmente repassa seus Dados Pessoais sem 
pestanejar, entendendo que é sua obrigação sempre fornecê-los. Alguns possivelmente são 
curiosos o suficiente para questionar o porquê dessa coleta de informações. Uma minoria talvez 
se preocupe de fato com o que é feito com esses Dados Pessoais, e como isso pode afetar a sua 
privacidade, querendo saber com que intuito esses Dados Pessoais são utilizados, por quem são 
tratados, e a que riscos se submetem, ao compartilhar essas informações.  

Em que categoria de consumidor você se enquadra? Como você enxerga a relação entre a 
privacidade de seus Dados Pessoais, e seu papel como consumidor? 

Este texto discute a importância da proteção dos Dados Pessoais no contexto das relações de 
consumo, trazendo algumas situações práticas para melhor orientar os titulares dos Dados. 

Na seção 2 será explicado o que caracteriza uma relação de consumo; na seção 3, é feita uma 
breve explanação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018 (LGPD,2018); na 
seção 4, serão abordadas as hipóteses em que Dados Pessoais podem ser tratados; as seções 5, 
6 e 7 trazem casos concretos em que Dados Pessoais são tratados na relação de consumo e, 
finalmente, na seção 8, são sugeridos alguns cuidados que podem minimizar o risco de exposição 
dos Dados Pessoais de Consumidores. 

 

2. ENTENDENDO A RELAÇÃO DE CONSUMO 

Antes de discutirmos a relação entre proteção de dados pessoais e os direitos do consumidor, é 
importante darmos um passo atrás, para entendermos primeiro em que consiste uma relação 
de consumo, como definida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC,1990). Você saberia 
identificar em que situação alguém se classifica como um consumidor? Será que sempre que se 
adquire algo, por exemplo, existe uma relação de consumo? Nesta seção vamos entender um 
pouco mais sobre o assunto. 

Para que se estabeleça uma relação de consumo, deve haver três elementos básicos: o 
fornecedor, o consumidor e algum produto ou serviço, que vincule os dois primeiros.  

 

 

                                                           
65 Membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OAB/PE, DPO do CESAR e da 
CESAR School, Professora da CESAR School. Graduada em Mestre em Ciência da Computação, Advogada 
com especialidade em Direito e Tecnologia, cursando o LL.M. na London School of Economics (LSE), no 
Reino Unido. 
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E quem pode ser chamado de consumidor? 

Estritamente falando, consumidor é quem adquire ou usa um produto ou um serviço ofertado 
pelo fornecedor; por sua vez, fornecedor é, no sentido amplo, quem produz ou comercializa 
um produto ou um serviço.  

 

Outro ponto relevante é que, para que se estabeleça uma relação de consumo, não se exige que 
haja pagamento entre o consumidor e o fornecedor. 

Importante ainda lembrar que o consumidor deve ser o destinatário final do produto ou do 
serviço; ou seja, não seria um mero intermediário, mas sim quem de fato ‘consome’ o produto 
ou serviço; assim, mesmo que haja uma aquisição de um bem ou uma contratação de serviço, 
pode não se estabelecer necessariamente uma relação de consumo. A título de exemplo, 
podem-se mencionar algumas dessas situações: 

 

a compra de um automóvel entre duas pessoas, numa relação entre particulares; ou 
 
a aquisição de um bem por uma indústria, para servir como matéria prima na fabricação 
de seus produtos. 

 

Agora que já temos as noções básicas sobre o que caracteriza uma relação de consumo, 
consideraremos, nas seções seguintes, como deve acontecer o tratamento de Dados Pessoais 
dos Consumidores. 

 

3. DESCOBRINDO A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)  

Mesmo antes do surgimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC, 1990) já tratava sobre alguns direitos referentes à proteção de dados 
pessoais; por exemplo, no Art. 43 do CDC já havia a previsão de que o Consumidor pode ter 
acesso “às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo 
arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes”; em adição, já previa que tais 
cadastros deveriam ser “objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão”; 
ainda no mesmo artigo, previu-se que o consumidor pode exigir a imediata correção de seus 
dados, sempre que eles se encontrarem inexatos. Nota-se, então, que a preocupação com a 
privacidade dos Consumidores já era abordada, desde o advento do CDC, há mais de 30 anos.   

Seguindo uma tendência na Europa, onde, em 2018, entrou em vigor a General Data Protection 
Regulation (GDPR, 2016), passou a valer no Brasil, a partir de setembro de 2021, a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD, 2018), com o intuito de garantir o direito à Privacidade aos titulares 
de Dados Pessoais – entendendo-se por Dados Pessoais todas e quaisquer informações que 
possam identificar algum indivíduo (o “titular” desses dados).  

Dados Sensíveis: 



 

57 
 

Alguns Dados Pessoais são vistos de modo diferenciado pela LGPD, sendo chamados de Dados 
Sensíveis; estes englobam informações a respeito de raça/etnia, convicção religiosa, opinião 
política, filiação a sindicato, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico. 

 

Em adição, a LGPD prevê que alguns princípios sejam respeitados, a exemplo dos seguintes:  

 

para cada tratamento de Dados Pessoais, deve haver uma finalidade; 

 
só devem ser tratados Dados Pessoais adequados e realmente necessários para a 
finalidade prevista; 
 
deve-se garantir aos titulares de Dados Pessoais o livre acesso a eles, havendo sempre 
transparência no tratamento dos dados; 
 
Dados Pessoais não devem ser tratados de forma discriminatória, ilícita ou abusiva; 
 
o tratamento dos Dados Pessoais deve ser feito com prevenção e segurança, de modo 
a se manter a qualidade dos dados, assim como minimizando riscos de vazamentos ou 
de perda das informações; e 
 
quem trata os Dados Pessoais tem a obrigação de prestar contas de suas ações ao 
titular. 

 

A seguir é exibida tabela com o resumo desses princípios (SERPRO,2018): 
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Assim, é essencial se garantir que, em qualquer situação, todo o tratamento de Dados Pessoais 
seja associado a uma finalidade legal, clara e específica; além disto, só devem ser tratados 
Dados Pessoais que sejam adequados e necessários para cada finalidade. Adicionalmente, os 
Dados Pessoais só devem ser tratados pelo tempo necessário para que a finalidade prevista seja 
alcançada e só devem ser compartilhados com as pessoas que de fato precisarem ter acesso a 
eles. 

A LGPD garante ainda que o titular pode exercer diversos direitos junto a quem trata seus Dados 
Pessoais, incluindo: saber que informações a seu respeito são tratadas, se são informações 
precisas e corretas, assim como a possibilidade de portabilidade desses dados. 

Tendo entendido essas noções gerais sobre a LGPD, você pode estar se perguntando:  

“então, isso significa que, sempre que forem usar meus Dados Pessoais em uma relação de 
consumo, precisarão que eu autorize, certo?”  

– E a resposta é: nem sempre... o consentimento do titular dos dados é só uma das formas de 
regular o tratamento de dados pessoais – mas em algumas situações específicas existem outras 
hipóteses que devem ser levadas em conta, como alternativa ao consentimento. Na seção a 
seguir, serão discutidos o uso do consentimento e de outras hipóteses legais, quando do 
tratamento de Dados Pessoais no contexto da relação de consumo. 

4. JUSTIFICATIVAS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE 
CONSUMIDORES 

A LGPD prevê que Dados Pessoais sejam tratados em hipóteses específicas – e, no caso de 
consumidores, algumas dessas hipóteses são mais adequadas e fazem mais sentido do que  
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outras. Nas relações consumeristas, as hipóteses de tratamento dos Dados Pessoais que mais 
comumente se aplicam são:  

Consentimento; 
   

Para Cumprimento de Obrigação Legal ou Regulatória; 
 

Para Execução de Contratos; 
 

Para o Exercício Regular de Direitos; e 
 

Legítimo Interesse. 

 

No restante desta seção, essas hipóteses serão discutidas. À exceção do Consentimento, as 
demais opções de justificativas para tratamento de Dados Pessoais discutidas nesta seção 
independem da autorização do Consumidor; contudo, o fato de não demandar o 
Consentimento do Titular não exclui a necessidade de, sempre que possível, informar ao 
Consumidor que haverá um tratamento para uma finalidade determinada, explicitando que 
Dados Pessoais estarão envolvidos nesse tratamento, e por quanto tempo serão usados. 

4.1 CONSENTIMENTO 

O Consentimento é uma das formas de se justificar o tratamento de Dados Pessoais, no contexto 
da LGPD. Ele deve ser livre, informado e inequívoco – significando que o titular dos Dados 
Pessoais deve consentir, sem ser forçado, a partir de informações concretas que lhe sejam 
repassadas, e seu consentimento não pode dar margem a dúvida sobre o que está sendo 
autorizado. Importante, então, que o texto que explica o tratamento de Dados Pessoais e solicita 
o consentimento seja escrito de modo a ser entendido pelo titular, com informações precisas e 
objetivas. Importante ressaltar que um consentimento obtido sem respeitar essas 
características será facilmente considerado como inválido. 

Se um Consumidor consentiu que seus Dados Pessoais fossem tratados, ele tem também o 
direito de retirar tal consentimento, devendo nesse caso o fornecedor interromper o uso dessas 
informações. 

4.2 PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU REGULATÓRIA 

O fornecedor precisa de Dados Pessoais do Consumidor para cumprir obrigações legais ou 
regulatórias perante órgãos públicos ou fiscalizadores. Em casos assim, não há o que se falar em 
Consentimento do Consumidor – e nem faz sentido que exista o direito do Consumidor de que 
seus Dados Pessoais sejam removidos da base de dados do fornecedor.  

4.3 PARA EXECUÇÃO DE CONTRATOS 

Quando se estabelece uma relação de Consumo, entende-se que passa a existir um contrato 
entre fornecedor e Consumidor – mesmo que não escrito ou assinado entre as partes. Em 
algumas situações, para que esse contrato seja prestado, é necessário que Dados Pessoais do 
Consumidor sejam tratados pelo fornecedor, sem a necessidade de autorização do Consumidor. 
Um exemplo seria quando se solicitam dados para pagamento de uma compra. 

4.4 PARA O EXERCÍCIO REGULAR DOS DIREITOS 
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O fornecedor poderá tratar Dados Pessoais do Consumidor, sem que este autorize, sempre que 
isso for necessário para que o fornecedor possa exercer seus direitos – por exemplo, o direito 
de se defender em alguma disputa com o Consumidor.  

4.5 LEGÍTIMO INTERESSE 

O fornecedor pode, durante seu vínculo com o Consumidor, contactá-lo, de forma legítima, 
buscando estreitar sua relação. Isso normalmente é esperado pelo Consumidor, visto que 
muitas vezes ele mantém uma relação duradoura com o fornecedor. Então, fala-se que existe 
um interesse legítimo, pelo lado do fornecedor – e uma legítima expectativa, por parte do 
Consumidor. 

Agora que você já entendeu esses conceitos, vamos discutir sobre a decisão de fornecermos 
nossos Dados Pessoais, nas nossas relações como Consumidores?  
A seguir, são trazidas algumas situações concretas, para uma análise mais clara sobre o assunto. 

4.6 REALIZANDO COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS FÍSICOS OU VIRTUAIS 

Cada estado brasileiro possui regras próprias obrigando ou não os estabelecimentos comerciais 
a coletarem o cadastro dos seus compradores – levando em consideração itens tais como o tipo 
de negócio (varejo, atacado etc.) e o valor envolvido na negociação. Por exemplo, em 
Pernambuco o fornecedor deve incluir o CPF do Consumidor na nota fiscal, caso a compra 
ultrapasse R$1.000,00, ou envolva entrega em domicílio – e, neste caso, o endereço também é 
obrigatório. Esse tratamento de Dados Pessoais independe do Consentimento do Consumidor, 
e se enquadra na hipótese de Cumprimento de Obrigação Legal ou Regulatória (mencionada 
em 4.2). 

Quando a compra é feita pela Internet, é comum que Dados Pessoais adicionais sejam tratados 
pelo fornecedor, inclusive aqueles referentes à forma de pagamento, além de e-mail ou 
telefone/WhatsApp. Esses também independem de o Consumidor consentir ou não – já que 
são essenciais à concretização do negócio – e esse tratamento se lastreia na hipótese da 
Execução de Contratos (descrita em 4.3). 

Outros Dados Pessoais são comumente solicitados como a data de nascimento – mas a não ser 
que a finalidade do tratamento necessite dele, é opção do Consumidor informá-lo ou não. Esse 
tratamento de Dados Pessoais que não sejam necessários diretamente para a efetivação da 
compra deve ser respaldado pelo Consentimento do Consumidor (hipótese descrita em 4.1). 

Quando compras são realizadas pela Internet, pequenos programas chamados cookies podem 
ser usados pelo fornecedor, para coleta de informações sobre o Consumidor, tais como o padrão 
de navegação no site da empresa. As empresas precisam dar a opção ao Consumidor de rejeitar 
cookies que não sejam essenciais ao funcionamento dos seus sites. 

Mesmo após a realização da compra, o fornecedor, com frequência, envia mensagens ao 
Consumidor, normalmente informando-o sobre promoções e divulgando assuntos que estejam 
de alguma forma ligados à relação que se estabeleceu entre eles. Isso se baseia na hipótese do 
Legítimo Interesse (descrito em 4.5). 

Caso haja algum problema e, por exemplo, o Consumidor falhe com alguma de suas obrigações, 
o fornecedor pode fazer também uso de seus Dados Pessoais, para cobrar valores devidos, por 
exemplo, com base na hipótese de Exercício Regular do Direito (como mencionado em 4.4). 
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4.7 O CONSUMIDOR E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
 

Os serviços educacionais são relações de consumo e, como tal, também devem respeitar o que 
diz o CDC e a LGPD. Quando você se matricula em algum curso – ou matricula algum dependente 
seu – um grande número de Dados Pessoais é solicitado, tanto da pessoa estudante, quanto da 
que será responsável por ela (caso aplicável).  

Grande parte das informações tratadas pelas instituições de ensino são coletadas por exigência 
do Ministério da Educação – inclusive, existe a previsão de compartilhamento desses Dados 
Pessoais com órgãos públicos de ensino, para emissão de certificados e diplomas, por exemplo. 
Neste caso, estamos falando da hipótese de tratamento chamada Cumprimento de Obrigação 
Legal ou Regulatória (apresentada em 4.2). 

Quando o titular é menor de idade, Dados Pessoais do seu representante também são 
necessários (pela mesma hipótese de Cumprimento de Obrigação Legal ou Regulatória).66 

 

4.8 O CONSUMIDOR E OS CADASTROS PARA DESCONTOS (PROGRAMAS DE 
FIDELIDADE) 

 

É muito comum que o estabelecimento comercial recomende realizarmos um cadastro, para 
que os produtos nos sejam ofertados a preços mais baixos. Isto tem acontecido particularmente 
em redes de farmácias.  

O ponto crítico aqui é que o desconto ofertado, claro, não sai de graça: em troca, o 
estabelecimento está conhecendo melhor as necessidades do Consumidor, e ampliando sua 
base de Dados Pessoais. E o grande problema é que, normalmente, não fica claro para o 
Consumidor o que exatamente será feito com todos esses dados. 

Um outro ponto a se levar em conta é que muitas vezes, no afã de ter uma base de dados 
enriquecida, o estabelecimento demanda informações desnecessárias para a finalidade a que 
se presta. Adicionalmente, algumas empresas menos criteriosas chegam a compartilhar, ou até 
mesmo comercializar, as bases de dados contendo informações de seus Consumidores, de forma 
ilegal e expondo-os a riscos adicionais. No caso das redes de farmácias, que tratam Dados 
Pessoais contemplando informações sobre a saúde dos titulares, um risco maior é associado, 
pois são dados sensíveis, que demandam mais proteção do que meros dados que identificam o 
Consumidor. 

Importante ressaltar que o problema não é necessariamente participar de um Programa de 
Fidelidade, mas sim ter a certeza de que ele está adequado à LGPD. 

 

5. PRINCIPAIS CUIDADOS A SEREM TOMADOS PELO CONSUMIDOR 
 

Pode ser difícil controlar por completo o tratamento que as empresas aplicam aos seus Dados 
Pessoais, mas é possível ter alguns cuidados, a fim de diminuir riscos de exposição de sua 
privacidade. A seguir, são listadas algumas sugestões que podem ser adotadas pelo Consumidor, 
no momento de fornecer Dados Pessoais: 

                                                           
66 Leia o artigo sobre Proteção de dados no ambiente escolar neste manual. 
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sempre pergunte a finalidade da coleta desses dados – e lembre-se que “para fazer um 
cadastro” não é uma resposta satisfatória; o estabelecimento deve ser capaz de lhe explicar 
para que será usado esse cadastro a seu respeito; 
 
confira se os dados que estão lhe pedindo são de fato necessários para a finalidade 
informada; por exemplo: se a finalidade do cadastro for dar descontos nos preços, qual a 
necessidade de você informar sua data de nascimento? 
 
tente descobrir se os dados serão compartilhados com alguém e, em caso afirmativo, com 
quem; compartilhamentos de Dados Pessoais são esperados se necessários para que se 
alcance a finalidade, mas, mesmo assim, é importante que sejam informados ao 
Consumidor; 
 
confirme que o estabelecimento oferece a opção de opt-out, ou seja: você deve ter 
condições de, a qualquer momento, decidir ter seu cadastro removido da base da empresa 
(exceto quando for necessário retê-los, por outro motivo); 
 
sempre que possível, ter acesso à política de privacidade do estabelecimento, na qual 
haverá informações de como a empresa se comporta com relação aos seus Dados Pessoais; 

 

Tem havido uma preocupação constante dos órgãos fiscalizadores, no sentido de minimizar o 
uso inadequado ou ilegal de Dados Pessoais – inclusive no contexto de informações sobre a 
saúde; um exemplo disto, como nos dois casos mencionados a seguir, é a atuação de Procon de 
alguns estados, notificando redes de drogarias, que vêm tratando Dados Pessoais sem a devida 
transparência com seus clientes: 

• Procon MS x LEROY-MERLIN, PRIVALIA e CENTAURO (PROCON-MS,2022); e 

• Procon MT x Drogaraia (PROCON-MT,2021). 

 

6. ÓRGÃOS A QUEM RECORRER 

Atualmente, há dois órgãos principais a quem se pode recorrer, em caso de dúvida ou queixa, 
no que diz respeito ao tratamento de Dados Pessoais nas relações de consumo:  

 
Procon   

 
já conhecido de grande parte dos Consumidores, é um órgão que 
busca mediar a relação entre fornecedor e consumidor, a fim de evitar 
que o caso se alastre e acabe sendo levado à esfera judicial (em 
Pernambuco, https://www.procon.pe.gov.br); e 

 
 

ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados)   
 

autarquia criada para regular e zelar pela proteção de Dados Pessoais 
e pela aplicação da LGPD (https://www.gov.br/anpd/pt-br). 
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O contato com esses dois órgãos acima pode ser feito em paralelo, visto que o primeiro analisa 
questões envolvendo o consumidor em geral, enquanto o segundo cuida da proteção de Dados 
Pessoais em contextos diversos – ambos podendo notificar empresas acerca do assunto. Em 
situações mais complexas, é possível também levar o caso à justiça. 

7. CONCLUSÃO 

A relação de consumo demanda o tratamento de Dados Pessoais dos Consumidores. Em alguns 
casos, o mau uso dessas informações pode por em risco a privacidade dos titulares de Dados, 
quer seja de forma inadvertida, ou por uma conduta ilícita realizada pelo fornecedor. 

A LGPD estabelece os critérios a serem seguidos pelos fornecedores quando tratando Dados 
Pessoais – mas é sabido que esse cenário ainda se encontra em estado inicial, e muito ainda 
precisa ser feito, para que as empresas estejam aderentes ao que determina a legislação de 
privacidade. 

Um dos pontos essenciais na maturação desse processo é que as empresas fornecedoras e os 
Consumidores tenham cada vez mais consciência e conhecimento sobre o assunto. Com isto, 
fornecedores entenderão melhor a importância de estarem aderentes à LGPD, e os 
Consumidores agirão de modo mais ativo, cobrando uma postura lícita e profissional por parte 
dos fornecedores.  
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.procon.ms.gov.br/procon-ms-autua-leroy-merlin-privalia-james-e-centauro-por-infracao-a-lgpd/
https://www.procon.ms.gov.br/procon-ms-autua-leroy-merlin-privalia-james-e-centauro-por-infracao-a-lgpd/
https://ictq.com.br/varejo-farmaceutico/3070-procon-multa-raia-drogasil-em-r-572-mil-por-uso-irregular-de-dados-de-consumidores
https://ictq.com.br/varejo-farmaceutico/3070-procon-multa-raia-drogasil-em-r-572-mil-por-uso-irregular-de-dados-de-consumidores
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EXERCÍCIO DO DIREITO DOS TRABALHADORES  
À PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

Newton de Lavra Pinto Moraes67 

 

1. INTRODUÇÃO 

Um dos pontos mais relevantes, talvez o principal, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
– LGPD68, com vigência plena em 2021, é o reconhecimento dos titulares dos dados pessoais69 
como protagonistas na condição de sujeitos desse direito, elencado no seleto rol dos direitos 
fundamentais na Constituição Federal7071, também reconhecido como direito inerente à própria 
personalidade. Para tanto, o sistema jurídico normativo brasileiro, além do reconhecimento do 
direito, ocupa-se em conceder os mecanismos para que o direito seja exercido, seja pela 
prevenção a danos, seja, após a ocorrência, pela busca da reparação, conforme o Código Civil72, 
em permanente diálogo com as normas processuais.  

Tal fato é absolutamente relevante pois até a entrada em vigor de normas brasileiras, como a 
LGPD e internacionais, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, as 
pessoas naturais, titulares dos dados pessoais, como os trabalhadores, ocupavam posição 
submissa aos objetivos e interesses dos controladores73, assim entendidos, como as pessoas 
naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, a quem “competem as decisões referentes 
ao tratamento de dados pessoais”74. 

A relevância, pois, da proteção dos dados pessoais e da privacidade em decorrência do 
momento histórico da sociedade contemporânea, com o exponencial aumento da vigilância75, a 
ponto de os dados pessoais terem assumido, na seara econômica, a posição de maior ativo do 
mercado, superior a comodities como metais e, mesmo o petróleo, implica que os 
ordenamentos jurídicos dediquem atenção à matéria a ponto de reconhecer a privacidade e a 
proteção dos dados pessoais como direito fundamental, assim expressamente referidos em 
textos como do  

                                                           
67 Assessor do Ministério Público do RS. Professor nos cursos de pós-graduação em Direito Digital e LLM 
em Proteção de Dados: LGPD &GDPR, da Fundação do Ministério Público do RS – FMP. Consultor em 
projetos de adequação à LGPD da DPOfficer brazil LTDA, autor de artigos publicados em obras editadas 
pela Editora Revista dos Tribunais e Editora Império. 
68 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm, acessado em 03 de 
janeiro  de 2023, às 19h35min.  
69 Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento”, conforme inciso 
V do art. 5º. 
70 No inciso LXXXIX, do art. 5ّ da CFRB. 
71 LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais. 
72 Como se percebe dos arts. 2º, 6º, 189, entre outros preceitos do Código Civil.  Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406compilada.htm. 
73 Verificar o artigo sobre o tema nesse Manual. Inciso VI, do artigo 5º, da LGPD. 
74 Idem.  
75 RODOTÀ, Stefano. A Vida na Sociedade da Vigilância, ed Renovar, 2018. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
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Direito Comunitário Europeu76, na Constituição Federal do Brasil, mediante a promulgação da 
Emenda Constitucional 115/20229, e legislação ordinária como na Lei Geral de Proteção de 
Dados- LGPD.  

Atrelada a esse aumento exponencial da utilização e do compartilhamento de dados pessoais, 
tem-se a proporcional exposição dos trabalhadores, na condição de titulares dos dados, a riscos, 
danos e prejuízos, tanto de natureza material quanto extrapatrimonial decorrentes incidentes 
de segurança e de tratamentos indevidos e irregulares dos dados pessoais, justificando, pois, a 
aplicação à relação jurídica de trabalho, dos instrumentos de tutela e de efetivação dos direitos 
dos titulares. 

Com efeito são raras, para não se dizer inexistentes, atividades, com fins econômicos, que não 
utilizem dados pessoais tais como nome, nome social, endereço, IP, número do CPF, do RG, 
dentre outros, para o atingimento das finalidades, a exemplo do comércio e a prestação de 
serviços e organizações da iniciativa privada, bem como a realização de políticas públicas, a 
organização social e a prestação dos serviços pelo Poder Público, e, ainda na seara trabalhista, 
para o recrutamento e seleção de trabalhadores, além do próprio desenvolvimento da relação 
jurídica entre empregadores e empregados, com diversos compartilhamentos de dados pessoais 
com órgãos públicos, bem como o exercício de direitos em juízo. 

Na seara trabalhista, portanto, esse o cenário, e nem poderia ser diferente, pois se trata de 
direito fundamental, uma vez que os trabalhadores77 ocupam, na relação jurídica laboral, a 
posição de titulares de dados pessoais, enquanto o empregador figura como controlador78, ou 
seja, mesmo considerando a hierarquia que integra o contrato de trabalho, o empregado não se 
demite da titularidade dos seus dados pessoais dos dados pessoais, os quais, para a própria 
realização do contrato de trabalho (finalidade) são tratados79 (coletados, armazenados, 
compartilhados, transmitidos, eliminados, etc.) pelo empregador. 

 

 

2. DIREITOS DOS TRABALHADORES 

Os trabalhadores, têm, por exemplo, o direito de saber como seus dados pessoais, como nome, 
endereço, número de telefone, e-mail, número da CTPS, contatos de emergência, número da 
CNH, dados de associação sindical, benefícios e dados sobre doenças e acidentes do trabalho, 
são tratados, desde a coleta, passando pelo armazenamento e o compartilhamento com outras 
organizações privadas e públicas, o que impõe ao empregador a proteção desses dados no 
mesmo nível e com as mesmas medidas de segurança da informação que os dados pessoais de 
consumidores. 

                                                           
76 CARTA dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Jornal Oficial da União Europeia. 2016. Disponível 
em: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/char_2016/oj. Acesso em 27 jun. 2022. 

77 Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que 
prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 
78 LGPD – Art. 5º, VI – “controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;” 
79 Idem, art. 5º, X: “tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a 
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração”. 
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Isso ocorre porque as potenciais lesões a direitos dos titulares, decorrentes do tratamento em 
desconformidade com as normas e incidentes de segurança assumem níveis cada dia mais 
elevados decorrentes dos riscos da utilização massiva da tecnologia que permite tamanha 
agilidade no tráfego e no uso das informações, mas, de igual forma eleva o nível de risco e os 
danos causados aos titulares. 

Quanto aos direitos específicos dos trabalhadores, na condição de titulares de dados pessoais, 
tem-se o indicado no art. 17 da LGPD, com menção aos direitos fundamentais de liberdade, 
intimidade e de privacidade, e os relacionados no art. 18, incisos I a VII, mas não todos, quais 
sejam:  

 

I - confirmação da existência de tratamento;  

 

II - acesso aos dados; 

 

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;  

 

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados 
em desconformidade com o disposto nesta Lei;  

 

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso 
compartilhado de dados. 

 

Sobre esses direitos, ainda que de modo breve, pode-se referir que a “confirmação da existência 
de tratamento” da LGPD80, consiste no direito de o trabalhador, obter, junto à empresa, a 
relação exata dos seus dados pessoais tratados em relação do contrato de trabalho. 

Merece atenção, também, a fase pré-contratual, compreendida, por exemplo, com o 
recebimento de currículos e os tratamentos como o armazenamento e eventual 
compartilhamento dos dados pessoais pela empresa, coletados em razão da entrega, pelo 
candidato à vaga, de currículo impresso ou mesmo pelo cadastro eletrônico de informações dos 
pretendentes, ou, ainda, o compartilhamento com profissionais da área médica para fins dos 
exames admissionais. 

Quanto ao acesso aos dados, é direito do trabalhador, na condição de titular dos dados pessoais 
tratados pela empregadora, em razão do contrato, de consultar a forma e a duração do 
tratamento, tendo ciência relativa à integralidade dos dados, ou seja, não é juridicamente viável 
que a empregadora mantenha esse ou aquele dado pessoal, como por exemplo, endereço 
eletrônico, sem que o titular tenha conhecimento desse tratamento, o que deve dar-se de forma 
gratuita e facilitada. 

Há ainda o direito à correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, mediante a 
confirmação do tratamento, o trabalhador poderá exercer o direito de demandar junto à 
empresa que eventuais inconsistências e erros dos seus dados pessoais sejam corrigidos.  

                                                           
80 Inciso I do art. 18. 
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Tal direito assume ainda maior relevância, por exemplo, em relação aos dados pessoais que irão 
influenciar na área previdenciária, podendo permitir ou, se incorretos, dificultar ou, até 
inviabilizar a obtenção de benefícios.  

Há ainda o direito à “anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 
ou tratados em desconformidade com o disposto” na LGPD. Percebe-se que a anonimização 
possibilita que os dados se desvinculem do titular, ou seja, que não mais o trabalhador possa ser 
identificado ou identificável por intermédio da informação anonimizada, o que assume 
relevância, por exemplo, para fins estatísticos, em que a informação relevante não diz respeito 
a esse ou àquele sujeito.  

Quanto ao bloqueio, entende-se que consiste no direito do trabalhador de impedir a utilização 
de determinado dado pessoal pela empregadora, na condição de controladora, por 
determinado prazo.  

Uma das hipóteses que se pode pensar seria na ocorrência de incidente de segurança 
envolvendo os dados pessoais em que o titular pode determinar que, enquanto não superado o 
evento, determinados dados pessoais não sejam compartilhados com terceiros, ressalvada, por 
óbvio, a hipótese do cumprimento de obrigação legal, ou de determinação judicial. 

Por fim, há o direito a eliminação dos dados pessoais por opção do titular, o que somente 
poderá ser exercido após o período no qual o controlador se vê legalmente obrigado a manter 
os dados pessoais armazenados pelo prazo determinado na lei, por questões previdenciárias 
ou para responder a processos, por exemplo. 

A LGPD contempla, o direito do titular à eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou 
tratados em desconformidade com a LGPD. Claramente, não se aplica quando houver uma 
obrigação legal que determina a manutenção, ou para defesa em processos. 

A propósito, é essencial que o intérprete atente ao fato de que não há direito de titular absoluto, 
previsto na LGPD ou em outra norma. Isso indica a necessidade de permanente observação do 
caso.  

A eliminação dos dados, quando tratados com o consentimento do titular, ao menos em regra, 
não cabe ao tratamento dos dados pessoais do empregado, pelo empregador, visto que na 
relação de trabalho o consentimento estaria prejudicado, por não ser livre. 

Quanto ao direito de informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais o 
controlador realizou uso compartilhado dos dados, entende-se plenamente aplicável nas 
relações de trabalho.  

Não há por que não informar e dar transparência ao referido compartilhamento. Por fim, os 
direitos previstos na LGPD81, mais precisamente relativos à informação sobre a possibilidade de 
não fornecer o consentimento e sobre as consequências de tal negativa, caberia apenas para 
circunstâncias relacionadas à exposição da imagem em cartazes ou mídias sociais. 

Importante salientar que, perante a ANPD, o prazo para a responsabilização da empresa, 
controladora, é de cinco anos, como ocorre, em regra, não havendo previsão especial. 

No âmbito administrativo, ou seja, perante à Autoridade, é indicado o seguinte fluxo para o 
trâmite da petição de titular, que pode ser o trabalhador, em face do controlador.82: 

                                                           
81 Art. 18, incisos VIII e IX. 
82 Disponívelemhttps://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/cidadao-titular-de-dados/peticao-
de-titular-contra-controlador-de-dados, acessado dia 31 de dezembro de 2022, às 10h. 
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Vale observar que o acesso à Autoridade, só ocorrerá se o controlador não responder ao titular 
no prazo da LGPD83, ou se a resposta for entendida como insuficiente pelo titular, sendo que a 
eventual aplicação das sanções decorrerá no âmbito de processo administrativo.84 

O exercício dos direitos do trabalhador, na condição de titular dos dados pessoais no âmbito de 
reclamatória trabalhista, perante a Justiça do Trabalho, pode dar-se em dissídio individual ou 
coletivo. 

3. CONCLUSÃO 

Como visto, ao se tratar dos dados pessoais dos trabalhadores, tem-se intenso diálogo de fontes 
protetivas, considerando o direito fundamental de titulares constitucionalmente protegidos, 
que consagra o trabalho como direito fundamental social, somado à LGPD que contempla, de 
modo expresso que “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais”. 

                                                           
83 do art. 55-J, inciso V. 
84 Resolução nº 1 de 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-
1-de-28-de-outubro-de-2021-355817513> 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-1-de-28-de-outubro-de-2021-355817513
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-1-de-28-de-outubro-de-2021-355817513
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Destaca-se que os trabalhadores são reconhecidos como titulares dos dados pessoais tratados 
pelos empregadores, em razão do contrato de trabalho, tratamento que deve ocorrer enquanto 
houver motivação, seja o cumprimento de obrigação contratual, seja em relação a obrigação 
regulatória do empregador, ou mesmo em virtude de eventuais processos. 

É necessário ter transparência na relação trabalhista, através de informações adequadas e 
suficientes relativas aos tratamentos de dados pessoais dos trabalhadores, bem como, 
garantindo o exercício dos direitos previstos na LGPD. 

Ocorrendo violação, ameaça ou desrespeito aos referidos direitos, o trabalhador poderá 
recorrer à ANPD ou à Justiça do Trabalho, conforme a amplitude da violação. 
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LGPD E DIREITOS HUMANOS 

 
Mariana Sbaite Gonçalves85 

 
  
A privacidade é um direito universal, um direito fundamental, integra a dignidade humana e 
tem sido tratada como um assunto da moda, sendo definida como: “direito à reserva de 
informações pessoais e da própria vida pessoal: the right to be let alone, segundo o jurista 
norte-americano Louis Brandeis, que foi provavelmente o primeiro a formular o conceito de 
direito à privacidade, juntamente com Samuel Warren”. 
 
E quando falamos em privacidade, temos que pensar não somente na nossa atuação 
profissional, mas também (e, principalmente), na nossa vida pessoal. Quantos dados 
compartilhamos, diariamente, nos mais variados veículos de comunicação? Sabemos, 
efetivamente, o que as empresas estão fazendo com os referidos dados? Como são protegidos 
nossos dados pessoais? 
 
Após a entrada em vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 
13.709/2018, que é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados 
pessoais, a busca pela compreensão do que é privacidade e proteção de dados pessoais, 
aumentou ainda mais. A título de explicação, como proteção de dados pessoais, pode-se 
entender como o cuidado com os dados pessoais, a fim de evitar tratamentos irregulares e 
danos aos titulares. 
 
No caso da proteção de dados pessoais, quando pensamos em direitos fundamentais e direitos 
humanos, o assunto é ainda mais recente: a Emenda Constitucional nº 115, de 10 de fevereiro 
de 2022, alterou a Constituição Federal de 1988 para incluir a proteção de dados pessoais entre 
os direitos e garantias fundamentais, bem como para fixar a competência da União para legislar 
sobre proteção e tratamento de dados pessoais. 
 
Resumindo: agora, além da privacidade, a proteção de dados pessoais também é um direito 
fundamental. Dito isso, então, qual a relação entre LGPD e Direitos Humanos?  
 
A LGPD inicia seu texto informando que tem por objetivo proteger os direitos fundamentais de 
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 
 
                                                           
85 Graduada em Direito pela Universidade Católica de Santos – UNISANTOS. Mestranda em Science in 
Legal Studies, pela Ambra Univertisity (Orlando/FL). LLM em Proteção e Dados: LGPD e GDPR (FMP e 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa). DPO (Data Protection Officer) certificada pela EXIN. 
Information Security Officer (I.S.O.) certificada pela EXIN. MBA em Data Protection Officer (DPO) – IESB. 
Pós-Graduada em Direito da Proteção e Uso de Dados (PUC/MINAS). MBA em SGI – Sistema de Gestão 
Integrada (Segurança do Trabalho – OHSAS 18001/Qualidade – I.S.O. 9001/Meio Ambiente – I.S.O. 14001 
e Responsabilidade Social). Pós-Graduada em Direito e Processo do Trabalho (Damásio De Jesus). Pós-
Graduada em Advocacia Empresarial (PUC/MINAS). Articulista do Encarregado.org. Articulista do 
Migalhas. Articulista do Tech Compliance. Coautora do artigo: The ISO 27000 Family and its Applicability 
in LGPD Adaptation Projects for Small and Medium- Sized Enterprises publicado pela Associação 
Internacional ISACA (Information Systems Audit e Control Association). Coautora do livro: LGPD e 
Cartórios - Implementação e Questões Práticas (Editora Saraiva). Coautora do livro: Mulheres na 
Tecnologia (Editora Leader). Membro da ANPPD (Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de 
Dados) e da ANADD (Associação Nacional da Advogadas (os) de Direito Digital). Líder do Núcleo DPO e 
DPO do PG Advogados. 

about:blank
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Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres 
humanos, regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre 
si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles.86 
 
Dispõe o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Considerando que o 
reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus 
direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo...”. 
 
Ou seja, aqui, estamos tratando sobre uma universalidade, na qual todos tem direito a ter seu 
espaço, sua liberdade, seu direito de estar só, dentre diversos outros direitos que são básicos 
para os seres humanos. 
 
Com o avanço tecnológico, o aumento das redes sociais e de veículos de comunicação, preservar 
a privacidade não tem sido uma tarefa fácil. Muitas vezes, uma falha de privacidade fere a 
referida dignidade e complica as relações sociais e, por esse motivo, é essencial ter cautela 
quando pensar em compartilhar dados pessoais. Não se esqueça disso, titular! 
 
Apesar da privacidade ser um direito constitucional, nem todos percebem o tamanho de sua 
importância. Dispõe o artigo 5º, inciso X, da CF/88: 

 
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação...” (grifo nosso). 

 
Sem remontar aos primórdios da privacidade, fica claro como é imprescindível preservá-la, 
não só para efeito de cumprimento das legislações vigentes e aplicáveis, mas também por uma 
questão de boa-fé, transparência e ética. 
 
Inclusive, a própria LGPD traz, como fundamentos, os direitos humanos e a dignidade, 
demonstrando a importância do respeito ao ser humano, estando aqui implícito o princípio da 
boa-fé, bem como a necessidade da preservação dos direitos fundamentais de todos. 87 
 
A dita Lei, trouxe a possibilidade de certo empoderamento aos titulares de dados pessoais88, 
quais sejam, as pessoas físicas e vivas, pois elas têm o direito de saber como e porque seus dados 
são coletados e utilizados, bem como, em alguns momentos, tem o direito de negar tal 
utilização. 
 

                                                           
86 UNICEF. O que são direitos humanos? Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/o-que-sao-
direitos-humanos> Acesso em: 04 jan. 2023. 
87 GONÇALVES, Mariana Sbaite. A importância da boa-fé e da ética de dados. Disponível em: 
<https://www.nextlawacademy.com.br/blog/a-importancia-da-boa-fe-e-da-etica-de-dados> Acesso em: 
04 jan. 2023. 
88 Segundo o art. 5°, V, LGPD, o titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são 
objeto de tratamento. 
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E por qual motivo a lei trouxe tantos direitos? Porque além dos titulares serem os donos dos 
seus dados, independentemente de quem os trata, eles precisam ter ciência de como suas 
informações pessoais são utilizadas no mundo corporativo. 
 
Ao ler a LGPD, pela primeira vez (ou por mais vezes), pode-se ter a impressão de que ela é uma 
lei referente à tecnologia e processos, no entanto, nos parece claro que ela é uma lei de direitos 
humanos. Explicamos: 
 

Dispõe a LGPD, em seu artigo 2º, inciso VII:  
 

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como 
fundamentos:  
VII - Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, 
a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais (grifo 
nosso). 

 
A relação direta com os direitos humanos já aparece aqui: há uma convergência, quando se fala 
em preservar a privacidade, em ter dignidade e a convivência em sociedade. Respeitar a 
privacidade alheia é respeitar o espaço, é dar liberdade, é saber quais limites não se pode 
ultrapassar. 
 
 

É compreender que, se não houver uma obrigação legal, 
os titulares, sim, vão definir como seus dados pessoais 
serão tratados, tendo, inclusive, por exemplo, o direito 
de se opor a realização de um tratamento ou, de dar 
autorização para certo tratamento e, depois, revogar tal 
autorização. 

 
Entendemos, também, como uma lei de direitos humanos, pela consonância com 
o artigo 12, da Declaração Universal dos Direitos Humanos89:  

“Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua 
correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação....”. 
 
Atualmente, com tantas ferramentas tecnológicas e meios de comunicação avançados, as 
pessoas acabam se expondo de maneira excessiva e desnecessária, gerando problemas e 
prejuízos em suas vidas pessoais e profissionais. Antigamente, nem celular nós tínhamos e, hoje 
em dia, não sabemos sair sem fazer uma selfie ou tirar fotos de tudo o que fazemos e postar 
tudo na internet. 
 
Quantas pessoas tem fotos e situações íntimas vazadas na internet, causando humilhação e 
constrangimento? Como diz o artigo 12 da Declaração, ninguém será sujeito à ataques à sua 
honra e reputação, contudo, nós, como titulares de dados, também precisamos agir com 
segurança. Todo cuidado é pouco e é necessária muita reflexão antes de compartilhar 
qualquer tipo de dado pessoal com qualquer pessoa. 
 
Já paramos para pensar o tamanho do risco ao expormos fotos de viagens, informando que 
nossas casas estão vazias? Ou postar milhões de fotos dos nossos pais, filhos, parentes, 
marcando localização e relatando situações de nossas vidas pessoais? 

                                                           
89 UNICEF. Declaração Universal dos Direitos Humanos Disponível em: < 
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos> Acesso em: 04 jan. 2023. 
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Claro que a ideia da lei é preservar a privacidade de todos os titulares, trazendo regras que 
precisam ser cumpridas pelas organizações, no entanto, os titulares também têm sua parte de 
responsabilidade e precisam agir de forma segura e prudente, a fim de evitar violações dos seus 
dados pessoais. 
 
E mesmo antes da entrada em vigência Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, já existiam 
outras leis que mencionavam a matéria, como o Código de Defesa do Consumidor (CDC), a Lei 
do Cadastro Positivo, o Marco Civil da Internet etc. A importância da criação da LGPD reside na 
forma como a pessoa física é tratada, eis que aqui ela é a personagem principal. 
 
E a justificativa é encontrada no inciso II, do artigo 2º, da LGPD, que traz a autodeterminação 
informativa, que teve origem nas cortes alemãs, como fundamento. De forma simplificada, é o 
direito que cada pessoa tem de controlar e proteger seus dados pessoais. Logo, em certos casos, 
as pessoas poderão decidir se seus dados serão coletados, tratados, compartilhados. 
 
Claro que a autodeterminação informativa não é um direito absoluto, pois em alguns 
momentos, as organizações poderão tratar dados sem o consentimento do titular, todavia, sua 
aplicação corrobora, de fato, a autonomia do titular de dados pessoais. Tanto é, que o artigo 18 
da mencionada lei estabelece direitos aos titulares de dados e as empresas precisam permitir o 
cumprimento da legislação. 
 
E é essencial entender que, em momento nenhum deve haver um desequilíbrio: não há um 
excesso de proteção aos titulares, no que se refere ao tratamento de dados pessoais, mas sim, 
a utilização do bom senso e o respeito à privacidade de todas as pessoas quando da realização 
das atividades corporativas envolvendo dados pessoais. 
 
O objetivo da LGPD não é e nunca será interromper a continuidade dos negócios da empresa, 
de qualquer segmento, apenas, é imperioso que nenhuma atividade ou quantia monetária se 
sobreponha aos direitos fundamentais e aos direitos humanos de qualquer cidadão. 
A LGPD elenca diversos direitos aos titulares, mas os mais conhecidos são: o direito de acesso, 
quando o titular tem direito de acessar os dados que a empresa utiliza (entender quais dados a 
empresa coletou); o direito de correção, quando, por exemplo, ele precisa alterar um dado (era 
solteiro e se casou, mudou o endereço de e-mail etc.); o direito de eliminação de dados 
desnecessários ou excessivos, por exemplo. 
 
Ainda, durante a leitura da LGPD, fica transparente o objetivo de amparar a pessoa natural 
quando do uso de seus dados, evitando, inclusive, qualquer tipo de preconceito, o que se 
compreende através da definição dada para o dado pessoal sensível (artigo 5º, inciso II da LGPD) 
e indo ao encontro do disposto no artigo 2 da Declaração Universal de Direitos Humanos de 
1948, que detalha que todo ser humano tem a capacidade de gozar de seus direitos, sem 
distinção de qualquer espécie. Dessa forma, é notório que os tratamentos envolvendo dados 
pessoais jamais poderão ser discriminatórios, abusivos ou ilícitos. 
 
Independentemente dos tratamentos realizados pelas organizações, e dos avanços 
tecnológicos, o foco principal é a preservação da privacidade dos titulares, além dos direitos 
fundamentais. Obviamente que há diversas diretrizes a serem seguidas pelas pessoas jurídicas 
e, em nenhum momento, a continuidade dos negócios deve ser prejudicada, todavia, é 
imperioso compreender que a elaboração da lei visa a proteção dos dados dos titulares. 
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Há a necessidade de equilíbrio na relação pessoa física/pessoa jurídica, sendo importante, não 
considerar apenas o lucro e as atividades corporativas, mas também, a mudança de mindset e a 
inclusão da privacidade em nossas vidas. 
 
Talvez, se fizemos o exercício de entender como funciona a privacidade em nossas vidas 
pessoais, tendo mais cautela e pensando em como damos nossos dados de graça para redes 
sociais e comércios eletrônicos, por exemplo, fosse mais fácil de entender o porquê de todo esse 
cuidado quando falamos em relações corporativas. 
 
É importante que exercitemos a privacidade de dentro para fora, ou seja, de nossas vidas 
pessoais para nossas vidas corporativas. É válido sermos questionadores, sempre: por que 
precisamos ceder tantos dados na farmácia, na loja de roupas, na loja de brinquedos? Por que 
preciso enviar tantos dados para participar de uma promoção ou assistir um webinar? É de suma 
importância estudarmos e entendermos como preservar nossa privacidade, quer seja em nossas 
vidas particulares ou profissionais. 
 
É de suma importância verificar a forma do tratamento dos dados pessoais, levando em 
consideração a tecnologia e a segurança da informação, bem como a proteção à continuidade 
dos negócios das empresas e da manutenção de uma boa economia, no entanto, esse caminho 
será validado com base na forma em que os direitos fundamentais das pessoas são abordados 
e qual o nível de respeito quando de suas aplicações.  
 
Inevitável dizer, que as relações jurídicas precisam ser pautadas não somente em leis e normas, 
mas também em valores sociais. É indispensável compreender a importância da boa-fé em toda 
e qualquer relação, jurídica ou não. É imprescindível que se respeite padrões sociais e regras de 
conduta, que cada dado pessoal seja tratado com o conhecimento do titular e que a privacidade 
de todos, tal como direito fundamental, seja preservada em qualquer tratamento realizado.  
 
 
 
E quando os dados pessoais são compartilhados com terceiros, sem autorização? Na verdade, o 
não compartilhamento de informações, arbitrariamente, deveria considerar não somente uma 
possível ação judicial e uma sanção posterior, mas sim, o bom senso e o respeito aos direitos de 
terceiros. Deveria ser relacionado com cultura, com educação, com respeito e não somente com 
o medo de ser pego fazendo algo errado ou receber um castigo ou um cancelamento digital por 
isso. 
 
A referida Declaração Universal, estabelece em seu artigo 3º: “Todo indivíduo tem direito à vida, 
à liberdade e à segurança pessoal”. E aqui, é mencionada a tal segurança, aquela tão buscada. 
Clareando: deveríamos conseguir utilizar e compartilhar nossos dados pessoais, sem o receio de 
que eles fossem compartilhados, roubados, expostos, única e simplesmente porque seria uma 
questão de boa-fé, ética, respeito e bom senso. 
 
Os dados pertencem aos titulares, e sim, eles têm o direito de saber como eles são utilizados. 
Se há direitos, todas as organizações que tratam dados pessoais precisam dar a possibilidade de 
exercê-los!  Permitir de forma transparente e prática, o exercício dos referidos direitos, 
demonstra boa-fé e o início de um real entendimento sobre o que busca a LGPD e outras 
legislações que tratam sobre o tema privacidade. 
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Finalizando, mas muito diante de esgotar esse tema tão enriquecedor: todos nós estamos 
mergulhados em tecnologias e está cada vez mais difícil as leis acompanharem a velocidade 
desta evolução, todavia, só mudaremos a (pouca) cultura de privacidade no Brasil, a partir do 
momento em que as organizações respeitarem os direitos fundamentais e preservarem a 
privacidade de todas as pessoas, sem a necessidade de cobrança diária, não apenas por receio 
de sofrer sanções, mas por respeito ao ser humano e à todos os direitos existentes em nossa 
legislação. 
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LGPD E MARKETING 

 
Paula Ferraz90 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018 – LGPD), é uma lei nova no Brasil, 
com aplicabilidade há mais de 2 (dois) anos. Esta lei possui o objetivo de proteger os dados 
pessoais das pessoas físicas e não, das pessoas jurídicas.  
 
Por ser uma lei nova, é de extrema relevância o conhecimento por todos, independente do grau 
de instrução, profissão, idade, etc. E nada melhor que a informação chegue até o público-alvo - 
que são os titulares de dados pessoais -, de forma leve, com uma linguagem que qualquer um 
possa entender, compreender, saber como agir em determinadas situações e estar mais 
consciente sobre o tratamento dos seus dados pessoais. 
 
A LGPD é transparente em seu nome pois significa que essa lei é para que haja a proteção dos 
dados pessoais e só as pessoas físicas, pessoas naturais – também conhecidas por titulares de 
dados pessoais -, são detentoras de dados pessoais.  

 
Dessa forma, quando alguém faz um cadastro em um site para poder adquirir um produto por 
exemplo, e informa dados pessoais mínimos e necessários para a finalidade específica que é 
comprar um produto, tais dados pessoais pertencem à pessoa física titular dos dados pessoais 
e não, à pessoa jurídica.  
 
É fato que somos dependentes da tecnologia em nossas vidas, e que tem o seu lado positivo e 
negativo.  
 
O positivo, contribui nas facilidades e comodidades do nosso cotidiano sem precisar sair de casa, 
como por exemplo, fazer transferências bancárias, pedir refeições/lanches pelo celular, realizar 
pagamentos pelo celular em vez de se utilizar o cartão de crédito físico, conversas com familiares 
distantes por vídeo, compras diversas através do celular, dentre outros.  

 
Um aspecto negativo, por exemplo, decorrente da utilização de aplicativos diversos, são os 
bombardeios das inúmeras propagandas de marketing que recebemos diariamente. 
 
Se você, leitor, não é nada tecnológico, tenho certeza de que conhece algumas pessoas que já 
reclamaram das propagandas de marketing recebidas ao utilizarem o celular, ou alguém que foi 
seduzido ao receber marketing de um objeto de desejo e, ao clicar no link recebido foi 
direcionado a uma página e/ou a pessoa inseriu os seus dados pessoais, senha, e dados 
bancários, os quais foram apropriados indevidamente por pessoas maliciosas, cuja criminalidade 
é o seu meio de sustento. 

                                                           
90Advogada na área de privacidade e proteção de dados pessoais. Pós-Graduada em Direito dos Contratos 
(PUC-Rio) e em Direito Público e Privado (EMERJ). Possui certificação DPO-Exin. 
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2. DO EXCESSO DE ENVIO DE PROPAGANDAS DE MARKETING AOS 
TITULARES  

 
Quando o titular de dados pessoais realiza um cadastro on-line mediante a informação dos seus 
dados pessoais, deve se atentar com a mensagem que surge em seguida, com uma caixinha para 
clicar ou não, perguntando ao titular se ele quer receber propagandas de marketing.  
 
Caso positivo, o titular informa o seu e-mail e/ou número do celular. Ou seja, a coleta desse 
dado pessoal (e-mail e/ou número do celular) é para uma finalidade específica (envio de 
propagandas de marketing). Caso negativo, deve ter a opção “não” para ser marcada. Em se 
tratando de um cadastro físico, pode ter no formulário uma caixinha nesse sentido.  
 
Quando a pessoa marca a opção “sim”, significa que ela tem interesse em receber propagandas 
de marketing de forma livre e voluntária. E o titular deve se atentar que receberá marketing de 
produtos análogos aos das compras anteriormente realizadas, de acordo com o seu perfil de 
consumo.  
 
Se porventura a pessoa passa a receber muitas propagandas de marketing em seu e-mail, e não 
deseja mais recebê-las, basta clicar no link de desativação que aparece no final da propaganda 
recebida por e-mail, como por exemplo, “cancele a sua inscrição” ou “se não desejar receber 
esse tipo de mensagem/nossos e-mails, clique aqui”.  
 
Ou seja, significa que ela está retirando o consentimento manifestado anteriormente. Ao clicar, 
quer dizer que o remetente precisa respeitar a vontade do titular de dados pessoais 
(destinatário) que não quer receber propagandas e, como isso, não deverá enviar mais e-mails. 
Caso o titular queira receber novamente, basta entrar no site e manifestar a sua vontade 
mediante o cadastro do e-mail e/ou número do celular.   
   
Por outro lado, se desde o início do cadastro a pessoa marcou a opção “não” e passa a receber, 
de forma reiterada, propagandas de marketing em seu e-mail, por exemplo, é interessante que 
entre em contato com quem enviou (remetente), a fim de explicar o ocorrido e deixar claro que 
não informou o canal de contato (e-mail e/ou número de celular), pois não deseja receber 
propagandas de marketing.  

 
Tal mensagem deverá ser guardada para fins de evidência se porventura os e-mails de marketing 
se tornarem recorrentes podendo, posteriormente, acionar a ANPD (Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados) e/ou órgãos reguladores e/ou o Judiciário, e anexar os e-mails enviados para 
fins comprobatórios do ocorrido. 
   
Os titulares de dados pessoais precisam estar cientes de que, pelo fato de os dados pessoais 
serem seus, no caso em referência, e-mail e/ou número do celular, eles possuem a livre 
manifestação de vontade de informarem em um cadastro de recebimento ou não de 
propagandas de marketing, bem como cancelarem o recebimento de quaisquer comunicações 
de marketing, que deve ser respeitado pelas organizações.  
 
A título de exemplo de um caso concreto que envolveu o envio de marketing direcionado de 
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acordo com o perfil de consumo, trata-se do ocorrido com a Target,91 que é uma grande varejista 
nos Estados Unidos, em que, através das análises dos perfis dos seus consumidores para o 
posterior envio de cupons de desconto, constatou que grávidas compravam produtos 
específicos em um determinado período da gestação.  

 
Logo, a varejista Target enviou os cupons de desconto às consumidoras que estavam grávidas 
sendo uma delas, uma adolescente. Ocorre que foi o seu pai quem recebeu tais cupons e se 
surpreendeu. Furioso, dirigiu-se até a Target para conversar com o gerente sobre o ocorrido e, 
ao chegar em casa, a filha o informou sobre a gravidez, e o pai se desculpou com o gerente 
posteriormente.    
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Vivemos em uma sociedade movida a dados, de valor imensurável e que os titulares precisam 
ter conhecimento de como ocorre o tratamento dos seus dados pessoais pelas empresas.  

 
Por isso é de extrema relevância a busca por informações sérias a fim de aumentar a 
conscientização paulatinamente, sendo interessante que os titulares questionem o motivo pelo 
qual precisam informar determinados dados pessoais quando do preenchimento de um 
formulário ou realização de uma compra on-line, por exemplo. 

 
As pessoas precisam tomar cuidado, por exemplo, ao receberem links desconhecidos se 
porventura não tiverem realizado cadastros para aquisição de algum produto. Também devem 
desconfiar de determinadas propagandas visualizadas na internet que estiverem oferendo 
produtos com valores inferiores ao oferecido no mercado. 

 
 É importante que os titulares de dados pessoais tomem cuidado com as informações inseridas 
na internet, uma vez que tudo o que se faz na internet fica registrado em algum lugar, nos 
bancos de dados das organizações.  

 
E há empresas que compartilham os dados pessoais com outras, sem que os titulares fiquem 
sabendo, para fins de direcionamento de marketing personalizado de acordo com os perfis de 
consumo de cada consumidor.  

 
Por fim, pode-se dizer que o modelo da internet não é de utilização “gratuita”, pois a sua 
utilização ocorre mediante o “pagamento” com os seus dados pessoais os quais, na verdade, 
pertencem aos titulares e não, às organizações. 
 

 

 

  

                                                           
91 Disponível em: https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-
girl-was-pregnant-before-her-father-did/?sh=b38567f66686. Acesso em: 03 jan. 2023.  

https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/?sh=b38567f66686
https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/?sh=b38567f66686
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A PROBLEMÁTICA DA REGRA APLICÁVEL AO TRATAMENTO DE 
DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS 

 
Cintia de Morais Andrade92 

Louana C. de Mattos Monteiro da Costa93 

 

1. INTRODUÇÃO 

Se você tem filhos, sobrinhos, netos pequenos etc., você provavelmente já deve ter se 
perguntado o que é feito com todas as informações das crianças que são coletadas diariamente 
por diversos meios (físicos, tais como formulários e fichas de inscrição que são preenchidas nas 
escolas e nos cursinhos, mas principalmente por meio eletrônico como o celular, por exemplo).  

As crianças estão cada vez mais conectadas com dispositivos eletrônicos e nós, pais, tios, avós, 
etc., não sabemos se essas informações estão protegidas corretamente, seja no ambiente físico 
ou digital. Com o mundo cada dia mais conectado, a preocupação é ainda maior.  

Muito embora o Brasil já possua várias leis que protegem os direitos fundamentais de liberdade 
e de privacidade dos cidadãos brasileiros como, por exemplo, o Código Civil, a Constituição 
Federal, o Código de Defesa do Consumidor, dentre outros, o tema da proteção de dados 
pessoais ganhou ainda mais destaque com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais, a famosa LGPD94, a qual surgiu para reforçar o direito à privacidade e à proteção de 

 

                                                           
92 Advogada, Especialista em Privacidade & Proteção de Dados, Tecnologia da Informação, Cibercrimes, 
Contratos Comerciais, Societário, Fusões e Aquisições, com LL. M pela Queen Mary University of London 
e pós-graduada em Direito Empresarial com Concentração em Direito Societário e Mercado de Capitais, 
Fundação Getúlio Vargas. Coautora do artigo “O Impacto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no 
E-commerce.”, Ensaios sobre Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados. [livro eletrônico]. 
Organização Ana Paula Canto de Lima, Maria Beatriz Saboya. 1. Ed. Recife, PE: Império Jurídico, 2022 (Elas 
debatem). E-mail: andrademcintia@gmail.com. Linkedin: .linkedin.com/in/cintia-de-morais-andrade  
 
93 Advogada e DPO (Data Protection Officer), com forte atuação na área de Direito Digital e Proteção de 
Dados, com foco na Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - (LGPD) e Gestão do 
Programa de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Experiência em jurídico interno em empresas de 
grande porte; Pós-graduada em Direito Corporativo pela IBMEC e Especialização em Proteção Dados - 
LGPD e GDPR pela Universidade de Lisboa. Certificada internacional pela EXIN como DPO (Data Protection 
Officer). Membro da Comissão de Direito Digital (Associação Brasileira de Advogados - ABA/RJ) e membro 
da Comissão de Compliance da OAB/Méier-RJ. Coautora dos artigos “A Aplicação da Lei Geral de Proteção 
de Dados no E-Commerce”, LGPD 2022, Debates e Temas Relevantes. [livro eletrônico]. Organização Ana 
Paula Canto de Lima e Eduardo Chacon Rosas. PE: Império Jurídico, 2022. e o “O Impacto da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais no E-commerce.”, Ensaios sobre Direito Digital, Privacidade e Proteção de 
Dados. [livro eletrônico]. Organização Ana Paula Canto de Lima, Maria Beatriz Saboya. 1. Ed. Recife, PE: 
Império Jurídico, 2022 (Elas debatem). E-mail: louana.monteiro@gmail.com. Linkedin: 
linkedin.com/in/louana-costa  
 
 
94 Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, em vigor desde 18 de setembro de 2020, exceto pelas sanções 
administrativas que passaram a ser exigíveis a partir de 1º agosto de 2021. 

mailto:andrademcintia@gmail.com
https://www.linkedin.com/public-profile/settings?trk=d_flagship3_profile_self_view_public_profile
mailto:louana.monteiro@gmail.com
https://www.linkedin.com/public-profile/settings?trk=d_flagship3_profile_self_view_public_profile
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 dados pessoais dos cidadãos (denominados como 
“titulares de dados” na LGPD) ao permitir a eles um  

maior controle sobre a utilização e circulação das 
suas informações pessoais (dados pessoais), tais 
como: nome, CPF, ID, endereço, telefone, foto, tipo 
sanguíneo, dados de saúde, dados biométricos, 
título eleitoral, matrícula da escola, dentre outros, 
por meio de práticas transparentes e seguras. A 
LGPD se aplica a todas as empresas privadas e 
públicas de todos os setores que realizam o 
tratamento95 de dados pessoais, 
independentemente do meio (digital ou físico).  

Contudo, após mais de dois anos em vigor, a LGPD ainda deixa algumas dúvidas como as regras 
que devem ser seguidas para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. A Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”), órgão responsável por cuidar da proteção de dados 
pessoais e por implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD no Brasil, está ciente da 
importância e da necessidade de orientar os responsáveis pelo tratamento dos dados a respeito 
do assunto e, em setembro de 2022, abriu uma consulta pública para coletar informações e 
contribuições do público a respeito das regras aplicáveis ao tratamento de dados pessoais de 
crianças e adolescentes96, oportunidade na qual publicou um estudo preliminar com o objetivo 
de provocar o debate público e ajudar na futura tomada de decisão sobre o assunto (“Estudo 
Preliminar”).97 

O Estudo Preliminar da ANPD abordou três alternativas para justificar o tratamento de dados de 
crianças e adolescentes, quais sejam: (i) a aplicação do consentimento98 dos pais ou responsável 
legal como única hipótese legal para o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes; 
(ii) a aplicação exclusiva das regras previstas na LGPD para o tratamento de dados pessoais 
sensíveis99, os quais podem trazer algum tipo de discriminação quando utilizado (raça, religião, 
opinião política, doenças, etc.); e (iii) a aplicação de qualquer regra prevista nos artigos na LGPD, 
desde que observado o princípio do melhor interesse. Ao longo deste artigo apresentaremos e 
discutiremos os argumentos a favor e contra cada uma das sugestões apresentadas pela ANPD 
e explicaremos o motivo pelo qual os dados de crianças podem ser tratados com fundamento 
em todas as regras previstas na LGPD. 

Além disso, de acordo com a LGPD, está claro que o tratamento de dados pessoais de crianças 
deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um 

                                                           
95 Tratamento é definido no artigo 5º, X, da LGPD na LGPD como “toda operação realizada com dados 
pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 
96 Fonte: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias-periodo-eleitoral/aberta-tomada-de-
subsidios-sobre-tratamento-de-dados-pessoais-de-criancas-e-adolescentes. Acessado em 20 de 
dezembro de 2022.  
97 Fonte: https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/estudo-preliminar-tratamento-de-
dados-crianca-e-adolescente.pdf. Acessado em 20 de dezembro de 2022.  
98 Consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o 
tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Artigo 5, XII, LGPD. 
99 Dado Pessoal Sensível, é definido no artigo 5º, II, da LGPD como “dado pessoal sobre origem racial ou 
étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente a saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural”. MALDONADO, Viviane Nóbrega e BLUM, Renato Opice. Lei Geral de 
Proteção de Dados Comentada – 2ª Ed. 2019. In: Thomson Reuters – Revistas dos Tribunais.  

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias-periodo-eleitoral/aberta-tomada-de-subsidios-sobre-tratamento-de-dados-pessoais-de-criancas-e-adolescentes
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias-periodo-eleitoral/aberta-tomada-de-subsidios-sobre-tratamento-de-dados-pessoais-de-criancas-e-adolescentes
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/estudo-preliminar-tratamento-de-dados-crianca-e-adolescente.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/estudo-preliminar-tratamento-de-dados-crianca-e-adolescente.pdf
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dos pais ou pelo responsável legal, devendo os responsáveis pelo tratamento manterem pública 
a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos 
para o exercício dos seus direitos. Como nada foi dito sobre os adolescentes, poderíamos 
concluir que a lei quer proteger mais especificamente as crianças, ainda que os adolescentes 
estejam sob o mesmo capítulo específico da LGPD e precisam igualmente ter seus dados 
tratados no seu melhor interesse.  

Assim sendo, muito embora não se queira esgotar as discussões a respeito do tratamento de 
dados pessoais dos adolescentes, abordaremos neste artigo apenas as regras aplicáveis ao 
tratamento de dados de crianças. Assim, discutiremos (a) a importância de proteger os direitos 
das crianças em relação ao tratamento dos seus dados pessoais; (b) a impossibilidade de 
aplicação do consentimento como base legal exclusiva ao tratamento de dados pessoais de 
crianças; e (c) a experiência estrangeira em relação ao tratamento de dados pessoais de 
crianças. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DE PROTEGER OS DIREITOS DAS CRIANÇAS EM 
RELAÇÃO AO TRATAMENTO DOS SEUS DADOS PESSOAIS 

Conforme bem lembrado pela Ana Carolina Cagnoni, assim como os adultos, as crianças e 
adolescentes também fazem uso da tecnologia e de novos dispositivos eletrônicos para se 
comunicar, pesquisar, buscar conhecimento, se divertir, entre outras finalidades100 e, por isso, 
os responsáveis pelo tratamento de dados de crianças e adolescentes devem adotar cuidados 
ainda maiores.   

 

 

Segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil101 sobre o uso da internet por crianças e 
adolescentes no Brasil, 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos 
(aproximadamente 22,3 milhões de pessoas nessa faixa etária) são usuárias de 
internet, sendo que o smartphone é o dispositivo predominante para acesso à 
internet, seguido pela televisão, computador e videogame102.  

Ainda de acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil, do total de crianças e adolescentes 
do Brasil entre 9 e 17 anos, 20% acessaram a internet pela primeira com menos de 6 
anos de idade.103 Em outras palavras, as crianças são inseridas no ambiente digital antes 
mesmo de sua alfabetização sem que possa compreender de forma clara as implicações 
relacionadas com o tratamento dos seus dados. 

 

 

                                                           
100  CAGNONI, Ana Carolina. Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes: A LGPD e os 
demais diplomas legais existentes no Brasil. In: Thomson Reuters ProView - Temas Atuais de Proteção de 
Dados - Ed. 2020. Acessado em 19 de dezembro de 2022. 
101 Pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). 
102 Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2022-08/nove-em-cada-dez-criancas-e-
adolescentes-sao-usuarias-de-internet. Acessado em Acessado em 04 de janeiro de 2023. 
103      Fonte: https://cetic.br/pt/tics/kidsonline/2021/criancas/A3/ Acessado em Acessado em 04 de 
janeiro de 2023. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2022-08/nove-em-cada-dez-criancas-e-adolescentes-sao-usuarias-de-internet
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2022-08/nove-em-cada-dez-criancas-e-adolescentes-sao-usuarias-de-internet
https://cetic.br/pt/tics/kidsonline/2021/criancas/A3/
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Como mencionado no Estudo Preliminar da ANPD104, as 
pessoas não têm conhecimento e educação sobre as 
medidas mínimas de segurança na internet e tratamento 
de dados pessoais. Mesmo os adultos não possuem total 
compreensão de como seus dados pessoais são tratados. 
A situação fica ainda mais preocupante quando o 
tratamento envolve dados pessoais de crianças, as quais 
se encontram em uma posição de vulnerabilidade, o que 
significa admitir que não terão o mesmo discernimento e 
controle sobre seus dados que um adulto, necessitando 
de proteção adicional105. Em razão do estágio de 
desenvolvimento das crianças e da sua condição de 
vulnerabilidade, é necessário que os seus interesses 
sejam resguardados em atenção ao disposto na 
Constituição Federal sobre a proteção de dados pessoais, 
inclusive em meios digitais, e da obrigação da família, do 
Estado e da sociedade de assegurar à criança, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, bem como 
no artigo 100, inciso V, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o ECA106. 

 

Por isso, é muito importante que a ANPD se posicione o quanto antes a respeito das regras que 
deverão ser observadas para o tratamento de dados pessoais de crianças para que as pessoas 
que realizam o tratamento dos dados saibam os cuidados que devem ser adotados no dia a dia, 
trazendo mais tranquilidade para os pais e responsáveis legais das crianças.  

3. A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CONSENTIMENTO COMO BASE 
LEGAL EXCLUSIVA AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS 

Muito embora as discussões sobre a privacidade e da proteção de dados pessoais de crianças 
tenham ganhado relevância no Brasil nos últimos anos, especialmente em razão da LGPD e da 
alteração107 que foi feita em 2022 na Constituição Federal para incluir aproteção de dados 

                                                           
104 Fonte: https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/estudo-preliminar-tratamento-
de-dados-crianca-e-adolescente.pdf. Acessado em 20 de dezembro de 2022. 
105  Guia de Proteção de Dados Pessoais – Crianças e Adolescentes, elaborado pela Fundação Getúlio 
Vargas em Outubro de 2020, disponível em: 
https://portal.fgv.br/sites/portal.fgv.br/files/u12834/guia_criancas_e_adolescentes.pdf. Acessado em 
20 de dezembro de 2022.  
106 Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
107 Emenda Constitucional nº 115. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/estudo-preliminar-tratamento-de-dados-crianca-e-adolescente.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/estudo-preliminar-tratamento-de-dados-crianca-e-adolescente.pdf
https://portal.fgv.br/sites/portal.fgv.br/files/u12834/guia_criancas_e_adolescentes.pdf
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pessoais entre os direitos e garantias fundamentais, ainda restam dúvidas sobre as regras que 
devem ser seguidas para tratar dados pessoais de crianças. 

A LGPD determina que os dados pessoais das crianças devem ser tratados no seu melhor 
interesse. O princípio do melhor interesse é uma ideia muito ampla e sua aplicação depende da 
análise do caso concreto. Porém, seu principal objetivo em qualquer caso deve ser a proteção 
das crianças de forma a garantir seu desenvolvimento pleno, com saúde, segurança e bem-
estar108.  

Uma vez entendido que o melhor interesse da criança deve ser sempre observado, seguimos 
para uma breve análise das três possíveis regras mencionadas no Estudo Preliminar da ANPD 
para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. 

 

3.1 PRIMEIRA INTERPRETAÇÃO 

 

Sobre a obrigatoriedade de obtenção do consentimento, uma das possíveis interpretações 
cabíveis, é que o tratamento de dados de crianças, definidas ECA como as pessoas até 12 (doze) 
anos de idade incompletos, deve ser necessariamente baseado no consentimento, excetuadas 
as hipóteses previstas na LGPD109. Neste caso, ainda que os dados pessoais da criança sejam 
tratados, por exemplo, com o propósito de garantir o recebimento da pensão alimentícia, o 
consentimento seria obrigatório nos referidos termos. 

O argumento que justifica o consentimento obrigatório é que o legislador teria explicitamente 
indicado a base legal do consentimento no capítulo dedicado ao tratamento de dados pessoais 
de crianças e, portanto, todo e qualquer tratamento de dados demandaria a obtenção do 
consentimento de um dos pais ou responsável legal da criança e do adolescente, o que na prática 
pode ser inviável. Seguindo tal tese, no exemplo acima, em não sendo possível coletar o 
consentimento, os dados pessoais não poderiam ser tratados no contexto de demandas judiciais 
envolvendo pagamento de pensão alimentícia, o que deixaria de atender o princípio do melhor 
interesse da criança. Outro ponto que enfraquece esta tese é que os pais e/ou responsáveis do 
titular de dados deveriam obrigatoriamente que consentir com o tratamento para o pagamento 
da pensão alimentícia, uma vez que estes não teriam a possibilidade de não consentir com o 
tratamento.  

O consentimento, neste caso, não estaria de acordo com as características descritas na LGPD, 
uma vez que além de determinar que o consentimento deve ser específico e em destaque, as 
demais exigências previstas na LGPD110 também deveriam ser observadas – quais sejam, “ser 
uma manifestação livre, informada e inequívoca”, o que não aconteceria no exemplo discutido, 
resultando em um vício de consentimento (podendo ser considerado inválido).  

Assim sendo, o consentimento como única regra para justificar o tratamento de dados de 
crianças não parece ser apropriado para garantir que o melhor interesses das crianças, sem 
mencionar o ônus que seria causado aos pais/responsáveis para consentir com o tratamento de 

                                                           
108 CAGNONI, Ana Carolina. Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes: A LGPD e os 
demais diplomas legais existentes no Brasil. In: Thomson Reuters ProView - Temas Atuais de Proteção de 
Dados - Ed. 2020. Acessado em 19 de dezembro de 2022.  
109 Parágrafo 3º do artigo 14 - “Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a 
que se refere o § 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável 
legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão 
ser repassados a terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo.” 
110 Artigo 5º, LGPD. 
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todos os dados de crianças, independentemente da finalidade, bem como para o controlador 
de dados na medida em que caberá a ele a coleta e gestão do consentimento.  

Por fim, outro argumento mencionado no Estudo Preliminar que reforça a possibilidade de 
utilização de outras bases legais para o tratamento de dados de crianças é que, eventualmente, 
o melhor interesse da criança poderá não estar alinhado com o interesse dos seus pais/ 
responsáveis, o que poderia resultar na impossibilidade de obtenção do consentimento em 
casos que são essenciais para atendimento do melhor interesse da criança como, por exemplo, 
para o propósito de registro de crianças e emissão da certidão de nascimento, que é um direito 
fundamental de toda pessoa111.     

 

3.2 SEGUNDA INTERPRETAÇÃO 

Já no que se refere à possibilidade de equiparação dos dados pessoais de crianças a dados 
pessoais sensíveis, conforme mencionado no Estudo Preliminar, a própria exigência do artigo 
14, parágrafo 1º, de que o consentimento seja dado de forma específica e em destaque, seria 
uma decorrência dessa equiparação, uma vez que existe uma exigência similar no artigo que 
trata dos dados pessoais sensíveis112.  

A dificuldade de aplicação dessa tese, como bem explicado no Estudo Preliminar, é que o 
tratamento de dados de crianças estaria limitado às regras aplicáveis para o tratamento de 
dados pessoais sensíveis, o que também não parece ter sido a intenção do legislador, além de 
acarretar maiores dificuldades para os pais/responsáveis legais que teriam que avaliar se o 
tratamento dos dados seria realizado de acordo com o princípio do melhor interesse da criança.  

 

3.3 TERCEIRA INTERPRETAÇÃO 

A terceira interpretação possível indicada pela ANPD é que o tratamento de dados de crianças 
poderia ser fundamentado em qualquer regra legal prevista na LGPD,113 desde que observado 
o princípio do melhor interesse na legislação previsto.114.  

Assim, o consentimento de um dos pais ou responsável legal só seria exigível quando a 
atividade de tratamento demandasse o consentimento do titular de dados115 e, neste caso, a 
autorização parental (e não o consentimento) se justificaria em virtude da incapacidade civil116 
da criança para exercer pessoalmente os atos da vida civil.  

A aplicação desta terceira interpretação também eliminaria a discussão sobre eventual 
hierarquia entre as regras legais aplicáveis ao tratamento de dados e tornaria o tratamento de 
dados de crianças mais flexível. Naturalmente, independentemente da hipótese aplicável ao 
tratamento de dados de crianças, o princípio do melhor interesse da criança e os demais 

                                                           
111Fonte: https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/estudo-preliminar-tratamento-de-
dados-crianca-e-adolescente.pdf. Acessado em 20 de dezembro de 2022. 
112 Artigo 11, inciso I, LGPD. 
113 Artigos 7º e 11º da LGPD. 
114 Tal lógica está alinhada com o Enunciado  aprovado na IX Jornada de Direito Civil (2022), o qual destaca 
que o artigo 14 da LGPD não excluiu a aplicação das demais bases legais Fonte: 
https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-
1/jornadas-cej/enunciados-aprovados-2022-vf.pdf. Acessado em 20 de dezembro de 2022.  
115 Nos termos dos artigos 7, inciso I, e 11, inciso I, da LGPD. 
116 Absolutamente incapaz. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/estudo-preliminar-tratamento-de-dados-crianca-e-adolescente.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/estudo-preliminar-tratamento-de-dados-crianca-e-adolescente.pdf
https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/enunciados-aprovados-2022-vf.pdf
https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/jornadas-cej/enunciados-aprovados-2022-vf.pdf
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princípios previstos na LGPD (finalidade, adequação, necessidade, dentre outros), deverão ser 
sempre observados.   

Os argumentos contrários à aplicação da terceira interpretação são os seguintes: 

 

1. nos termos do Código Civil Brasileiro, os menores de 16 (dezesseis) anos são 
absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil e os maiores de 
16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos são relativamente incapazes a certos atos 
ou à maneira de os exercer. Em outras palavras, o consentimento previsto no artigo 14 
da LGPD deveria ser exigido para todos os menores de 16 (dezesseis) anos e não apenas 
para as crianças (até 12 (doze) anos de idade incompletos); e  

 

2. não seria possível garantir que o melhor interesse da criança seria preservado quando 
o tratamento fosse fundamentado no legítimo interesse117. 

 

Logo, em virtude das discussões acima mencionadas, é urgente que a ANPD oriente a sociedade 
sobre como se dará o tratamento de dados de crianças, estabelecendo limitações sempre que 
for necessário para garantir o atendimento ao princípio do melhor interesse da criança e aos 
demais princípios previstos na LGPD. 

 

4. CONCLUSÃO 

Podemos concluir que o tratamento de dados pessoais de crianças pode ser fundamento em 
todas as regras previstas nos artigos na LGPD, observado o melhor interesse da criança, o que 
está alinhado com a terceira interpretação do Estudo Preliminar realizado pela ANPD.  
 
Além disso, como regra, os responsáveis pelo tratamento de dados de crianças devem obter a 
autorização dos pais e/ou responsáveis legais, conforme preceitua o artigo 14 da LGPD, uma vez 
que esta autorização não se confunde com o consentimento na lei estabelecido118. Isto porque, 
tal obrigação decorre da própria incapacidade civil da criança, não da aplicação da base legal do 
consentimento em si.  

O tratamento de dados de crianças e adolescentes é objeto da Agenda Regulatória da ANPD119 
e é esperado que a ANPD regule o assunto ainda em 2023. Até que tenhamos uma orientação 
clara e definitiva da ANPD sobre o assunto, seja qual for a regra adotada, o responsável deve 
continuar tratando os dados pessoais de crianças em conformidade com a LGPD, especialmente 
em atenção aos princípios da transparência, finalidade e necessidade, com a elaboração de 
avisos de privacidade120 que sejam simples, claros, facilmente compreensíveis e acessíveis aos 

                                                           
117 Nos termos do artigo 10 da LGPD. 
118 nos artigos 5º, XII, 7º, I e 11, I, da LGPD. 
119 A Agenda é o instrumento de planejamento que resume as ações regulatórias prioritárias da ANPD 
com o propósito de conferir maior publicidade, previsibilidade, transparência e eficiência para o processo 
regulatório da ANPD e mais segurança jurídica para a sociedade. Fonte: https://www.gov.br/anpd/pt-
br/assuntos/noticias/anpd-publica-agenda-regulatoria-2023-2024. Acessado em 08 de janeiro de 2023.  
120 O Aviso de Privacidade deve ser uma comunicação objetiva, de fácil visualização, pelo qual o prestador 
de serviço (Controlador) transparece ao usuário a forma como o tratamento é realizado , os tipos de dados 
pessoais que são coletados, as finalidades para as quais são coletados, a hipótese legal que autoriza o 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-publica-agenda-regulatoria-2023-2024
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-publica-agenda-regulatoria-2023-2024
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interessados, com a adoção de medidas de segurança que possam efetivamente proteger os 
dados pessoais de crianças.  

Nós, pais e responsáveis legais, também temos um papel fundamental nesse processo de 
proteção dos dados pessoais das nossas crianças. Precisamos estar atentos ao compartilhar os 
dados de nossos filhos, netos, sobrinhos, com terceiros. Temos que perguntar, pelo menos, para 
que os dados serão coletados e com quem serão compartilhados. O cuidado começa por nós.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
tratamento, os terceiros com os quais podem ser compartilhados dados e as medidas que são adotadas 
para protegê-los, algo que atende a um dos deveres do Controlador e a direitos do Titular. Fonte: 
https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2021/qual-a-importancia-dos-avisos-de-privacidade-
e-por-que-tenho-que-me-preocupar-com-isso-
1#:~:text=O%20Aviso%20de%20Privacidade%20deve,hip%C3%B3tese%20legal%20que%20autoriza%20
o. Acessado em 08 de janeiro de 2023.  

https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2021/qual-a-importancia-dos-avisos-de-privacidade-e-por-que-tenho-que-me-preocupar-com-isso-1#:~:text=O%20Aviso%20de%20Privacidade%20deve,hip%C3%B3tese%20legal%20que%20autoriza%20o
https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2021/qual-a-importancia-dos-avisos-de-privacidade-e-por-que-tenho-que-me-preocupar-com-isso-1#:~:text=O%20Aviso%20de%20Privacidade%20deve,hip%C3%B3tese%20legal%20que%20autoriza%20o
https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2021/qual-a-importancia-dos-avisos-de-privacidade-e-por-que-tenho-que-me-preocupar-com-isso-1#:~:text=O%20Aviso%20de%20Privacidade%20deve,hip%C3%B3tese%20legal%20que%20autoriza%20o
https://www.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2021/qual-a-importancia-dos-avisos-de-privacidade-e-por-que-tenho-que-me-preocupar-com-isso-1#:~:text=O%20Aviso%20de%20Privacidade%20deve,hip%C3%B3tese%20legal%20que%20autoriza%20o
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A PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS NO AMBIENTE ESCOLAR 

 
Edmée Maria Capovilla Leite Froz121 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
Em setembro de 2020, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei n.º 
13.709/18 (LGPD), com um dos objetivos de garantir que as empresas que coletem dados 
pessoais, realizem os procedimentos de maneira segura, clara, informada, de maneira 
facilmente acessível para os usuários ou clientes dos seus serviços. 
 
Assim, praticamente todas as empresas e serviços públicos do país, precisam estar adequados a 
essa nova exigência e para isso, é necessário que as pessoas também se informem sobre a 
proteção dos seus dados pessoais. 
 
 
Nesse artigo, pretende-se ampliar a visão da proteção de dados, sob a visão dos pais ou 
responsáveis legais de crianças em idade escolar, de maneira que seja uma leitura em linguagem 
que favoreça a compreensão do tema, para que conheça a LGPD e possa exigir o seu 
cumprimento.  
 
As escolas são uma das empresas que mais coletam dados pessoais, sendo necessário informá-
los para o cadastro do aluno, tais como nome completo, RG ou certidão de nascimento, CPF, 
carteira de vacinação, nome dos pais, telefone, endereço, se tem alguma doença ou restrição 
alimentar, carteira do SUS. 
 
Esses são dados pessoais que podem identificar uma pessoa, identificar uma criança, que 
também é protegida pela LGPD. Nesse caso, esses dados cadastrais são, geralmente, utilizados 
no ato da matrícula escolar, sendo obrigatória a sua informação, para que o contrato de 
prestação de serviço com a escola seja válido. 
 
O responsável legal, que pode ser o pai, a mãe ou outra pessoa deverá informar para a escola, 
com exatidão, sobre os dados pessoais e dados pessoais sensíveis, que se referem à saúde da 
criança. 
 

                                                           
121 Advogada, professora e consultora em privacidade e proteção de dados. 
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Os dados sensíveis coletados no ambiente escolar também poderão estar relacionados à origem 
racial ou étnica, religião, opinião política, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico.122 
 
Diversas informações são coletadas e guardadas em uma escola, o que merece atenção dos 
responsáveis legais sobre as boas práticas na proteção de dados das crianças. 

 

2. PAIS E RESPONSÁVEIS, O QUE VOCÊS DEVEM SABER SOBRE A LGPD? 
 

O contato com a escola pode iniciar antes da matrícula, com uma mensagem nos canais de 
atendimento da escola, como o WhatsApp, por exemplo, agendando uma visita, coletando o 
nome do futuro aluno(a) e dos pais e o telefone. 
 
Nesse momento, já há coleta de dados e a escola já deve ter cuidado com essas informações, 
sendo importante informar como cuida desses dados, desde o início, porque a maioria das 
situações, esse contato ocorre através dos celulares particulares dos funcionários, o que 
representa um risco, pois o celular pode ser perdido, quebrado, furtado, assim como o 
WhatsAppp pode ser invadido e os dados serem vazados. 
 
Seguindo esse procedimento, no contrato de matrícula deverá ser explicado quais os dados 
serão coletados, os dados sensíveis, por qual motivo a escola precisa desses dados, se vai 
compartilhar com outras empresas, quais as empresas. 
 
Nesse caso, a escola deve informar que tipo de empresa irá compartilhar os dados, por exemplo, 
como escritório de contabilidade, escritório de advocacia, uma empresa de vídeo vigilância, 
quando a escola utiliza câmeras de segurança, não sendo necessário informar o nome das 
empresas, porque poderá ter mudanças ao longo do ano. 
 
O prazo que os dados pessoais serão armazenados na escola, os direitos dos alunos, pais e/ou 
responsáveis legais e as formas de exercê-los, as responsabilidades, multas e penalidades se 
acontecer o descumprimento contrato também deverão ser informados. 
 
No contrato, deve ser observado se consta o nome do Encarregado e como entrar em contato 
com ele(a), se por telefone, e-mail ou outra forma. Essa pessoa é a responsável por cuidar da 
proteção de dados na empresa, por verificar as questões de segurança dos dados, e atenderá 
aos pais ou responsáveis e aos alunos sobre as dúvidas em relação à guarda dos dados na escola, 
por exemplo. 
 
Quando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entrou em vigor, esse profissional foi 
designado para ser um canal de comunicação das pessoas com as empresas e com a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que tem sede em Brasília (DF), sendo um órgão 
vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública123 e tem muitas funções, dentre elas, 
receber reclamações, denúncias e contribuir para a educação da sociedade sobre a proteção de 
dados.  
Então, uma das obrigações das escolas é nomear o Encarregado e informar, dar publicidade, de 
forma clara e objetiva, nos contratos e no site da escola, conforme determina a LGPD.124 
O encarregado ficará responsável, em relação aos pais e alunos, a aceitar as reclamações e 
comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. 
 

                                                           
122 Art. 5º, II, da Lei n.º 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 
123 Decreto n.º 11.348/23. 
124 no art. 41. 
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A escola terá que criar um canal comunicação, de fácil acesso, para que as solicitações sejam 
formalizadas e, posteriormente, respondidas no prazo de até 15 (quinze) dias para que os 
controladores, no caso, a escola, informe sobre a origem dos dados, a inexistência de registros, 
os critérios utilizados para tratamento de dados e a finalidade do tratamento. 
 
O tratamento de dado é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem 
a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle 
da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.125 
 
Quanto à coleta de dados sensíveis é necessário que a escola explique por que precisa ter 
informações sobre a origem racial ou étnica, por exemplo. E todos os funcionários devem estar 
capacitados para informar, por isso os funcionários devem estar treinados e atualizados quanto 
à legislação que protege os dados pessoais.  
 
Da mesma forma, se na matrícula se exigir a religião, opinião política, saúde, vida sexual, dado 
genético ou biométrico, e se não tiver um motivo que justifique essa coleta, poderá ser 
considerada uma coleta excessiva de dados e causar prejuízo ao aluno ou pais/responsáveis 
legais. 
 
Portanto, a forma como a escola cuida (trata) dos dados pessoais dos alunos e dos responsáveis 
deve ser legítima, específica, clara e conferir transparência para os pais e alunos da instituição, 
bem como para os colaboradores, prestadores de serviço e afins. 
 
Para isso, uma forma de conferir como os dados pessoais serão tratados, coletados, 
armazenados, processados, compartilhados é através da política de privacidade, que é um 
documento interno, que informará todos os procedimentos, as responsabilidades, as obrigações 
da escola e as obrigações dos pais e/ou responsáveis legais dos alunos. 
 
Esse documento deverá estar disponível para acesso, on line, no site da escola e no formato 
impresso, na secretaria. 
No site da escola poderá constar algum banner par inserir os dados pessoais do aluno ou dos 
responsáveis legais para receber informações, atualizações, eventos. Esses dados serão 
armazenados pela escola e/ou por uma empresa que faz o marketing e a publicidade da 
instituição. 
 
Nesses banners deverão constar os avisos de privacidade on-line e consentimento, em uma 
linguagem de fácil compreensão, permitindo que as pessoas cliquem de forma consciente, 
consentindo que querem receber as informações no e-mail ou por WhatsApp. 
 
Essa é uma boa prática das escolas, pois oferece à pessoa a possibilidade de escolher se quer 
receber esse tipo de conteúdo ou não, assim como nos e-mails, que deverá constar uma opção 
para descadastrar o e-mail da lista. 

 

3. AS ESCOLAS COMPARTILHAM DADOS PESSOAIS COM O PODER 
PÚBLICO? 

 

                                                           
125 Art. 5º, X, da Lei n.º 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 
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As instituições de ensino estão sob a fiscalização do Ministério da Educação, periodicamente, 
que utiliza de para auditar os números de alunos e funcionários, por isso, inserir as práticas de 
proteção de dados e privacidade nas escolas, será necessário.126 
Assim, para atender a finalidade de execução de política pública ou ainda para cumprir legislação 
anterior à LGPD, as escolas compartilharão dados pessoais com a União, por exemplo, quando 
realiza, anualmente, o censo escolar da educação básica. 
 
O censo é realizado em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, em caráter declaratório e mediante coleta de dados descentralizada, englobando 
todos os estabelecimentos públicos e privados de educação básica e adotando alunos, turmas, 
escolas e profissionais da educação como unidades de informação. 
 
Contudo, são assegurados o sigilo e a proteção de dados pessoais no censo da educação, sendo 
proibido a utilização dos dados para fins estranhos aos previstos na legislação educacional.127 
Outra possibilidade de compartilhamento de dados pessoais dos alunos e dos pais e/ou 
responsáveis legais é quando a escola tem atividades extracurriculares, por exemplo, aula de 
inglês, de ballet, de judô e assim por diante. 
 
Nessa modalidade, a escola vai compartilhar com a outra escola quais são os alunos que farão 
as atividades, recebendo mensalmente, o histórico do aluno, quantas vezes faltou, como está o 
desempenho, sendo importante que os pais saibam que o compartilhamento de dados faz parte 
da atividade da escola, para que possa desempenhar a prestação de serviço. 
 
A segurança da informação está vinculada à proteção de dados, pois os sistemas informatizados, 
com os bancos de dados contendo diversas informações precisa ser seguro para que não haja 
vazamento de dados, que são as invasões nos sistemas e a divulgação na internet, das 
informações conseguidas. 
 
O último vazamento de dados pessoais, envolvendo o ambiente escolar, aconteceu com uma 
falha nos sistemas do INEP, onde mais de 5 milhões de estudantes brasileiros tiveram dados 
expostos na internet, descobrindo-se que era possível saber informações como nomes dos 
candidatos, e-mail, senhas, gênero e nome da mãe, como boletins de desempenho, local de 
prova e até laudos médicos e opção de tratamento social.128  
 

 
4. MAS SE ACONTECER ALGUM PROBLEMA, O QUE A ESCOLA PRECISA 
FAZER? 

 
Quando se descobrir que houve um vazamento de dados, a escola precisará ter um Plano de 
Resposta a Incidentes, onde deverá identificar quais dados foram vazados, quantas pessoas 
foram afetadas, quais os riscos e informar, individualmente, por e-mail ou outro tipo de 
comunicação aos pais ou responsáveis, além dessas informações, as medidas que foram ou que 
serão adotadas para reverter ou diminuir o prejuízo, no prazo de até 2 dias. 

 

                                                           
126 FROZ, Edmée Maria Capovilla Leite. Proteção de dados: boas práticas no setor educacional. In: LIMA, 
Ana Paula Canto de; SABOYA, Maria Beatriz. (coord.). Ensaios sobre direito digital, privacidade e proteção 
de dados. 1 ed. Recife, PE : Império Jurídico, 2022. P. 172. 
127 Nota Técnica 46 (3319546) SEI 00261.000730/2022-53 / pg. 4, disponível em https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-

publicacoes/sei_00261-000730_2022_53-nt-46.pdf 
128 https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/09/10/falha-no-sistema-do-inep-vaza-dados-de-
5-milhoes-de-estudantes.htm?cmpid=copiaecola 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/09/10/falha-no-sistema-do-inep-vaza-dados-de-5-milhoes-de-estudantes.htm?cmpid=copiaecola
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/09/10/falha-no-sistema-do-inep-vaza-dados-de-5-milhoes-de-estudantes.htm?cmpid=copiaecola
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5. SOBRE AS REDES SOCIAIS DA ESCOLA. O QUE OS PAIS PRECISAM SABER? 
 
Com o aumento do uso das redes sociais, as escolas também começaram a divulgar os seus 
eventos, as aprovações dos alunos em olimpíadas, concursos para atrair mais atenção, pois é 
uma forma significativa de promover o nome da escola.  

 
Para que a imagem, voz e nome do aluno seja divulgado na internet é necessário que os pais 
ou responsáveis legais concordem com essa exposição, através da assinatura, se no contrato, 
que seja em cláusula específica, destacada, dando oportunidade de saber por quanto tempo 
será utilizado a imagem, voz e nome, em quais redes sociais, e se tem alguma forma de retirar 
o conteúdo, se a pessoa não quiser mais que o seu filho seja divulgado nas mídias. 
 
Se os contratos foram feitos sem as informações sobre proteção de dados, uma boa prática é se 
informar na secretaria da escola e pedir mais informações sobre a forma de tratamento de dados 
pessoais, o que poderá acontecer através de um outro contrato ou uma atualização, chamada 
de aditamento contratual que tem objetivo modificar, atualizar e ratificar determinadas 
cláusulas, para cumprir a lei, no caso, a LGPD, fornecendo informações que proporcionem 
clareza e segurança para as partes, afastando dúvidas e possíveis reclamações sobre o 
tratamento dos dados pessoais.129 
 

6. CONCLUSÃO 
 
Conclui-se, portanto, que a proteção de dados é um dos temas mais discutidos, desde a entrada 
em vigor da LGPD, pois afeta a forma como as empresas e, neste caso, as escolas, usam os dados 
pessoais para desenvolverem suas atividades, impondo obrigações de informar aos pais e/ou 
responsáveis legais sobre o tratamento dos dados pessoais.  
 
Contudo, para que seja ampliado o conhecimento da lei, as escolas deverão treinar seus 
funcionários e inserir atividades para que os pais, e porque não, as crianças, tenham contato 
com o tema, para que possam conhecer e exigir os seus direitos, ainda que representadas pelos 
seus pais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                           
129 Idem. 
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O QUE DEVO OBSERVAR NO COMPARTILHAMENTO DOS MEUS 
DADOS PESSOAIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA?  

 
Sílvio Tadeu de Campos130 

 

 
1 INTRODUÇÃO  
 

Em agosto de 2018, foi publicada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecida 
popularmente como LGPD, que regula o tratamento de dados pessoais realizado por empresas 
privadas e, inclusive, pelos diversos órgãos públicos brasileiros.  

Tal lei foi criada como uma medida para se adequar às novas tecnologias e às recentes alterações 
legislativas em todo o mundo, em atenção às novas demandas da população diante dos riscos 
que essas novas tecnologias podem trazer aos direitos dos cidadãos e da coletividade.  

Ora, num mundo em que os serviços, públicos e privados, são prestados com o maior uso de 
tecnologia possível e as prestadoras de serviços se utilizam de um número cada vez maior de 
dados pessoais dos usuários desses serviços, as novas legislações devem se adequar para 
garantirem a defesa dos direitos desses usuários, como o direito à proteção de dados pessoais, 
incluído entre os direitos considerados como fundamentais pela Constituição Federal de 1988.  

Diante disso, a LGPD apresenta uma série de deveres, princípios e regras a serem observadas 
pelos entes privados e pelos diversos entes da Administração Pública, na medida em que os 
dados pessoais dos cidadãos em geral devem ser protegidos para que se evite algum abuso de 
poder político ou econômico na utilização desses dados pessoais para atender a um interesse 
privado em detrimento ao interesse público, inclusive nos casos de compartilhamento de dados 
por esses órgãos públicos, objetivo do presente trabalho. 

O uso compartilhado dos dados pessoais, nos termos da LGPD, se refere à comunicação, difusão 
ou qualquer tratamento compartilhado de banco de dados pessoais por órgãos públicos ou 
entre esses e empresa privadas, de modo recíproco, com uma autorização específica para uma 
das modalidades de tratamento de dados pessoais. 

 

 

 

 

                                                           
130 Advogado formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em Direito 

Administrativo pela FGV Direito SP. Certificado em Segurança da Informação e em Privacy and Data 

Protection Practitioner (PDPP), pela Exin. Especialista em Privacidade e Proteção de Dados pelo Insper e 

FIA. Certificado em Privacidade e Proteção de Dados Data Privacy Br, Opice Blum Academy e ITS Rio. 

Certificado em Compliance Regulatório pela University of Pennsylvania. Membro associado da 

govDADOS.br. Autor de artigos e advogado em São Paulo, atuante nas áreas de Licitações, Contratos 

Administrativos e Proteção de Dados.   
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Visto alguns dos principais conceitos apresentados na Lei, importante abordar os princípios e as 
bases legais previstas no texto legislativo mais específicos para o tratamento de dados pessoais 
pelo Poder Público, no sentido de, ao final, apresentar as medidas necessárias para o 
compartilhamento de dados pelos órgãos públicos dentro dos limites legais. 

 

2 PRINCÍPIOS E BASES LEGAIS  

A LGPD também determina os princípios e as hipóteses legais em que os dados pessoais dos 
cidadãos podem ser utilizados (tratados) pelo Poder Público, como nos casos de coleta de dados 
por meios eletrônicos. 
 Fernando Tasso, assim, considera três os principais princípios previstos no artigo 6º da LGPD 
para a aplicação no âmbito público: 1) princípio da finalidade; 2) princípio da adequação; e 3) 
princípio da necessidade.  

 

 
Princípio da Finalidade 
 
O princípio da finalidade relaciona-se ao dispositivo da lei que estabelece “que o tratamento e 
uso compartilhado de dados devem ser os necessários à execução de políticas públicas”, de 
forma que a realização do tratamento deve ser direcionada para propósitos legítimos, 
específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de 
forma incompatível com essas finalidades131.  

 
 

Princípio da Adequação 
 
O princípio da adequação, por sua vez, determina que as operações de tratamento devem ser 
compatíveis com as finalidades informadas pelo controlador aos titulares dos dados pessoais no 
momento de sua coleta. Fernando Tasso lembra que tal princípio guarda forte relação com o 
princípio anterior, de forma que “diz respeito à justa expectativa que o titular dos dados tem 
quanto ao tratamento que a eles é dado.”132 
 
 
Princípio da Necessidade 

 
O outro princípio apontado pelo autor, por fim, se refere ao princípio da necessidade, segundo 
o qual os dados utilizados nas atividades de tratamento devem ser os mínimos necessários à 
execução da política pública a ser realizada, de forma que ela se trata da própria finalidade da 
coleta desses dados.  

  

                                                           
131 TASSO, Fernando Antonio. Capítulo IV – Do Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público. In: 
OPICE BLUM, Renato; MALDONADO, Viviane Nóbrega (coords.). LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados 
comentada – 2 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 255. 
132 TASSO, Fernando Antonio. Capítulo IV – Do Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público. In: 
OPICE BLUM, Renato; MALDONADO, Viviane Nóbrega (coords.). LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados 
comentada – 2 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 256. 
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Ainda na abordagem dos princípios aplicados ao tratamento de dados pela Administração 
Pública, Stela Chaves Rocha Sales e Camila Akemi Tsuzuki ensinam que  

Em coerência com o princípio da finalidade e da necessidade, a Administração 
deve garantir aos titulares a exatidão, clareza, relevância e atualização dos 
dados (princípio da qualidade dos dados), além do direito do cidadãos de 
conhecer a integralidade dos dados pessoais que estão em seu poder, inclusive 
quanto à forma e duração de seu tratamento (princípio do livre acesso), 
garantindo informações claras, precisas e acessíveis sobre a realização do 
tratamento e respectivos agentes de tratamento (princípio da 
transparência)133. 

A LGPD prevê, ainda, de maneira expressa, determinados dispositivos aplicáveis ao tratamento 
de dados pessoais pela Administração Pública. Alguns deles destinam-se, inclusive, ao 
tratamento de dados realizado pelas empresas privadas que prestam serviços públicos e cujos 
dados pessoais de cidadãos são compartilhados para elas pelo Poder Público.  

Na realidade de transformação do Governo cada vez mais digital, num contexto de contratação 
de Tecnologia da Informação para prestação de serviços públicos, existe a necessidade de se 
compartilhar dados para as empresas fornecedoras de tecnologias mais avançadas e 
inteligentes, inclusive de compartilhar os dados considerados, na forma da Lei, sensíveis, para 
uma prestação de serviços dotada de maior eficiência. É o que ocorreu, por exemplo, em 
diversas cidades do mundo, durante a pandemia do Coronavírus, entre 2020 e 2022, período 
em que se contratou empresas de tecnologia e de software com o fim de rastrear os casos de 
Covid-19 em diversas localidades desses municípios e combater a disseminação do vírus.  

O artigo 23134 da Lei estabelece que a Administração Pública pode tratar dados pessoais dos 
cidadãos com o dever de atender a uma determinada finalidade pública, na busca pelo interesse 
público, com o objetivo de executar as competências ou cumprir as atribuições dos serviços 
públicos previstas em lei. Dessa forma, se conclui que o objetivo principal da utilização dos dados 
pessoais dos cidadãos pelo Poder Público se materializa no “bem comum concretizado pelo 
interesse público -, relacionado de forma direta com o exercício das competências 
constitucionais e com as atribuições dos serviços públicos.”135 

Neste contexto, antes de abordarmos os limites legais específicos para o compartilhamento de 
dados pessoais, necessário destacar as principais hipóteses legais previstas na Lei para o 
tratamento desses dados pela Administração Pública, quais sejam: 

 

                                                           
133 ROCHA SALES, Stela Chaves; TSUZUKI, Camila Akemi. Cidadania em xeque: entre o interesse público e 
a proteção de dados pessoais. In: RAIS, Diogo; PRADO FILHO, Francisco Octavio de Almeida. (Coords.). 

Direito Público Digital: O Estado e as novas tecnologias: desafios e soluções. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2020. 

134 Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no 
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) , 
deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, 
com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, 
desde que: 
135 MOREIRA, Patricia Prieto. Tratamento e uso compartilhado de dados pessoais pela administração 
pública na execução de políticas públicas. In: DAL POZZO, Augusto neves; MARTINS, Ricardo Marcondes 
(coords.). LGPD & Administração Pública: Uma análise ampla dos impactos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2020. Pg. 286. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art1
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Consentimento 

 
O consentimento, segundo o artigo 5º, inciso XII, refere-se à manifestação de vontade, emitida 
pelo cidadão, de forma livre, informada e sem margem para dúvidas, sendo a concordância clara 
e transparente.  

 

Cumprimento de obrigação legal ou regulatória 

 
Se existir uma determinação legal, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, ou, ainda, por 
meio de normas, o órgão público poderá realizar o tratamento dos dados pessoais 
fundamentado nessa base legal. Caio César Carvalho Lima observa que as obrigações firmadas 
por meio de contrato entre agentes privados não são acobertadas por esta base legal, de forma 
que se faz importante que “a assinatura do contrato seja precedida de prévia e efetiva validação 
acerca da possibilidade de cumprir todas as disposições lá constantes à luz da legislação”136 

 

Tratamento ou compartilhamento dos dados necessários para execução de políticas públicas 

 
O inciso III, do artigo 7º, trata da base legal do tratamento de dados pessoais necessários para a 
execução de políticas públicas, conforme acima discorrido, sempre observando o interesse 
público e a finalidade a ser atendidos e os princípios a serem respeitados.   

 
Patrícia Peck lembra que ao Poder Público cabe a garantia de que no compartilhamento de 
dados pessoais a finalidade original seja compatível com a finalidade desse compartilhamento, 
concernentes à execução de políticas públicas e ao interesse público pretendido, observados os 
princípios da necessidade e da publicidade. 

  
Peck, ainda, complementa:  

 
Da mesma forma, a transferência dos dados pessoais às entidades privadas é 
vetada, com exceção das situações em que os dados são acessíveis 
publicamente ou em que a execução de um serviço ou medida o exigir.137 

 

Proteção da vida 

 
O tratamento de dados pessoais é autorizado, ainda, sem a necessidade do consentimento pelo 
titular dos dados pessoais, no caso de proteção da vida ou da incolumidade física do cidadão ou 
de terceiro, nos termos do referido artigo 7º, inciso VII, da LGPD.  
 
Caio César Carvalho Lima lembra que essa hipótese legal está relacionada a casos graves e que 
ponham em risco a vida ou a integridade física do cidadão, de forma que tal critério se mostra 
bastante restritivo, não autorizando que qualquer caso de prejuízo à saúde do titular esteja 
protegido por essa hipótese legal, como o caso apresentado por Lima: “situações em que 

                                                           
136 CARVALHO LIMA, Caio César. CAPÍTULO II – Do Tratamento dos Dados Pessoais. In: MALDONADO, 
Viviane Nóbrega; OPICE BLUM, Renato. (coords.). LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Comentada. 2ª 
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, pg. 182.  
137 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei nº 13.709/2018 (LGPD). São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. Pg. 88.  
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pessoas possam ter sido sequestradas ou estejam perdidas das suas famílias podem ensejar 
tentativas de obtenção de dados de geolocalização, afim de identificar os titulares”138 

 

Tutela da saúde 

 
Ana Paula Canto de Lima et al lembram que o inciso VIII, do referido artigo 7º, garante o 
tratamento de dados para tutela da saúde nos casos em que os profissionais da área da saúde 
ou as entidades sanitárias realizarem procedimentos médicos nos titulares dos dados pessoais, 
tendo em vista que esses dados “são indispensáveis ao tratamento direcionado e melhor tutela 
da saúde”. Tal base legal, igualmente, aos anteriores, serão melhores analisados no próximo 
capítulo, em que se demonstrarão os limites impostos à Administração Pública no tratamento 
de dados sensíveis dos pacientes cidadãos.139 

 
1. Cuidados a serem tomados no compartilhamento de dados pessoais por órgãos 

públicos  

Abordadas as questões anteriores, importantes para o entendimento da matéria no âmbito dos 
serviços públicos, chega-se o momento de apresentar os cuidados a serem tomados pelo Poder 
Público e observados pelos cidadãos no compartilhamento dos dados pessoais pelos órgãos da 
Administração Pública.  

Em primeiro lugar, o cidadão deve observar se a descentralização do serviço público prestado 
atenda à eficiência desejada pela população e se justifica a delegação ao outro ente público ou 
à empresa privada. O cidadão deve comparar a tarifa paga por ele para usufruir do serviço 
público com a qualidade e rapidez do serviço. Em segundo lugar, importante observar as 
hipóteses legais apresentadas pelo órgão que compartilhou os dados e pelo agente público ou 
privado que recebeu esses dados como justificativas para o legal tratamento dessas 
informações.  

Rafael Roque Garofano defende que as bases legais para o compartilhamento de dados pessoais 
devem ser as mesmas utilizadas para o tratamento de dados pelo próprio Poder Público, 
fundamentadas na finalidade pública informada, no interesse público a ser atendido, na 
execução das políticas públicas realizadas, nas competências legais previstas e nas atribuições 
legais dos serviços públicos executados nos termos do artigo 23 da LGPD.140  

Além disso, importante observar a finalidade apresentada pelos controladores dos dados 
pessoais para o tratamento de dados pessoais. Rafael Garofano afirma que o compartilhamento 
dos dados “é estimulado como meio para evitar que o mesmo dado necessite ser coletado várias 

                                                           
138 CARVALHO LIMA, Caio César. CAPÍTULO II – Do Tratamento dos Dados Pessoais. In: MALDONADO, 
Viviane Nóbrega; OPICE BLUM, Renato. (coords.). LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Comentada. 2ª 
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, pg. 185. 
139 CANTO DE LIMA, Ana Paula et al. Capítulo 3 – O tratamento de dados pessoais na LGPD: 
transparência e dever de informação. In: Ordem dos Advogados do Estado de Pernambuco – Comissão 
de Direito da Tecnologia da Informação. O que estão fazendo com meus dados? A importância da Lei 
Geral de Proteção de Dados. Recife: SerifaFina, 2019, pg. 38. 
 
140 GAROFANO, Rafael Roque. Limitação de finalidade no tratamento de dados pessoais pelo poder 
público: teste de legalidade da reutilização para fins de interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2022. Pg. 182.  
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vezes por diversos controladores” desde que a finalidade da execução da política pública ou da 
atribuição legal observada seja atendida e desde que respeitados os princípios da LGPD.141  

Mas há casos, porém, em que os dados pessoais coletados diretamente dos cidadãos para o 
atendimento de uma finalidade para a execução de uma política pública específica, como 
transporte coletivo, podem ser compartilhados para a execução de uma política pública diversa, 
que atenda um diferente interesse público, diverso da finalidade original, como para fins de 
segurança pública ou distribuição de energia elétrica, não havendo compatibilidade entre essas 
finalidades.   

Assim, 

Mais do que especificar a finalidade do tratamento ou da reutilização, 
a qual deve estar fundamentada em alguma das hipóteses legais já 
discutidas, a questão é mais complexa do que a mera especificação de 
finalidade para o uso compartilhado. É necessário saber se o mesmo 
dado pessoal pode transitar e ser reutilizado para fins diversos do 
original, em nome de um interesse público superior aos interesses 
individuais de proteção de dados do titular da informação.142 

A finalidade, portanto, se mostra um ponto controvertido dentro da matéria da proteção de 
dados no setor público, mas a observância à LGPD e a transparência nesse tratamento 
respeitada por esses controladores são fundamentais para sua credibilidade frente aos 
cidadãos, usuários dos serviços públicos, e das instituições que regulam as atividades dos 
órgãos, como as agências reguladoras e o Poder Judiciário.   

Um outro ponto importante a ser observado, por fim, é a segurança e a prevenção adotadas 
pelos controladores para a proteção de dados em casos de acesso não autorizados e de situação 
acidentais ou ilícitas de vazamento, destruição, perda ou alteração desses dados pessoais. Tais 
medidas “devem ser proporcionais aos riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais dos 
cidadãos envolvidos no caso concreto, deverão estar previstas nos atos que regem e autorizam 
o compartilhamento dos dados.”143 O Guia de Tratamento de Dados pelo Poder Público, 
publicado pelo Governo Federal Brasileiro em janeiro de 2022, estabelece os principais 
requisitos que devem ser observados para o legal e adequado compartilhamento com outros 
entes públicos ou empresas privadas.  

Dentre eles, podem ser destacados: a formalização do processo administrativo do 
compartilhamento; o objeto e a finalidade do compartilhamento; a base legal utilizada; a 
duração do tratamento compartilhado; a transparência e os direitos dos titulares; a prevenção 
e a segurança contra os riscos de privacidade possíveis de ocorrer; a autorização ou vedação 
para novo compartilhamento; elaboração de relatório de impacto à proteção de dados, dentre 
outros. Tais requisitos podem ser observados no quaro a seguir, inserido no Anexo I do Guia:   

 

 

                                                           
141 GAROFANO, Rafael Roque. Limitação de finalidade no tratamento de dados pessoais pelo poder 
público: teste de legalidade da reutilização para fins de interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2022. Pg. 184. 
142 GAROFANO, Rafael Roque. Limitação de finalidade no tratamento de dados pessoais pelo poder 
público: teste de legalidade da reutilização para fins de interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2022. Pg. 184.  
143 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Guia Orientativo – Tratamento de dados pessoais 
pelo Poder Público. Brasília, 2022. Pg. 19.  
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REQUISITO 
 

 
RECOMENDAÇÃO 

 
 
 

Formalização e registro 

 
- Instauração de processo administrativo; 
- Análise técnica e jurídica; 
- Decisão administrativa ou celebração de contrato, convênio ou 
instrumento congênere; 
- Edição de ato normativo. 
 

 
 

Objetivo e finalidade 

 
- Descrição dos dados pessoais de forma objetiva e detalhada; 
- Indicação de finalidade específica; 
- Avaliação da compatibilidade entre a finalidade original e a finalidade 
do compartilhamento. 
 

Base Legal - Indicação da base legal utilizada. 

 
 

Duração do Tratamento 

 
- Definição do período (duração) do uso compartilhado dos dados, de 
forma fundamentada, e esclarecimento sobre a possibilidade de 
conservação ou a necessidade de eliminação após o término do 
tratamento. 
 

 
 

Transparência e direitos 
dos titulares 

 
- Divulgação das informações pertinentes na página eletrônica dos 
órgãos e das entidades responsáveis; 
- Divulgação de maneira que as informações sobre dados pessoais 
tratados pela entidade sejam de fácil compreensão; 
- Definição de responsabilidades e de procedimentos relativos ao 
atendimento de solicitações de titulares. 
 

 
Prevenção e segurança 

 
- Descrição das medidas técnicas e administrativas adotadas para 
proteger os dados pessoais de incidentes de segurança. 
 

 
 

Outros requisitos 
(avaliação conforme 

o caso concreto) 

 
- Autorização ou vedação para novo compartilhamento ou 
transferência posterior dos dados pessoais; 
- Ônus financeiro; 
- Requisitos específicos para compartilhamento de dados pessoais com 
entidades privadas (art. 26, §1º e art. 27 da LGPD; 
- Elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais, se 
necessário; 
- Identificar as funções e responsabilidades dos agentes de tratamento. 

 

 

(Tabela inserida no Anexo 1 do Guia Orientativo de Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder 
Público do Governo Federal). 

Diante dessas observações a serem tomadas, tanto pelos cidadãos cujos dados são tratados 
quanto pelos órgãos públicos que prestam serviços públicos, resta claro que a finalidade para o 
compartilhamento de dados se revela um fator de muita relevância, pois é ela que vai justificar 
esse uso compartilhado, na medida que, se não a mesma, deve ser compatível à finalidade 
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original quando da coleta dos dados pessoais para um determinado serviço público e deve 
atender a um interesse público também compatível.  

Ademais, a base legal utilizada no compartilhamento também estar inserida entre as hipóteses 
previstas na LGPD e deve guardar íntima relação com o interesse público a ser atendido no 
tratamento de dados pessoais que originou esse compartilhamento.   
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EVOLUÇÃO CONCEITUAL DO QUE SERIA PRIVACIDADE, SEUS 
DESAFIOS, NOVAS TECNOLOGIAS, RISCOS E CONTENÇÃO DE 
RISCOS 

Érica Costa144 

 

A privacidade é uma concepção ampla e opaca, onde ainda pode-se dizer que a temática da 
privacidade vai muito além do campo jurídico, chegando em áreas muito mais complexas, tais 
como preocupações econômicas, sociais, políticas, psicológicas e legais aliadas. 

Antes de se chegar à concepção atual, muitos pensadores divagaram sobre o que seria 
privacidade, a começar por Ruth Gavison, como algo mais simplista, em torno de uma vida em 
anonimato, solidão e sigilo145. Ou até mesmo o que fora conceituado por Helen Nissenbaum, tal 
como, “uma questão dinâmica e complexa dotada de uma sensibilidade dos dados em termos 
de propósito, contexto e confiança”146. 

Indo mais além, pode-se passar pela explicação que a “invasão de privacidade” seria um grupo 
dos seguintes quatro delitos147:  

 

1. intrusão na reclusão ou solidão do cidadão, ou em seus assuntos privados; 
  

2. divulgação pública de fatos privados embaraçosos sobre o cidadão;  

 
3. publicidade que coloca o cidadão sob uma falsa luz aos olhos do público; e 

 
4. apropriação, para vantagem de outrem, do nome ou imagem do cidadão. 

 

 

 

Em suma, de uma forma simplista, privacidade seria o direito de manter seus assuntos e 
relacionamentos pessoais fora do alcance de outras pessoas. Um estado de estar sozinho e, 
portanto, não ser interrompido ou observado por outros. Todavia, que reste claro, que até o 
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145 Gavison R, ‘Privacy and the Limits of Law’ (1980) 89 The Yale Law Journal 421. 
146 Nissenbaum H, Privacy in Context: Technology, Policy, and The Integrity of Social Life (Stanford 
University Press 2009). 
147 Prosser WL, ‘Privacy’ (1960) 48 California Law Review 383. 
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presente momento somente fora abordado neste artigo, o tema privacidade apenas na esfera 
pessoal, dentro das relações humanas cotidianas, ainda não adentramos no momento em que 
os dados começam a ser raiz, caule e fruto de muitos negócios atuais na sociedade 
contemporânea. 

Assim, ao longo dos séculos, estudiosos de várias disciplinas buscaram definir o que seria 
privacidade de diversas maneiras e dentre todas as definições, provavelmente a mais simples e 
mais discutida definição legal de privacidade é o direito de ser deixado em paz.  

Indiscutivelmente, na era digital, essa definição típica (e simplista) de privacidade não pode 
garantir a proteção desejada, a menos que esteja associada ao controle sobre as informações. 
Assim, muitos outros autores costumavam definir privacidade em termos de controle de 
informações, sendo assim, a construção moderna da privacidade pode ser resumida nos pontos 
a seguir, sem esgotar as possibilidades:  

 

o direito de ser deixado em paz; 

acesso limitado; 

sigilo; 

controle de informações pessoais; e 

personalidade e intimidade. 

 

O constante progresso das mais diversas tecnologias, a sua utilização cada vez maior, 
juntamente com o processamento em larga escala de dados pessoais vem afetando 
imensamente a noção convencional do que temos sobre privacidade e a forma do que viria a ser 
uma invasão a privacidade.  

Na economia atual hiperconectada, baseada em dados, a produção e a promoção de dispositivos 
e serviços tecnológicos dependem em grande parte do compartilhamento de dados entre 
indivíduos e empresas, bem como, pelo fato de que a maioria de nossas atividades se tornou 
digital hoje em dia, vários atores público-privados podem facilmente coletar, reter e analisar 
mais dados do que no passado.  

Desta forma, pode-se afirmar que embora a invasão e intrusão tenham sido os principais dilemas 
de privacidade no passado recente, isto mudou com o tempo e hoje o principal temor da 
sociedade quanto aos dados pessoais tende a ser a possibilidade de incidente de violação de 
dados (vazamento ou invasão) ou até mesmo o mau uso, uso indevido de dados, onde o 
processamento de dados  fora autorizado no passado para um determinado fim e no decorrer 
do tempo esta sensação de segurança se corrompe por algum motivo. 

Não obstante, no cotidiano também nos deparamos sempre com câmeras, transmissores e 
computadores, drones, tecnologias de aprimoramento humano, documentos de viagem 
habilitados para RFID, biometria de todas as formas (não tão somente as digitais), 
sequenciamento de DNA e scanners de corpo inteiro que acarretam enormes impactos a 
privacidade. 

Podemos também citar tecnologias como, o desenvolvimento de tecnologias face-to-data (F2D), 
ou seja, tecnologia avançada de reconhecimento facial que acessa e processa os dados pessoais 
dos indivíduos automaticamente com base nas imagens faciais vinculadas aos indivíduos. Além 
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disso, devido à crescente adoção de algumas outras tecnologias, como computação em nuvem, 
análise de big data e Internet das coisas (IoT), a privacidade testemunha um perigo iminente. 

De fato, na era digital, existem inúmeros fatores, tecnologias e atores que podem causar algum 
tipo de prejuízo a privacidade do cidadão. Portanto, preparar uma lista desses fatores, atores e 
tecnologias é uma tarefa praticamente impossível.  

 

No entanto, e não esgotando as possibilidades segundo Holvast See148 também podemos 
mencionar outras tecnologias invasivas de privacidade tais como: 

 

1. computação ubíqua;  
2. IoT;  
3. cidades inteligentes;  
4. dados de satélite;  
5. blockchain;  
6. criptomoeda;  
7. machine learning; 
8. Inteligência Artificial (IA);  

9. automação;  
10. tecnologia ambiental; 
11. tecnologia neurolinguística;  
12. tecnologia de rede; 
13. mineração de dados; 
14. cartões inteligentes; 
15. key logger; e 
16. redes sem fio. 

 

 

Como já mencionado, os constantes avanços da ciência e da tecnologia e a crescente confiança 
dos cidadãos nelas, entre outras coisas, são as principais causas de invasão de privacidade. Uma 
vez que, poucos cidadãos estão isolados de tais tecnologia. Essas condições técnicas e privadas 
podem ser vistas como "modernismo tecnocrático" que representa grandes ameaças à 
privacidade e à liberdade. Essa tendência continua, pois, a maioria das tecnologias modernas 
lida principalmente com dados pessoais, podendo usar estes mesmos dados pessoais de 
maneiras ilegais, injustas e opacas. Além disso, os dados pessoais coletados podem ser usados 
para fins diferentes daqueles para os quais foram originalmente destinados, podem ser 
imprecisos e podem ser armazenados por mais tempo do que o normal. 

Além disso, há preocupações com a integridade e confidencialidade dos dados processados e 
armazenados por empresas, governos e outros. Em todos esses casos, os dados pessoais podem 
ser comprometidos, perdidos ou corrompidos. É indiscutivelmente impossível prever todos os 
possíveis riscos à privacidade que a tecnologia moderna e futura apresenta.  

Deste fato, pode-se concluir que mais inteligente e eficaz seria criar regras gerais, pautadas em 
princípios gerais, adequando caso a caso. E mesmo assim, será impossível acompanhar o 
desenvolvimento tecnológico que cresce como uma progressão geométrica, ao passo que a 
produção legislativa rasteja em progressão aritmética. 

 

 

 

                                                           
148 See, Holvast (n 22) 13. 
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Desta forma, mesmo assim, seria prudente que os legisladores/reguladores venham estabelecer 
um regime de proteção de dados adequado, equipado com regras, políticas ou mecanismos 
específicos para atingir o equilíbrio entre os interesses das principais partes interessadas. 

Como o legislador não conseguirá prever todas as tecnologias existentes, nem a capacidade 
criativa de formas de invasão, utilização indevida dos dados pessoais do cidadão por empresas 
autorizadas, não autorizadas, terceiros não autorizados, entre outras formas, cabem as 
empresas trazerem para si estas responsabilidades de proteção dos dados pessoais do cidadão 
(que em muitas regulamentações é conhecido como o titular dos dados). 

Assim, sabendo que existem riscos de um possível prejuízo à privacidade ou a proteção de dados 
pessoais do cidadão e que estes devem ser a todo custo minimizados pelos controladores de 
dados (empresas, governos etc), cada ente deve se antever e entender que riscos são estes e 
mitigá-los. 

Assim sendo, o risco de privacidade é a probabilidade de que os indivíduos tenham problemas 
resultantes o processamento de dados e o impacto desses possíveis problemas, caso ocorram.  

 

O risco de privacidade inclui, entre outros: 

 

1. medidas técnicas que carecem 
de salvaguardas adequadas; 

2. ataques de mídia social; 
3. malware móvel; 
4. acesso indevido de terceiros; 

5. negligência resultante de 
configuração inadequada; 

6. software de segurança 
desatualizado; 

7. engenharia social; e 
8. falta de criptografia 

 

O risco de privacidade pode existir durante todo o ciclo de vida dos dados, por isso é importante 
gerenciar e controlar os dados adequadamente. Várias atividades de gerenciamento de riscos 
de privacidade podem ser realizadas durante o ciclo de vida dos dados, tai como a possibilidade 
de projetar uma estrutura de gerenciamento de riscos de privacidade é o primeiro passo para 
garantir a validação e proteção de dados, monitorar e controlar dados e cumprir todas as leis e 
regulamentações aplicáveis.  

E como o titular de dados, em algum momento ele possa vir a assumir em outras esferas a 
posição de controlador de dados, seria bom, que esse também soubesse uma formatação de 
que além de requerer que seus próprios dados pessoais sejam protegidos e em alguns 
momentos ele venha a ser cobrado para proteger os dados de outro cidadão, seria importante 
ele entender alguns conceitos basilares sobre gestão de risco. 

Que pese claro, que não de forma exaustiva e nem de forma obrigatória, uma estrutura possível 
de gerenciamento de riscos de privacidade pode consistir nos seguintes elementos: 
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v 

 

 

 

 

 

 

1. Estabelecer estrutura de gerenciamento de riscos de privacidade 
empresarial: 

 
1.1 Finalidade:  

Deve-se explicar os objetivos de governança de privacidade em detalhes; 

 
1.2 Âmbito:  

Definir os dados pessoais que devem ser protegidos e as políticas internas a seguir; 

 
1.3 Risco:  

Identificar potenciais fatores de risco, vulnerabilidades e ameaças relacionadas às atividades de 
processamento de dados; 

 
1.4 Responsabilidades:  

Estabelecer um comitê de privacidade composto por partes interessadas identificadas, 
especificar a função de cada departamento (por exemplo, quais executivos devem aprovar o 
financiamento para a equipe de privacidade), estabelecer a função do responsável pela proteção 
de dados, apoiar iniciativas de privacidade, como treinamento e conscientização, e 
responsabilize os funcionários por seguir todas as políticas e procedimentos de privacidade; e 

 
1.5 Processos:  

Estabelecer processos de gerenciamento de riscos de privacidade. 

1.5.1 Conduzir atividades de gerenciamento de riscos de privacidade 
 

1.5.1.1 Definir estrutura de avaliação de risco de privacidade e, 
1.5.1.2 Realizar avaliações de risco de privacidade. 

 
1.5.2  Implementar plano de resposta ao risco: 

Estabelecer procedimentos de resposta para riscos de privacidade, tais como: 

1.5.2.1 Política de Privacidade; 
1.5.2.2 Arquitetura de segurança da informação; 
1.5.2.3 Controles de recursos humanos (RH); 
1.5.2.4 Gestão de ativos; 
1.5.2.5 Controle de acesso; 
1.5.2.6 Criptografia; 
1.5.2.7 Segurança física e ambiental; 
1.5.2.8 Segurança operacional; 
1.5.2.9 Segurança da comunicação; 
1.5.2.10  Aquisição de sistemas; 
1.5.2.11 Desenvolvimento e manutenção; 
1.5.2.12 Gerenciamento de riscos de terceiros; 
1.5.2.13 Gestão de incidentes de segurança da informação; e 
1.5.2.14 Aspectos de segurança da informação do gerenciamento de continuidade de 

negócios; 
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1.5.3 Resposta ao risco de privacidade 

 
1.5.3.1 Mitigar o risco: Adotar as abordagens técnicas ou administrativas apropriadas em 

sistemas, produtos ou serviços para minimizar o risco até que um nível aceitável de 
tolerância ao risco seja alcançado. Abordagens técnicas incluem tecnologia de 
mascaramento, tecnologia de minimização de dados, tecnologia de segurança e 
tecnologia de engenharia de privacidade. Novas tecnologias, tais como criptografia, 
computação multipartidária segura, privacidade diferencial, computação de ponta 
e processamento local, machine learning em nível de dispositivo, gerenciamento de 
identidade, microdados, conjuntos de dados sintéticos e redes adversárias 
generativas; 

 
1.5.3.2 Transferir risco: Assinar contratos com as outras empresas envolvidas; 
1.5.3.3 Compartilhar riscos: Implementar avisos de privacidade e mecanismos de 

consentimento como meio de compartilhar riscos com indivíduos. 
1.5.3.4 Avalie a resposta ao risco de privacidade 
1.5.3.5 A avaliação da resposta ao risco de privacidade da empresa deve ser contínua para 

controlar, gerenciar e relatar riscos relacionados às práticas de gerenciamento de 
riscos de privacidade; 

1.5.3.6 Ao mesmo tempo, a empresa deve designar uma pessoa específica responsável por 
monitorar a resposta ao risco de privacidade, com base na meta de governança de 
risco de privacidade da empresa. Muitas regulamentações de privacidade 
mencionam a nomeação de uma Data Protection Officer (DPO), ou Encarregado de 
Dados no Brasil. 

1.5.3.7 O monitoramento constante garante que a implementação do plano de privacidade 
seja consistente com as políticas e padrões de privacidade da empresa. Além disso, 
a avaliação da resposta ao risco de privacidade garante o alcance do objetivo de 
privacidade da empresa, detectando falhas antecipadamente e obtendo feedback 
para melhorias.  
 

1.5.4 Quando as empresas avaliam sua resposta ao risco de privacidade, elas devem 
considerar três indicadores: 
 

1.5.4.1 Conformidade: A empresa pode garantir que as políticas e controles necessários 
estejam em vigor para conformidade durante a coleta, uso e retenção de dados 
pessoais? 
 

1.5.4.2 Regulamentação: A resposta atende aos requisitos das leis e regulamentações 
aplicáveis, que estão em constante mudança? 

 

1.5.4.3 Ambiente: Existe risco de danos físicos, preocupações programáticas ou ameaças 
internas? 

 

A sociedade que deseja prosperar neste mar de novas tecnologia e deve ir além do simples 
conceito de privacidade, proteção de dados, tem que ir ao conceito de ‘trust’, vernáculo em 
inglês que quer dizer confiança, cuja sociedade onde dados pessoais transitem trazendo muitos 
aspectos positivos para o cidadão, todavia que venha a existir uma esfera real de confiança entre 
todos os atores, bem como, a possibilidade real de que todos vistam a camisa da segurança, 
tanto do lado de quem entrega os dados pessoais, como também dos que os recebem e tratam. 
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A privacidade não é mais apenas uma questão de conformidade (conforme uma lei), esta seria 
o ato de gerenciar a confiança do consumidor e proteger os dados pessoais durante o ciclo de 
vida dos dados. Criar e implementar uma estrutura de gerenciamento de riscos de privacidade 
é a etapa crítica que uma empresa deve realizar para criar confiança e proteger os dados149.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
149 ISACA, COBIT® 2019, USA, 2018 
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PRIVACIDADE COMO DIFERENCIAL DE MERCADO   

Susana Leone150 

Privacidade é a grande palavra do momento para as empresas de tecnologia conquistarem e 
fidelizarem clientes. Levante a mão quem já viu alguma empresa falando sobre privacidade nos 
últimos anos em comerciais na televisão, youtube ou até mesmo via e-mail?  
 
Sim, uma pesquisa recente da Cisco151 sobre novas tecnologias demonstrou que os 
consumidores não apenas estão preocupados com vazamentos de dados, mas também com a 
transparência de como as empresas lidam com os seus dados. Ou seja, não basta apenas as 
empresas se preocuparem e garantirem a segurança dos dados, mas o consumidor também quer 
ter a certeza de que os seus dados não serão utilizados de forma abusiva e nem compartilhado 
para empresas fora do seu conhecimento. Privacidade deixou de ser apenas um desejo do pre- 
resente para ser um desejo cultivado a longo prazo.  
 
Podemos dizer que esse receio foi impulsionado pela onda crescente de vazamentos de dados 
e número crescente de scams, fraudes e outros golpes online. Em 2021, o Google publicou um 
relatório152 em que o termo “Como ser hacker” apareceu em terceiro lugar como um dos mais 
buscado no Google trends. O Brasil chegou a ser considerado o 6º país com maior número de 
vazamentos de dados153 e a previsão para 2023 é que os custos com esses vazamentos podem 
ultrapassar 26 milhões de reais. Basta você consultar o site https://cademeudado.com.br/ ou 
https://haveibeenpwned.com/ e você poderá saber se você foi uma das vítimas desses 
vazamentos.  

 
Diante de um número tão grande de vazamentos e também de empresas que possuem acessos 
aos nossos dados, seja por via privada ou governamental, é muito fácil sentir uma paralização e 
se questionar se há algo que possamos fazer como cidadãos para prevenir tais situações. Esse é 
o propósito deste texto, dar a você ferramentas para que você possa avaliar as empresas que 
você contrata, interage e criar senso crítico para reconhecer certos tipos de abusos.  

 
Primeira pergunta a se fazer é: existem empresas comprometidas com privacidade? Sim, o 
direito à vida privada é muito antigo e consta na nossa Constituição Federal antes mesmo de 
termos a onda tecnológica que vivemos na internet. Por esse motivo, o mercado sempre soube 
que privacidade era um valor importante e ético a se considerar em um produto. Entretanto, o 
mercado acreditava que era um preço baixo a se pagar pelo avanço da tecnologia e o livre 
comércio.  

 
 As leis de Privacidade ganharam força exponencial em países europeus com a popularização da 

                                                           
150 Advogada, pós-graduada em Propriedade Intelectual e Novos Negócios pela FGV e cursando MBA em 
Gestão de Projetos na ESALQ USP. Escreveu o seu primeiro artigo sobre Privacidade e Proteção de Dados 
em 2014 quando ainda estava na faculdade. Desde a aprovação da LGPD, já trabalhou em consultorias 
especializadas em cibersegurança, liderou projetos de adequação e privacy by design de projetos em 
empresas multinacionais.  Por fim, é voluntaria no Projeto Juventude Privada que busca compartilhar o 
conhecimento do tema de proteção de dados com a nova geração. 
151Disponível em https://epocanegocios.globo.com/conteudo-de-
marca/dasa/empresas/noticia/2022/10/privacidade-consumidor-quer-mais-transparencia-na-forma-
como-as-empresas-lidam-com-seus-dados.ghtml 
152 Disponível em https://www.tecmundo.com.br/internet/230090-google-divulga-retrospectiva-2021-
veja-termos-buscados.htm 
153 Disponível em https://www.terra.com.br/noticias/brasil-e-o-6-pais-com-o-maior-numero-de-
vazamentos-de-dados,3e719e5dc73f1f2c6036ffa694b938cd2y9nf8qi.html 

https://cademeudado.com.br/
https://haveibeenpwned.com/
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internet e forçaram as empresas a adequarem os seus processos principalmente no quesito de 
compartilhamento de dados com outros países. Essa adequação possibilitou as empresas 
utilizarem essas adequações para admitir privacidade e proteção de dados como um diferencial 
de mercado angariar clientes ao redor do mundo. Desta forma, clientes passaram a ter mais 
clareza sobre seus dados e ser mais exigentes sobre como os nossos dados são capturados, 
utilizados e compartilhados.  
 
Um grande exemplo de quem executou um ótimo serviço de divulgar Privacidade e Proteção de 
Dados como um valor da empresa foi a Apple. Ao acessar o site da companhia, é possível notar 
um compromisso formal da empresa ao considerar a privacidade um direito humano e defender 
que seus produtos e serviços sejam desenvolvidos de forma inovadora para protejam os dados. 

  
 

 
 

fonte: https://www.apple.com/br/privacy/ 

 
 
Nesse sentido, a Apple lançou uma série de iniciativas para trazer maior proteção dentro do seu 
HD criptografado, softwares e também transparências em seus serviços, dando autonomia ao 
usuário para decidir sobre o uso de seus dados. Atualmente, dentro do seu painel de 
configuração, há o item “privacy”, onde você pode selecionar o acesso aos dados de cada 
aplicativo dentro do seu celular, como geolocalização, lista de contatos, mensagens ou álbuns 
de foto. Por padrão, a Apple impede o compartilhamento dos dados e obriga o usuário a se 
manifestar permitindo ou não o acesso aos dados.   
 
 
 

 

https://www.apple.com/br/privacy/
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Para garantir que a privacidade seria respeitada em seus produtos e funcionaria 
corretamente, a Apple, em 2021, determinou diretrizes154 para que os donos de 
aplicativos adequassem às novas regras de proteção de dados.  

 
Nesse sentido, os donos de aplicativos devem informar obrigatoriamente: 

 
Quais dados são coletados? contatos, localização, conteúdo do usuário, histórico de 
navegação, dados de uso, dados sensíveis ou financeiros, entre outros. 
 
Uso dos dados ou a finalidade deles: deve informar se os dados são para uso próprio 
ou para terceiros para fins de marketing, personalização de produtos ou para a própria 
funcionalidade do aplicativo. 
 
Dados de rastreio ou conectados ao usuário: deve informar se precisarão ter acesso a 
identificadores de usuários e serão enviados para fora do dispositivo.    
 
Política de Privacidade: é necessário que os aplicativos informem a sua Política de 
Privacidade e essa esteja publicada na loja do app e acessível ao usuário para consulta. 
Dentro da Política de privacidade, você poderá checar mais informações sobre uso e 
compartilhamento de dados. 

 
  
Caso o dono do aplicativo não siga as instruções, o aplicativo poderá sofrer penalidades da 
apple, podendo ser retirado da AppStore por não estar em conformidade com as regras da 
empresa.  
 
Nesse mesmo sentido, Samsung e a Android (Google), também reformularam os seus produtos 
para se adaptar às novas regulamentações e comportar a privacidade para atrair e manter os 
seus clientes. A Google, desde 2020, vem implementando uma série de medidas de privacidade 
e o usuário final poderá aproveitar ainda maiores mecanismos de segurança e privacidade na 
versão do Android 13155.  
Em 2022, a Samsung lançou uma campanha global reforçando o comprometimento da empresa 
em sul-coreana com a privacidade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
154 Disponível em https://www.techtudo.com.br/noticias/2021/01/ios-145-iphone-vai-ganhar-funcao-
de-privacidade-criticada-pelo-facebook.ghtml 
155 Disponível em: https://www.tudocelular.com/seguranca/noticias/n188891/google-novo-menu-
seguranca-privacidade-android13.html 

Fonte: 
https://news.samsung.c
om/br/samsung-estreia-
no-brasil-nova-
campanha-global-de-
seguranca 
 
 

https://www.techtudo.com.br/noticias/2021/01/ios-145-iphone-vai-ganhar-funcao-de-privacidade-criticada-pelo-facebook.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2021/01/ios-145-iphone-vai-ganhar-funcao-de-privacidade-criticada-pelo-facebook.ghtml
https://www.tudocelular.com/seguranca/noticias/n188891/google-novo-menu-seguranca-privacidade-android13.html
https://www.tudocelular.com/seguranca/noticias/n188891/google-novo-menu-seguranca-privacidade-android13.html
https://news.samsung.com/br/samsung-estreia-no-brasil-nova-campanha-global-de-seguranca
https://news.samsung.com/br/samsung-estreia-no-brasil-nova-campanha-global-de-seguranca
https://news.samsung.com/br/samsung-estreia-no-brasil-nova-campanha-global-de-seguranca
https://news.samsung.com/br/samsung-estreia-no-brasil-nova-campanha-global-de-seguranca
https://news.samsung.com/br/samsung-estreia-no-brasil-nova-campanha-global-de-seguranca
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E mesmo empresas que já se viram envolvidas em polêmicas de privacidade como a Meta no 
caso do Cambridge Analytica do Facebook, reconhece que a privacidade tem um valor atrativo 
aos clientes e criou propagandas para o Whatsapp divulgando que seu produto, por possuir a 
possibilidade de ter criptografia de ponta a ponta seria mais seguro que o uso de SMS, o qual 
ainda é muito utilizado nos Estados Unidos.  
 
WhatsApp TV AD SPOT 0:30 'A New Era of Privacy' Song by Funkadelic 
 
 Lembre-se que o mero compromisso da empresa em proteger os dados não significa que a 
empresa estará imune a vazamento ou mau uso dos dados. É importante estar atento aos seus 
direitos e estar atento às mensagens de Avisos e Políticas de Privacidade durante o cadastro de 
qualquer novo serviço.  
 
 

Visto isso, sempre considere os seguintes aspectos antes de baixar 
qualquer aplicativo:  

 
 

Origem: Baixe aplicativos apenas de lojas oficiais, as quais podem auditar e 
assegurar os mecanismos de proteção daquele fornecedor.  

 
Dados: sempre consulte quais dados serão coletados no perfil do app da loja que você 
estiver acessando.  
 
Finalidade dos dados: verifique se os dados solicitados são necessários de fato à execução 
do serviço.  
 
Consentimentos: se o sistema operacional do seu celular estiver pedindo a sua permissão 
para compartilhar os dados, dê atenção para escolher a confirguração que melhor 
funciona para você.  
 
Revise as suas autorizações: você pode rever as suas permissões para qualquer aplicação 
no painel de configurações do seu dispositivo.  
 
Exclua aplicativos não utilizados: o mero fato de você não utilizar o app não significa que 
ele não está funcionando e coletando dados em paralelo. Se você não utiliza mais, remova 
o app e baixe novamente quando fizer sentido para você.  
 
Tenha antivírus para o seu dispositivo: existem antivírus para celulares, assim como 
existe para computadores. Algumas empresas vendem o combo de antivírus para 
computador e celular. 
 
Atualize o seu dispositivo: as empresas fazem uso das atualizações de aplicativos não 
apenas para lançar novos produtos, mas também para corrigir vulnerabilidades. 
   

Os exemplos são exemplos práticos que podemos exercer no dia a dia em nossos aparelhos 
celulares e nos dar maior autonomia sobre o que queremos compartilhar no mundo online e 
com quem.  
 
No mundo web, ao usar o computar ou o laptop, você também pode se proteger. Diversas 
empresas investirem muitos esforços para trazer maior neutralidade no uso dos dados e 

https://youtu.be/UVijvtRkFkc
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descentralizar os dados de grandes companhias. Por exemplo, a empresa Duck Duck Go tem um 
buscador semelhante ao Google e navegador próprio que bloqueia o rastreio de outros sites. 
Caso você opte por utilizar o e-mail deles, eles prometem vetar o rastreamento por terceiros e 
possibilitam você direcionar os e-mails para outro de sua confiança que você não deseja 
compartilhar.  

 

 
Fonte: https://duckduckgo.com/about 

 
 

Caso você ache interessante, o Brave é uma ótima alternativa para quem quer ganhar dinheiro 
vendo os anúncios. A empresa promete tokens criptográficos em sua carteira nativa para quem 
permitir a divulgação de propagandas deles. Abaixo, segue um comparativo disponibilizado no 
próprio site da Brave: 

 

 
 
 

 

https://duckduckgo.com/about
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CONSENTIMENTO DOS TITULARES 

 

Ligia Cristina de Carvalho Ferraz156 

Maria Godoy157 

Priscilla Mesquita Buzzetti Matsushita158 

  

1. CONCEITO E CARACTERÍSTICAS 

 

O consentimento está previsto no artigo 7º, inciso I, da Lei nº 13/709/18 (LGPD) como uma das 
dez bases legais que autorizam o tratamento de dados pessoais. 

Ainda, o seu conceito legal está previsto no artigo 5º, inciso XII, da LGPD, o qual dispõe que 
consentimento consiste em uma “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular 
concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada”. 

 

Em outras palavras, o consentimento 
fornecido pelo titular de dados, para ser 
válido, precisa ser:  

 

 

Quando falamos sobre “manifestação livre” significa que o titular de dados deve possuir poder 
de escolha genuíno, bem como ter a possibilidade de recusar e retirar o consentimento 
anteriormente fornecido a qualquer tempo. Preferencialmente, o pedido para o consentimento, 
quando feito por escrito, deve ser apresentado de maneira clara e distinta dos demais tópicos. 

                                                           
156 Advogada formada pela Universidade Estadual de Londrina – UEL (2018) e pós-graduada em Direito 

Penal e Processual Penal também pela UEL (2019). Sempre curiosa e em busca de novos desafios, em 

2023 concluirá o LL.M em LGPD e GDPR pela Fundação Escola Superior do Ministério Público/RS e 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Atualmente, trabalha como legal assistant para o Santos 

Lloyd Law Firm, renomado escritório americano na área de imigração. 

157 Advogada, consultora internacional em privacidade e proteção de dados e Mestre em Direito da 

Tecnologia pela Universidade de Montreal, no Canadá. Certificada pela International Association of 

Privacy Professionals (CIPP/IAPP, 2020) e pela International Organization for Standardization (ISO/IEC 

27701 Lead Implementer, 2022). Desde 2017 atua como mentora de estudantes e advogados, e em 2022 

fundou seu programa de formação prática “Carreira em Privacidade". 

158 Advogada Fundadora do escritório Priscilla Matsushita - Privacidade e Proteção de Dados, consultora 

em Privacidade e Proteção de Dados, com experiência em diversos projetos e cursos na área. Certificada 

pela (International Association of Privacy Professionals  CIPM e CDPO- Brasil, 2021). Professora tutora de 

LGPD e LGPD na Saúde. Pós-graduada em Bioética pela Universidade de Lisboa (2021). 

a) livre;  
b) informado;  
c) inequívoco e; 
d) específico. 
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O consentimento deve também ser informado, na medida em que devem ser disponibilizados 
ao titular de dados os detalhes da atividade de processamento em uma linguagem acessível 
ao cidadão comum e de forma que possam entender como serão afetados por tal atividade. 

Além disso, o consentimento deve, ainda, ser inequívoco. Em outras palavras, a manifestação 
deve ser óbvia, de forma a não deixar qualquer dúvida quanto à aceitação do titular para o 
tratamento dos seus dados pessoais. Importante ressaltar que deve haver uma ação ativa clara, 
como, por exemplo, por meio do clique de um botão, marcando-se opção em caixa de texto, 
que deve vir desmarcada, caso contrário, o consentimento poderá não ser considerado válido, 
bem como por meio de gravações de áudio e vídeo. O silêncio, a passividade ou a mera 
continuidade do uso de um serviço por parte do titular não serão considerados manifestações 
de consentimento válido. 

 

Para ser válido, o consentimento precisa ser específico, ou 
seja, deve ser fornecido para uma finalidade certa e 
determinada. Portanto, o controlador (organismo público ou 
privado que decide como tratar dados pessoais dos 
indivíduos) deve ser capaz de explicar claramente a sua 
proposta para o uso dos dados. Além disso, quando se tratar 
de um processamento com múltiplas finalidades, o 
consentimento precisa ser fornecido para cada uma delas 
individualmente. Quando houver mudança no 
processamento de dados, pode haver uma necessidade de se 
buscar novos consentimentos de todos os titulares afetados, 
uma vez que a manifestação anteriormente fornecida pode 
não atender às finalidades do novo processamento. 

 

 

Importante destacar que o artigo 7º da LGPD traz casos específicos em que o controlador fica 
desobrigado de requisitar o consentimento do titular para a coleta e tratamento dos seus dados, 
os quais poderão ser utilizados tão somente para os fins específicos previstos no dispositivo legal 
em questão, como, por exemplo, proteção do crédito. 

  

2. COMO O CONSENTIMENTO DEVE SER OBTIDO? 

O artigo 8º da LGPD prevê mais orientações sobre a obtenção do consentimento. Referido artigo 
destaca que “o consentimento deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que 
demonstre a manifestação de vontade do titular”, nos termos do artigo 7º da mesma lei. 
Ademais, a lei é clara ao enfatizar que a obrigação de comprovar a solicitação e o fornecimento 
do consentimento válido é do controlador e não do titular de dados. 

Como se verá em detalhes mais adiante, ao titular de dados é facultada a possibilidade de 
revogar o consentimento anteriormente concedido a qualquer tempo, mediante manifestação 
expressa, de forma gratuita e simplificada. 

Por fim, a LGPD prevê condições específicas para a obtenção do consentimento quando se 
tratar de dados pessoais sensíveis, dados pessoais de crianças e adolescentes e transferência 
internacional de dados. 
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No primeiro caso, o consentimento deverá ser específico e destacado, obtido somente com 
autorização do titular ou seu responsável legal, para finalidades determinadas. O inciso II, do 
artigo 5º da LGPD prevê que são dados sensíveis os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, 
quando vinculado a uma pessoa natural. 

Quando se tratar de dados pessoais de crianças e adolescentes, o consentimento também 
deverá ser específico e destacado, fornecido por ao menos um dos pais ou pelo responsável 
legal, como se verá em detalhes mais à frente neste artigo. 

Por fim, em caso de transferência internacional de dados, requer-se o consentimento específico 
e destacado, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo 
claramente essa de outras finalidades, conforme disposição expressa contida no inciso VIII, do 
artigo 33 da LGPD. 

  

2.1 Por que existem esses requisitos todos? 

 

A lei se preocupou em estabelecer esses requisitos mínimos para a obtenção de consentimento 
– que ele seja informado, livre e inequívoco, e em alguns casos também de forma destacada – 
pois dessa forma busca-se assegurar a validade do consentimento. 

Como visto, quando uma pessoa concorda com o tratamento de seus dados pessoais, isso não 
deve se dar sem que ela tenha recebido a devida informação sobre tudo o que envolve esse 
tratamento. No mais, também não pode se ver forçada a concordar, de modo a não ter a 
liberdade de recusar qualquer uso de seus dados caso assim deseje. Por fim, também não é 
possível que haja dúvidas sobre a concordância ou não daquele indivíduo – é preciso que seja 
evidente, ainda que não expressa, a sua anuência. 

Mas por que a legislação se preocupou em definir essas diretrizes básicas para a obtenção do 
consentimento?  

Como dito, para que se tenha um consentimento válido. E isso é relevante porque, caso 
contrário, seria possível que os organismos que desejam fazer uso de dados pessoais o fizessem 
sob a simples alegação de que é uma prática consentida pelo titular dos dados, sem qualquer 
necessidade de comprovação ou cuidados com a verdadeira obtenção dessa concordância. É 
preciso, então, seguir esses parâmetros mínimos para se dizer que houve consentimento. 

Nesse sentido, pensando-se também no porquê por detrás do consentimento, é imprescindível 
compreender que há uma razão maior em sua previsão na LGPD. Ele não deve ser visto como 
mais uma burocracia ou exigência desarrazoada, como alguns podem querer indicar, mas, sim, 
como um instrumento para assegurar direitos fundamentais, como a liberdade159[4] e a 
informação (Lôbo, 2000), pois a ideia central da proteção de dados é fazer com que o titular do 
dado seja quem efetivamente tem o poder de decisão e controle sobre seus próprios dados. 

  

                                                           
159  “A liberdade é, sem dúvida, um dos termos mais controvertidos e mais decisivos na experiência 

jurídica. Para alguns, ela precede o direito e explica a sua possibilidade. Para outros ela resulta do direito 

e só tem sentido a partir dele.” FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de filosofia do direito: reflexões 

sobre o poder, a liberdade, a justiça e o direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 75. 
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2.2 Mas se os requisitos não forem observados?  

Caso os requisitos essenciais da obtenção de consentimento não sejam observados, como visto, 
ele não será válido e, portanto, o tratamento dos dados que se baseia nele também não estará 
ocorrendo de forma válida. Sendo assim, caso o consentimento não seja devidamente obtido, 
nos moldes mencionados acima, os organismos não poderão coletar, usar, transferir ou tomar 
qualquer medida utilizando os dados pessoais cujo uso não foi devidamente consentido. É 
cabível, nesses casos, até mesmo reclamação junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD). 

 

 2.3 E se eu não consentir? 

 

Da mesma forma que um consentimento que não observe todos os requisitos legais 
mencionados impedirá o uso dos dados, a pura e simples ausência de consentimento também. 
Ou seja, caso a pessoa não consinta com o tratamento de seus dados pessoais – seja negando 
expressamente ao organismo ou simplesmente não dando um consentimento inequívoco – seus 
dados também não poderão ser objeto de tratamento. Volta-se, portanto, àquela noção de que 
o consentimento serve como instrumento para assegurar a liberdade de escolha do indivíduo 
com relação aos usos possíveis de seus dados. 

É importante ressaltar, todavia, que o consentimento não é o único justificador de um 
tratamento de dados pessoais, segundo a LGPD. A lei brasileira traz outras hipóteses que 
permitem aos organismos tratar os dados de uma pessoa sem o seu consentimento puro, com 
base, então, em outros fundamentos, tais como para a execução de um contrato, para execução 
de políticas públicas ou para o cumprimento de uma obrigação legal. Nesses outros casos, o 
consentimento não é exigido e, com isso, caso o indivíduo não consinta, ainda assim pode 
ocorrer o tratamento de seus dados pelo organismo de forma legal e válida. 

Assim, é preciso compreender o fundamento no qual a coleta ou uso dos dados se dá. Essa 
informação pode ser obtida diretamente junto ao organismo que irá tratar os dados. 

  

Posso retirar o consentimento? 

 

Sim! O consentimento dado pode ser revogado, a qualquer momento, através de manifestação 
expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ou seja, não pode ser imposta 
dificuldade ao titular para a retirada do consentimento. 
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Imagine a seguinte situação:  

Você deu o consentimento para o tratamento dos 
seus dados pessoais por uma empresa, porém a 
empresa mudou a finalidade do tratamento dos 
seus dados ou você mudou de ideia. Você, 
enquanto titular, tem a liberdade de escolha de 
continuar consentindo ou não. 

Quando o titular solicitar a revogação do 
consentimento, a organização responsável deverá 
informar, de maneira imediata, a todos com os 
quais tenha compartilhado os dados, para que seja 
repetido o procedimento de retirada do 
consentimento. 

Além disso, o requerimento para retirada do 
consentimento deve ser atendido sem custos para 
o titular, com a mesma facilidade de quando o 
consentimento foi dado, observando os prazos e 
nos termos previstos na LGPD. 

Também não pode haver nenhuma penalidade ao 
titular, por retirar o seu consentimento, pois, a 
revogação do consentimento existe para atender o 
já mencionado direito fundamental da liberdade, 
que está disposto no artigo 5° da nossa 
Constituição Federal, e dá o fundamento 
necessário para que o titular dos dados possa 
exercer, independente se autorizou com a coleta 
de dados anteriormente, o direito de mudar de 
ideia. 

 

 

O processo de revogação do consentimento deve ser divulgado para informar aos indivíduos as 
medidas que eles devem tomar (por meio de avisos de privacidade, pedidos de consentimento, 
lembretes em e-mails, etc.). 

No entanto, há situações em que a revogação do consentimento não é possível, como quando 
a organização precisa conservar os dados para cumprir obrigação legal ou regulatória, tal como 
mencionado no tópico 5 deste artigo. 

  

    3 QUEM PODE DAR O CONSENTIMENTO NO CASO DE DADOS DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES?  

As crianças merecem proteção especial quanto aos seus dados pessoais. Sendo importante 
destacar que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado 
sempre em seu melhor interesse, com transparência sobre os dados coletados, forma de 
utilização e procedimentos para exercício de direitos. E ainda: as informações sobre o 
tratamento de dados de crianças e adolescentes devem ser disponibilizadas de maneira simples, 
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clara e acessível, para proporcionar a informação necessária aos pais ou responsável legal e 
entendimento da criança. 

Em resumo, a LGPD entende que as crianças e adolescentes não são aptos para consentir o uso 
de seus dados pessoais. No caso das crianças (até 12 anos completos), como regra, o tratamento 
dos dados pessoais deverá ser realizado mediante consentimento específico e em destaque por 
pelo menos um dos seus pais ou responsáveis legais.  

Há previsão de exceções, como a de coletar dados pessoais de crianças sem o consentimento, 
caso seja necessário para contatar os pais ou responsável legal, ou para a sua proteção. Porém, 
nesses casos, os dados não poderão ser compartilhados ou armazenados, sem o consentimento 
de um dos pais ou responsável. 

Já para adolescentes (com idade entre 12 e 16 anos), os dados poderão ser coletados em outras 
hipóteses previstas na LGPD e somente se a hipótese for a do consentimento, ele deverá ser 
obtido por um dos pais ou responsável legal. 

Por fim, para menores entre 16 e 18 anos, o consentimento deverá ser coletado do menor, 
juntamente com o dos pais ou responsáveis legais, quando essa for a hipótese de tratamento. 

A lei deixa claro que cabe a quem está coletando os dados, utilizando de tecnologias disponíveis, 
o esforço de garantir que a permissão foi dada por quem tem esse dever, ou seja, o responsável, 
e não pela própria criança ou adolescente ou qualquer outro terceiro não responsável. 

  

4. O USO DO CONSENTIMENTO PARA DADOS 
SENSÍVEIS  

O dado pessoal sensível é uma categoria especial de dados pessoais, 
que, por poder ser utilizado para fins discriminatórios, está sujeito a 
regras mais rigorosas para seu tratamento. 

     São eles: dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou 
político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural. 

Quando o consentimento for utilizado para tratamento de dados sensíveis, deve ser além de 
livre, informado, inequívoco e para uma finalidade determinada (não pode ser genérico), 
também deverá ser realizado de forma específica e em destaque. Assim, nesses casos, o 
consentimento deve ser apresentado de forma que se destaque visivelmente dos outros 
assuntos, com linguagem clara e simples. 

 

5. CONCLUSÃO 

Como visto, o consentimento é uma das bases que os organismos públicos e privados podem 
utilizar para tratar os dados pessoais dos indivíduos. Alguns requisitos devem ser observados a 
fim de que esse consentimento seja considerado válido, caso contrário, a coleta ou utilização 
dos respectivos dados não será considerada dentro da lei (caso não haja outra base que 
justifique o tratamento, como visto no ponto 5 deste artigo). 
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Portanto, é importante saber que você tem o direito de consentir ou de retirar o seu 
consentimento, nos moldes do que foi mencionado anteriormente, como verdadeira 
ferramenta de exercício da sua liberdade e controle sobre os seus dados pessoais. 
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QUANDO PODEM USAR MEUS DADOS? 

 Marcus Vinícius Higino Maida160 

  

1. INTRODUÇÃO 

  

Num mundo hiperconectado, os dados são uma comodity cada dia mais valorizada. Dizia-se que 
os dados eram o novo petróleo, mas convenhamos, o petróleo é um recurso finito, já os dados 
não param de se multiplicar. 

Mas afinal, o que são estes tais dados pessoais, quais são os dados “sensíveis”, e quem e quando 
podem usar meus dados? Estas e outras perguntas vamos responder para você de uma forma 
direta e objetiva, ao mesmo tempo em que busco criar em você, caro leitor, uma consciência da 
importância de se cuidar bem dos seus dados. 

Sem meias palavras e indo direto ao ponto. E vamos do começo, pois como há muito aprendi, o 
começo é o mais importante! 

  

2 DADOS PESSOAIS E SUA IMPORTÂNCIA NA ECONOMIA 

Antes de mostrar a importância dos dados na economia, temos que criar um entendimento 
sobre o tema “dados pessoais”. 

Afinal, quem é o dono do dado pessoal? 

 
E se isso ainda não ficou claro, lembre-se: VOCÊ! 

 
Sim caro leitor, você é o dono do seu próprio dado pessoal. Isso soa estranho quando colocado 
desta forma, mas vamos tirar alguns véus. 
 

                                                           
160160 Advogado e consultor empresarial. Sócio da PMM Gestão Empresarial, Cofundador da plataforma 
“Cadê meu Dado”, Diretor no Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria e Acelera da FIESP, 
Membro da Comissão Especial de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB/SP. 
Extensões Direito Ambiental (FGV) e Empreendedorismo (Babson College, EUA). Recebido como 
pesquisador convidado em inovação aberta na Purdue University (EUA, 2019). LLM em Direito Empresarial 
na CEU Law School (2022). Investidor anjo, professor universitário e palestrante. TEDx speaker com o 
tema: “ESG by design”.  

E-mail: adv.marcusmaida@gmail.com  
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A própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais161 diz isso, logo no começo, que o objetivo é 
o de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento 
da personalidade da pessoa natural. E pessoa natural quem é? É o ser humano considerado 
como sujeito de direitos e obrigações, ou seja, uma pessoa, independentemente de qualquer 
característica.  

Contudo, características específicas das pessoas naturais, são consideradas um dado pessoal 
sensível e são elas: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 
política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou 
político, dado referente à saúde, à vida ou orientação sexual, dado genético ou biométrico.,  

E agora vejamos como isso interfere na economia. 

Você, hipoteticamente, daria seu salário para que alguma instituição pudesse disponibilizá-lo 
para você na forma de empréstimo, cobrando uma taxa por isso? Vamos a explicação: você 
DARIA (do verbo “dar”), para que alguém pudesse DISPONIBILIZAR este valor (que um dia foi 
seu e que agora não é mais) como EMPRÉSTIMO e cobrando uma taxa por isso? 

Bem, quando pintamos a situação com cores berrantes, fica mais visível o absurdo da 
colocação, não é mesmo? 

Ainda mais quando nos conscientizamos que a todo o tempo estamos dando os nossos dados, 
nosso precioso tesouro, para que empresas possam extrair deles os mais diversos elementos e 
assim nos oferecer produtos e serviços que nem sempre queremos ou precisamos. 

Estes dados também podem ser usados, como atualmente são pela neurociência e outras áreas 
do conhecimento, para prever nossos comportamentos de compras, indicar hábitos, tendências 
e uma série de outras questões. 

Levando isso em consideração, devemos destacar que quando as empresas pensam em 
inovação e desenvolvimento de novos produtos, elas o fazem, segundo algumas técnicas, 
levando em consideração a resolução de problema real para as pessoas reais. Chamamos isso 
de design centrado no humano (human centered design)162. Isso só é possível através de um 
estudo anterior ao desenvolvimento e da coleta de dados e informações, que podem ser 
adquiridas das mais diversas fontes, inclusive, perguntando ao dono dos dados, você. 

E aqui a beleza do ciclo de desenvolvimento: - você normalmente entrega seus dados, mesmo 
sem saber como e onde eles serão utilizados. Algumas vezes surge uma coisa boa, produtos e 
serviços novos são desenvolvidos, em outras oportunidades, nossos dados são usados para fins 
menos ortodoxos, tal qual o caso do Cambridge Analytica163. 

Se você não lembra ou não conhece este caso, Cambridge Analytica foi uma empresa de coleta 
e análise de dados que se especializou em usar dados de redes sociais para manipular emoções 
dos usuários. Ela desenvolveu um algoritmo que cruzava dados de redes sociais e construía um 
perfil psicológico individual, e depois as separa estes indivíduos em grupos em grupos. Os dados 
individuais coletados poderiam conter mais de 9.000 pontos sobre a personalidade de cada 
indivíduo, que iriam desde sua movimentação geográfica diária, contatos periódicos, nível 

                                                           
161 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/ 18. 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm  
162 BRUNNER, S.; WAUGH, C.; KRETSCHMAR, H. Human-centered design, innovation, and social 
marketing. Social Marketing Quarterly, v. 13, n. 3, p. 26-30, 2007. London, United Kingdon. 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1080/15245000701490677 (acesso em 03.01.23). 
163 OLIVEIRA, L C. O uso de dados pessoais na era digital como forma de manipulação social e ameaça à 
democracia: um estudo de caso da Cambridge Analytica. 2021. 
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1870 (acesso em 09.01.23). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1080/15245000701490677
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1870
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cultural, extratos bancários, indo até as suas preferências diversas, desejos, medos e anseios. 
Um prato cheio para a manipulação de massas.  

Assim, para fechar o entendimento inicial devemos nos lembrar que você é o dono dos seus 
dados, e você tem, o poder de “dar” esta informação para quem você quiser, e esta pessoa, 
física ou jurídica, poderá usar este seu dado da forma convencionada por vocês. 

E agora, voltemos ao ponto inicial, a economia.  

O desenvolvimento econômico, em grande parte, se dá pelo processo de sistemática 
acumulação de capital e de incorporação do progresso técnico ao trabalho e ao capital que leva 
ao aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante e, em consequência, dos 
salários e dos padrões de bem-estar de uma determinada sociedade 164. O progresso técnico aqui 
destacado por Bresser-Pereira, está explicado para Rattner como um modelo onde nos países 
industrializados, a velocidade da acumulação depende da velocidade da incorporação de 
inovações tecnológicas ao processo produtivo. Assim, enquanto a concorrência entre empresas 
é inerente ao próprio sistema econômico, a inovação tecnológica torna-se uma condição sine 
quo non para a sobrevivência de economias capitalistas desenvolvidas165. 

Exatamente por isso, seus dados são importantes. Eles movimentam a economia uma vez que 
servem de base para inovações. 

E agora, fechado entendimento inicial, avancemos. 

 

3. QUEM PODE USAR MEUS DADOS PESSOAIS? 

Para responder a esta pergunta, vamos retornar ao início: Quem é do dono do dado pessoal?  

Oras, se VOCÊ, é o dono do dado pessoal, somente você pode determinar quem pode usar seu 
dado pessoal.  

Bem esta é a regra geral: VOCÊ define quem pode ter acesso e usar seus dados pessoais. 

Tecnicamente, esta utilização chamamos de tratamento, e para este tratamento a lei é expressa 
sobre quem pode e como pode tratar seus dados, e adiante veremos que existem exceções à 
regra geral, ou seja, existem situações em que seus dados podem ser tratados, mesmo você não 
permitindo. Complexo isso, não?  Toda a regra possui exceções, e neste caso, ela serve 
basicamente para garantir a ordem pública e o funcionamento adequado do Estado 
Democrático de Direito, e podemos notar isso na decisão do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Alexandre de Moraes, de 08 de janeiro de 2023, no Inquérito, que tratou dos atos 
antidemocráticos166, além dos fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos, e por pessoas naturais 
para fins exclusivamente particulares e não econômicos. 

Antes de entramos nas exceções, vamos nos deter um pouco mais na regra geral. 

                                                           
164 BRESSER-PEREIRA, L. C. O conceito histórico de desenvolvimento econômico. Fundação Getúlio 
Vargas: Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. 2008. São Paulo, Brasil. 
http://www.bresserpereira.org.br/papers/2008/08.18.ConceitoHist%C3%B3ricoDesenvolvimento.31.5.p
df (acesso em 03.01.23). 
165 RATTNER, H. Segundo documento de trabalho para a pesquisa sobre “Gestão Tecnológica”. Fundação 
Getúlio Vargas: Revista de Administração de Empresas. Nov./Dez. 1977. Pg. 11-32. Rio de Janeiro, Brasil. 
https://www.scielo.br/j/rae/a/pjWY5cwjDDp8FQdgxgCz9bz/?format=pdf&lang=pt (acesso em 03.01.23). 
166https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/DECISA771OAfastagovernadoreoutrasm
edidas2.pdf (Acesso em 09.03.23). 

http://www.bresserpereira.org.br/papers/2008/08.18.ConceitoHist%C3%B3ricoDesenvolvimento.31.5.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/papers/2008/08.18.ConceitoHist%C3%B3ricoDesenvolvimento.31.5.pdf
https://www.scielo.br/j/rae/a/pjWY5cwjDDp8FQdgxgCz9bz/?format=pdf&lang=pt
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/DECISA771OAfastagovernadoreoutrasmedidas2.pdf
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/DECISA771OAfastagovernadoreoutrasmedidas2.pdf
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O poder conferido ao titular dos dados pessoais, que é como a Lei 
chama você, o dono do dado, é o consentimento. E o 
consentimento, nada mais é que, nas palavras da própria letra 
fria da Lei que a manifestação livre, informada e inequívoca pela 
qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada167.   

 

Aqui a frase atribuída ao Rei Luis XIV da França, “Je suis la Loi, Je suis l’Etat; l’Etat c’est moi” 168 
vem bem a calhar, meu caro leitor. O dono do dado é de fato o rei! 

E você como rei, tem uma extensa lista de direitos, todos eles assegurados pela Lei, expressos 
especialmente no Art. 18.  

Mas é importante destacar que você define para quem você entrega seus dados pessoais, e você 
tem do direito/dever de saber como seus dados serão utilizados, tratados, para quais fins e se 
serão transferidos para terceiros.  

E chamamos a sua atenção mais uma vez leitor, para uma questão cotidiana.  

Quantas vezes você já entregou o número do seu Cadastro de Pessoa Física, o CPF, numa 
farmácia para que pudesse obter um desconto maior no preço do medicamento?  

Aqui a questão polêmica: fornecer seus dados para identificá-lo num programa de fidelidade e 
em troca disso receber desconto é uma coisa, agora, receber o desconto por fornecer seu dado 
é outra bem diferente. O pagamento velado, caracterizado como desconto, é uma afronta ao 
consumidor, quando este não possui a ciência de que isto está acontecendo de fato. Quem veda 
esta prática é o Código de Defesa do Consumidor, no dever de informação previsto no inciso III, 
do Art. 6º169. 

Por isso caro leitor, cuide com carinho de seu dado pessoal. Forneça-o com parcimônia e sabia 
onde ele está sendo usado. Muitas vezes somos inocentes e cedemos informações sem saber 
direito onde, como e por que serão tratadas. Lembre-se da frase “Se você não está pagando 
pelo produto, então você é o produto” dita pelo jornalista Andy Lewis, destacada do filme “O 
Dilema das redes”, 2020170. 

Com este despertar da consciência, caro leitor, avancemos para as exceções e conclusões finais. 

 

4. EXCEÇÕES 

O Art. 4º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, de forma categórica, determina a quem a 
Lei não se aplica, e a seguir vamos investigar um pouco mais. 

                                                           
167 Art. 5º, XII, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.  
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm (acesso em 03.01.23) 
168 Livre tradução: Eu sou a Lei, eu sou o Estado; o Estado sou eu! Atribuída a Luis XIV, rei da França entre 
1643 e 1715. 
169 https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm (acesso em 03.01.23). 
170 The Social Dilemma, 2020. Diretor: Jeff Orlowski-Yang; Roteiristas: Vickie Curtis; Davis Coombe; Jeff 
Orlowski-Yang. 
 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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Logo em seu Inciso I, determina que o tratamento realizado por pessoa natural para fins 
exclusivamente particulares e não econômicos não está abarcado pela Lei, o que significa dizer 
que um cidadão comum, pode usar, ou tratar, seu dado pessoal desde que ele não obtenha 
vantagem econômica com isso, ou seja, ele não está ganhando nada, do ponto de vista 
financeiro, nem direta, nem indiretamente com seu dado. 

O Inciso II do Art. 4º, que fala de fins jornalísticos e artísticos, cria esta exceção em nome da 
liberdade da imprensa, do desenvolvimento científico e artístico, tão necessários para o 
desenvolvimento social. 

Pulando o III e indo ao Inciso IV, a questão territorial expressa onde os dados provenientes de 
fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados 
com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com 
outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de 
proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei. E curiosamente, uma exceção 
dentro da exceção, apresentada pelo “desde que...” tachado por mim. 

Enfim o Inciso III do Art. 4º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que de forma taxativa 
expões nas alíneas, a) segurança pública; b) defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) 
atividades de investigação e repressão de infrações penais.  Os parágrafos a seguir, determinam 
a forma e estabelecem as regras de aplicação. Assim, o que temos, de forma objetiva é a defesa 
do Estado e da Administração Pública, que pode ser simbolizada pela supremacia do interesse 
público sobre o interesse privado. 

 

5. PROVOCAÇÃO FINAL 

  

Chegando ao fim desta breve contextualização sobre quem pode usar os meus dados, esclareço 
que nossa intenção aqui, jamais foi a de esgotar o tema, aliás, pelo contrário, foi e é a de instigar 
você, caro leitor, a saber mais sobre seus dados. 

A criação de uma consciência, não apenas das questões jurídicas, mas também das questões 
práticas relacionadas aos dados pessoais deve ser uma busca constante para que você, pessoa 
natural, titular dos dados como determina a Lei, esteja cada dia mais atenta. 

A Lei, este conjunto de regramentos individuais e coletivos, determinadas e impostas pela 
autoridade legitimamente constituída, que estabelece uma relação de causa e efeito, e que em 
virtude desta, promove o desenvolvimento e assegura o bem-estar social, não pode, por quem 
quer que seja, ser ignorada. A Lei possui como objetivo nortear as condutas dos cidadãos, 
protegê-los, organizar a sociedade. Somente ciente dela, você despertará a consciência de sua 
importância o dia a dia. 

Chamamos a atenção para questões práticas. Eu, você, e todos os que nos rodeiam somos e 
podemos ser manipulados por empresas, grupos econômicos e quiçá governos, tendo como 
base nossos dados pessoais, que muitas vezes fornecemos sem ao menos questionar sua 
utilização. 

O fato desta utilização ser uma faca de dois gumes torna nossa consciência tão fundamental. 
Oras, não seria possível vivermos numa era com tantas inovações171 se não fosse pela constante 
coleta de dados oriundos das mais diversas fontes. 

                                                           
171 SCHUMPETER, J. The theory of economic development. Cambridge: Harvard University Press, 1934. 
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A ciência e a tecnologia evoluem de forma constante e o tratamento destes dados coletados 
podem ter efeitos diversos na sociedade moderna, destaco o alerta que faz O’NEAL, lembrando 
que as aplicações matemáticas que fomentam a economia  dos dados  eram baseadas em 
escolhas feitas por seres humanos falíveis. Algumas dessas escolhas   sem   dúvida   eram   feitas   
com   as   melhores   das   intenções, contudo, muitos desses modelos programavam preconceitos, 
equívocos e vieses humanos nos sistemas de software que cada vez mais geriam nossas vidas, e 
que mesmo quando erradas ou danosas, estavam para além de qualquer contestação172. Assim, 
o risco de multiplicarmos estes equívocos é premente e não podemos deixar de sermos 
vigilantes. 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
172 O’NEIL, C. Algoritmos de destruição em massa: como o big data aumenta a desigualdade e ameaça a 
democracia. 1 ed. Santo André, SP: Rua do Sabão, 2020. 
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A IMPORTÂNCIA DE LER OS TERMOS DE USO E AS POLÍTICAS DE 
PRIVACIDADE E O QUE OBSERVAR? 

 

Hélio André Medeiros Batista173 

 

1. DOS TERMOS DE USO 

 

Se você já percebeu que é importante ler um contrato antes de iniciar qualquer relação 
contratual, seja de compra e venda, locação ou qualquer outra existente na nossa rotina, então 
você certamente ficará convencido que é muito importante ler os termos de uso de qualquer 
plataforma e/ou site. A grande dificuldade que enfrentamos, por outro lado, é que as empresas, 
a exemplo de plataformas digitais como aplicativos, não apresentam esse documento numa 
linguagem que seja didática ao usuário. 

Procure ler primeiramente o Sumário e/ou Índice, caso os termos o tenham. Não é incomum 
termos de uso de médias e grandes plataformas conterem um pequeno sumário com link para 
cada um dos capítulos, facilitando a navegação e a busca de informações por parte do usuário. 

Tendo acesso a esse Sumário e/ou Índice, será possível ir no trecho que seja de maior interesse 
para você, sendo preferível que tenha mais atenção com relação a operação comercial, ou 
seja, o que está sendo oferecido para você e eventuais custos que incidirão naquele tipo de 
relação, se é que existirá algum ônus. 

Em um segundo momento, sempre fique atento a eventuais cláusulas destacadas que alertem 
sobre eventual necessidade de aceite.  

 

 ATENÇÃO: 

Essa informação é muito importante, pois esse contrato apenas será válido se estiver registrado 
que sua aceitação será presumida ou se estará vinculada a algum registro de aceite, a exemplo 
do famoso clique em “aceito”.  

 

Também é importante que você, como usuário, saiba que ao utilizar o site e se cadastrar, sua 
ciência quanto as cláusulas desses termos estarão formalizadas. No entanto, caso discorde de 

                                                           
173 Advogado BRA (22.202-D) e PORT (60.553-L) | Direito Empresarial UFPE | Direito Ambiental FASNE | 
Direito Digital UERJ | Compliance Digital | Vice-Presidente da Comissão de Privacidade de Dados da 
OAB/PE  | Conselheiro Instituto Brasileiro do Direito da Informação | Certificado EXIN PDPE | Certificado 
DPO-FGV | Certificado Organização Mundial da Propriedade Intelectual | Cesar School | Palestrante 
ESCOLA JUDICIAL TJPE, UFPE, UFRR, OAB/PE, dentre outras | Professor do Instituto dos Magistrados do 
Nordeste | Professor convidado de LGPD na cadeira de Propriedade Intelectual na Faculdade de Direito 
do Recife (UFPE) | Co-fundador do Sião Governança em Privacidade de Dados e Segurança da Informação 
| Attendee Web Summit 2019 e 2022 
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alguma coisa, deverá se abster de utilizar a plataforma e/ou site, aplicando-se o mesmo com 
relação a realização de qualquer cadastro.   

No entanto, existem várias formas de “aceite”. Nos termos da lei civil, a validade de uma 
declaração de vontade na plataforma não depende de uma forma especial, salvo se a lei 
expressamente exigir. Não havendo regulação sobre essa declaração nos "termos de uso", 
prevalece a forma livre, ou seja, não é obrigatório coletar assinaturas eletrônicas das partes, 
tampouco serem registrados “aceites”, sendo como suficiente o prosseguimento de uma 
jornada no site com a realização do seu cadastro (caso seja exigido) ou mesmo que não haja 
cadastro. 

Dessa forma, mesmo que uma das formas comuns de coleta do aceite seja quando o usuário 
clica em uma caixa de seleção, aceitando ou não os Termos, é possível, ainda, o aceite ser 
presumido sem a necessidade de ação do usuário, como no formato browse-wrap, pelo qual ele 
consente automaticamente ao usar os serviços do site. Independentemente do modo, a forma 
de coleta da vontade do usuário deve ser apresentada com clareza e destaque, sempre. E é isso 
que vocês devem observar na plataforma e/ou site, principalmente quando lhe for oferecido 
algum produto e/ou serviço.  

Quanto a utilização desse site, é necessário realmente que a plataforma seja clara quanto ao 
produto e/ou serviço oferecido, bem como de que forma o usuário pode acessá-lo 
integralmente. Por exemplo, deve ser esclarecido se é necessário ou não realizar cadastro e 
quais os pré-requisitos que eventualmente o usuário precise cumprir, como idade mínima (18 
anos), ser civilmente capaz ou representante legal da pessoa jurídica cadastrada, entre outros. 

No caso de existir cadastro com senha, o que normalmente acontece, o usuário será responsável 
pela guarda e pelo sigilo da mesma. Dessa forma, os acessos indevidos por outras pessoas, caso 
você não tenha guardado com cuidado a sua senha, estarão sob sua responsabilidade. Quando 
existir o cadastro com senha é importante buscar saber nos termos as situações em que haverá 
a interrupção e/ou suspensão de acesso ao site, devendo conter, para tanto, um click específico 
para esse tipo de dúvida ou um e-mail específico de contato para dúvidas ou suporte. 

A apresentação no site, de forma simples e detalhada, quanto aos serviços e/ou produtos 
oferecidos, bem como as ferramentas disponíveis, deverá estar clara quanto as suas condições 
de uso. Nesse ponto, é importante que você saiba, mesmo que superficialmente, quais os 
objetivos e a atividade realizada pela plataforma e/ou site, sendo possível, assim, que você 
compreenda o conteúdo do que está sendo mostrado, minimizando as possibilidades de você 
ser prejudicado. 

 

É importante saber que o fornecedor de produtos e/ou serviços pela plataforma tem amplo 
dever de informação junto a você, sobretudo no que se refere a risco ou perigo. Os "termos 
de uso" consistem em um dos locais mais apropriados para apresentação dessas 
informações relevantes do negócio que devem aparecer também durante o uso do site. 

 

Para comércios eletrônicos, ou seja, para plataformas que oferecem produtos e/ou serviços para 
venda de forma online por meio de marketplace ou site, existe o Decreto 7662/13 que dispõe 
sobre as principais regras para contratações com o consumidor, principalmente em relação às 
informações que devem ser apresentadas. Dessa forma, é importante que você tenha 
conhecimento da existência dessa norma para que possa ser utilizada quando você se sentir  
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prejudicado nos relacionamentos com plataformas digitais, principalmente quando se referirem 
a compra e venda de serviços e /ou produtos, ou seja, comércio eletrônico.  

Você, na condição de usuário da plataforma e/ou site, tem responsabilidades ao utilizá-la, 
principalmente pelo conteúdo inserido no momento do cadastro ou durante seu uso. Por 
exemplo, você deve respeitar a propriedade intelectual de terceiros, bem como não deve 
praticar qualquer ato violento, discriminatório ou criminoso. Além disso, será responsável caso 
insira qualquer conteúdo que acarrete danos ao software ou hardware do site, do fornecedor 
ou de terceiros. 

Da mesma forma que existe legislação que te ampara no caso situações que envolva compra e 
venda de serviços e/ou produtos na internet, importante você saber que existe o Marco Civil da 
Internet (Lei 12.965/14) que determina que o provedor de aplicações, a exemplo do plataforma, 
não responderá pelos danos decorrentes do conteúdo gerado em seu ambiente, ou seja, por 
conteúdos que você publica, a não ser que esse mesmo provedor receba ordem judicial 
específica. Nesse caso, o provedor removerá o conteúdo infrator o quanto antes e você poderá 
ser questionado e/ou acionado por terceiros que eventualmente tenham sido lesados com a sua 
publicação. A responsabilidade pelo conteúdo, em regra, será do usuário, sempre que, 
obviamente, ele tenha sido o responsável por inseri-lo. 

Um outro ponto dos termos de uso que é importante você prestar atenção é quanto à limitação 
ou exclusão de responsabilidade. Trata-se de cláusula importante, uma vez que determina em 
quais casos a plataforma e/ou site não será responsabilizada. Um exemplo ocorre quando há 
instabilidade no site por questões técnicas ou operacionais alheias à companhia. Outro exemplo 
comum é a não garantia de adequação da plataforma aos interesses do usuário. 

Ainda, as plataformas geralmente não se responsabilizam por danos causados por terceiros 
ou por eventos de força maior, deixando claro que não são obrigadas a realizar controle do 
conteúdo inserido pelo usuário no site. No entanto, é importante saber que não é possível 
excluir responsabilidades atribuídas em lei, sendo que previsões nesse sentido serão nulas de 
pleno direito, não vinculando o usuário. Nesse sentido, cabe dar a atenção devida ao artigo 
51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que traz casos de cláusulas abusivas 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços. 

Marcas, textos, fotografias, imagens e demais itens de propriedade intelectual apresentados 
no site podem ser considerados de propriedade da plataforma, sendo importante você observar 
isso também. É comum os termos preverem que o conteúdo gerado pelo usuário poderá ser 
usado pelo fornecedor (plataforma) para certas finalidades e, dessa maneira, será concedida 
licença à empresa para fazer, por exemplo, campanhas de divulgação. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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Quando os termos de uso começam a vigorar? 

 
Os "termos de uso" começam sua vigência quando do início da utilização 
da plataforma e/ou site ou do aceite dado por você, terminando com a 
revogação do seu aceite ou término dos serviços pela empresa, sem que 
haja necessidade de aviso prévio nem seja devido qualquer tipo de 
indenização. Ainda, a empresa pode restringir ou limitar o seu acesso ao 
site, caso entenda que houve uso indevido ou prática de atividade ilícita. 

 

Caso o usuário tenha dúvidas sobre o site ou qualquer solicitação, é importante que você 
observe quanto a existência de uma previsão a respeito de descrição do contato da empresa, 
como e-mail e telefone, sendo recomendada a disponibilização do Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC), bem como especificação do horário de atendimento. 

Por fim, os "termos de uso" dos sites devem servir como guia completo para a sua jornada na 
plataforma. Por isso, é essencial que esses documentos apresentem as principais informações 
práticas e jurídicas sobre o uso do site ou da plataforma, garantindo a você uma compreensão 
rápida e fácil sobre a informação desejada. Os "termos de uso" servem, então, como suporte 
jurídico da relação entre fornecedor e usuário, proporcionando maior segurança jurídica para 
você como usuário.  

 

2. DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 
13.709/2018) no segundo semestre de 2020 que prevê direitos e 
obrigações com relação ao tratamento dos dados pessoais das pessoais 
físicas, bem como em virtude da existência da Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD), a aplicação da referida legislação aliada a 
possibilidade de aplicação de sanções lá previstas a partir de 2023 deu 
início a uma dinâmica de importância a existência de políticas de 
privacidade em sites e/ou plataformas digitais.  

 

É importante ressaltar que com a vigência da LGPD, órgãos como o Procon e o Ministério 
Público já podem fiscalizar o cumprimento da lei e aplicar as sanções previstas em outras 
normas, como o Código de Defesa do Consumidor, tanto na esfera administrativa quanto 
judicial. Nesse sentido, as empresas se viram mais condicionadas a cumprirem direitos dos 
titulares de dados que sejam exclusivamente pessoas físicas usuárias de plataformas e/ou sites 
que oferecem soluções, serviços e/ou produtos.  

As políticas de privacidade, por si só, são consideradas contratos de adesão, sendo 
caracterizado pelo estabelecimento de direitos e deveres, de forma unilateral e insuscetíveis 
de negociação, cujo aceite ou recusa dos seus termos fica ao seu critério como usuário. Em 
suma, caso você não aceite o que lá está descrito, desista de usar o site. 
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Este documento contém regras referentes a proteção, à privacidade e dos procedimentos de 
tratamento dos dados pessoais dos usuários realizados durante a prestação das soluções e/ou 
serviços que lhe são prestados. Assim, a política de privacidade tem por objetivo esclarecer aos 
usuários como as suas informações e dados serão utilizadas e para quais finalidades são 
coletadas. 

 

Em síntese, a política de privacidade deve apontar quais informações pessoais do 
usuários são coletadas, sejam aquelas fornecidas diretamente por você ou 
coletadas a partir dos seus dados de navegação (no caso, pelos cookies que existem 
nos sites); qual é o objetivo de coleta dessas informações; como essas informações 
são tratadas, armazenadas e compartilhadas pela plataforma ou por terceiros que 
fazem parte dessa relação; e como o usuário pode alterar suas informações. 

 

Com a vigência da LGPD, tornou-se obrigatório que as plataformas e/ou sites informem para 
você que, além dos pontos acima indicados, existem alguns direitos que podem ser exercidos, 
bem como que apontem, detalhadamente, como você poderá exercê-los. São exemplos de 
direitos dos usuários e devem estar expressamente previstos na política de privacidade: o acesso 
às informações pessoais coletadas pelo agente de tratamento; a solicitação de eliminação ou 
anonimização das informações pessoais, isto é, impedir que o usuário possa ser identificado 
pessoalmente com base nas suas informações coletadas; a possibilidade de negar ou revogar o 
consentimento fornecido ao agente de tratamento para a coleta e o tratamento de informações 
pessoais; o direito de você reportar à ANPD e/ou à órgãos de defesa ao consumidor sobre 
quaisquer incidentes relacionados às suas informações pessoais 

Para o exercício desses direitos, o a plataforma e/ou site deverá designar uma pessoa 
responsável para receber e responder às solicitações dos usuários relacionadas à proteção de 
dados pessoais, bem como receber comunicações da ANPD e do Poder Judiciário, prestar 
esclarecimentos e adotar providências — profissional definido pela LGPD como 
“encarregado”. Para tanto, é imprescindível que a política de privacidade forneça as 
informações de contato do encarregado – ou também conhecido como data protection officer 
(DPO), ponto fundamental que deve ser verificado por você, pois mesmo que a política de 
privacidade não seja tão transparente ou claro, você poderá exercer seus direitos por meio 
desse canal (normalmente um e-mail), incluindo ter acessos seus dados pessoais, cuja resposta 
deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data do seu 
requerimento.  

Além disso, a política de privacidade deve indicar as hipóteses legais legitimadoras da coleta e 
do tratamento das suas informações pessoais. O artigo 7º da LGPD indica as dez hipóteses legais 
para a coleta e o tratamento de dados pessoais, previstas de forma taxativa — ou seja, não 
existe nenhuma outra hipótese além das expressamente descritas ali.  

Essas hipóteses são:  

1- o consentimento, que consiste na manifestação livre, informada e inequívoca do usuário 
para que seja realizado o tratamento dos seus dados pessoais;  

2- o cumprimento de obrigação legal ou regulatória;  
3- a execução de políticas públicas pela administração pública;  
4- a execução de estudos por órgãos de pesquisa;  
5- a execução de contrato;  
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6- o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;  
7- a proteção da vida, a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 

profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; 
8- para a tutela da saúde exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de 

saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; 
9- o atendimento de interesse legítimo do controlador; e  
10- a proteção ao crédito, inclusive quanto ao disposto em regulação pertinente. 

 

É de se ressaltar que o atendimento a uma das dez hipóteses legais é suficiente para que o 
tratamento de suas informações seja considerado legítimo, sendo possível, ainda, cumular essas 
bases legais. Portanto, nesse caso, não é necessário indicar todas as bases legais previstas na 
LGPD, mas tão somente aquelas efetivamente aplicáveis. 

Quando houver a coleta de informações pessoais do usuário de forma involuntária, ou seja, a 
partir dos seus dados de navegação, é importante também que você tenha ciência da referida 
coleta. Os cookies representam um clássico exemplo de como a coleta e o armazenamento de 
informações do usuário podem ocorrer pelo simples acesso da plataforma e/ou site e, portanto, 
a utilização dessa ferramenta deve ser informada ao usuário de forma detalhada e em 
cumprimento das normas da LGPD, o que geralmente é apresentado para você por meio de pop-
up, uma espécie de mensagem e/ou barra de aviso de consentimento para aceite, rejeição e/ou 
gerenciamento dos cookies. 

 

Cookies são pequenos arquivos de texto que sites, aplicativos, mídias digitais e anúncios 
memorizam no navegador ou no seu dispositivo para reconhecê-lo em futuras visitas, 
proporcionando uma experiência customizada em um próximo acesso, de modo a te oferecer 
sugestões com base em suas preferências navegação.  

 

Portanto, vocês devem ficar atentos que as plataformas e/ou sites devem incluir todas as 
informações sobre cookies em suas políticas de privacidade — ou em uma “política de cookies” 
individualizada. O documento também deve esclarecer ao usuário que, caso seja de seu 
interesse, seja possível configurar os navegadores e/ou dispositivos utilizados para não aceitar 
cookies ou avisar quando um cookie estiver sendo enviado. 

A política de privacidade, portanto, é um documento essencial à manutenção das relações 
consumeristas, especialmente aquelas que envolvem a coleta e o tratamento de dados pessoais, 
tendo reflexo também nas regras de segurança da informação que devem também estar 
previstas na política de privacidade. 

Caso a política de privacidade não estabeleça os direitos do usuário de forma clara e de acordo 
com as regras e procedimentos previsto pela LGPD ou caso você se sinta lesado quanto ao 
manuseio de seus dados pela plataforma e/ou site, você poderá registrar questionamento junto 
ao Procon, Ministério Público e/ou ANPD, o que poderá gerar sanções com impactos financeiros 
e na própria reputação da empresa. 

 

3. CONCLUSÃO  
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Este artigo não pretendeu esgotar todas as justificativas que você como usuário deve observar 
para ter interesse em ler os termos de uso e a política de privacidade, mas servir apenas com 
um breve manual de pontos importantes a serem observados quando você tiver interesse em 
manter relação com uma plataforma e/ou site, principalmente quando for do seu interesse a 
realização de cadastro para ter acesso a uma solução, serviço e/ou produto.  

Em que pese ainda esteja distante das grandes plataformas a elaboração de políticas e termos 
mais didáticos, objetivos e claros para os usuários, é nossa obrigação como cidadão ter o mínimo 
de curiosidade quanto a algumas previsões, principalmente porque o que está em jogo é o seu 
direito como cidadão. Desconhecimento não oferece possibilidade de defesa ou 
questionamento. Procure saber um pouco mais sobre os seus direitos. Dessa forma, tenha 
atenção ao menos com relação a esses pontos descritos neste artigo, pois fará uma grande 
diferença nas suas relações comerciais online.  
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COOKIES, UM MODO SIMPLES DE ENTENDER 

Rafael A. Carneiro de Castilho174 

 

1 SOBRE O QUE ESTAMOS FALANDO? UMA BREVE INTRODUÇÃO 

Quando falamos em cookies o pensamento comum que se tem, principalmente para as pessoas 
que não possuem vivência diária com a tecnologia, é a de uma bolacha, contudo não é desse 
cookie que iremos falar, mas sim de um componente importante para o funcionamento da 
internet, e que se bem utilizado gera benefícios, porém quando empregado de forma errada, 
tem potencial de causar prejuízo à privacidade do usuário. 

Não é exagero mencionar que ao acessarmos a internet passamos a ser acompanhados em 
nossa navegação, não por pessoas, mas por sistemas, pois a internet é um sistema global de 
redes de computadores que estão interligados e que utilizam protocolos para o seu 
funcionamento, isto é, um computador efetua um pedido de acesso a um determinado site, e 
este responde concedendo esse acesso ao seu conteúdo. 

Esse processo deixa registros, pois o nosso computador efetivou uma requisição para aquele 
site. Inclusive, entre o nosso computador e o site, existe todo um caminho a ser percorrido pelo 
pedido de acesso, o qual passa pelo provedor de internet, saindo da nossa máquina, passando 
por todo o caminho de conexão dos provedores e chegando ao site, para depois retornar com o 
resultado da busca. 

De forma resumida, o simples ato de abrir o seu navegador já gera todo esse processo, e quando 
você digita o site que quer acessar, como o de notícias, por exemplo, todo esse processo será 
efetivado. 

É assim que a internet funciona, e para que isso ocorra de modo apropriado, existem diversos 
mecanismos que possibilitam todo esse trabalho, tal qual o motor de um veículo, em que cada 
peça tem a sua função, até as menores.  

Nesse ponto é que encontramos os cookies.  

 

1.1 E o que são Cookies afinal? 
 

De modo direto, é um pequeno bloco de informação, composto essencialmente de letras e 
números, enviado ao computador do usuário ao acessar uma página na internet, ficando 
armazenado em softwares do computador, como o navegador, por exemplo. 

Ok! E qual a sua função? 

                                                           
174 Graduado pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (UNIDERP). 
Pós- Graduado em Direito Digital e Proteção de Dados pela Escola Brasileira de Direito (EBRADI). Extensão 
em Direito Imobiliário pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Extensão em Direito Processual Civil, pela 
Faculdade IBMEC São Paulo e o Instituto Damásio de Direito. Pós-Graduado LLM em Proteção de Dados, 
Brasil e Portugal, pela Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) e Faculdade de Direito 
Universidade de Lisboa (CIDP). Membro da Comissão da Sociedade de Advogados da OAB-MS. Advogado 
com atuação no Direito Imobiliário, Registral, Digital e Proteção de Dados. 
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Lembra quando mencionei que os cookies eram essenciais 
para o funcionamento da internet? 
 

Essa informação que é enviada ao computador do usuário 
serve para possibilitar o funcionamento do site, pois o 
servidor passará a se lembrar daquele computador, 
viabilizando a efetivação do processo de uso do site. 

Para visualizarmos melhor esse processo de uso, vamos tomar como exemplo um site de 
compras online. Sem os cookies, não seria possível a esse tipo de site ter o carrinho de compras, 
onde você seleciona um produto, ele grava essa informação, e você busca por outros produtos, 
fechando a compra toda de uma vez ao final. 

Isso ocorre, pois o padrão de protocolo da internet é único, sem estado, ou seja, cada click que 
o usuário dá para navegar, como entrar no site, ir de uma seção para outra dentro do site e clicar 
sobre um produto para compra-lo, é uma ação única, e não tem relação com as ações anteriores 
e nem as subsequentes. 

Em termos práticos, sem os cookies, o usuário que tiver interesse em comprar dez produtos, 
teria de fazer dez compras diferentes, pois o site não teria um carrinho de compras. 

Inclusive, esse foi o motivo da criação dos cookies, em 1995, pela Netscape Communications 
Corporation, de modo a possibilitar a criação de uma lista de compras em site de e-commerce. 

Esse cookie é criado no computador do usuário assim que ele acessa o site, no momento da 
resposta ao pedido de acesso, possibilitando que essa página possa se lembrar desse cliente. 

De modo resumido, o cookie nasce para aprimorar o serviço online, e além do carrinho de 
compras, também serve para guardar dados de login automático em sites, possibilitar a análise 
de tráfico nessas páginas e até possibilitar anúncios personalizados. 

 

1.2 O que isso tem a ver com a privacidade? 
 

Apesar da sua origem, que era o aprimoramento de serviços online, seu potencial passou a ser 
explorado para outras atividades, como o monitoramento de usuários na rede, principalmente 
com o objetivo de promover anúncios cada vez mais personalizados. 

A grande questão que envolve a privacidade, é que para um anúncio ser personalizado, há 
grande demanda de informação sobre as características pessoais do usuário. 

Isso envolve conhecer os hábitos de navegação desse usuário, como sites acessados, compras 
efetivadas, buscas feitas em navegadores e preferências em geral, tudo isso sendo capturado 
por diversos cookies que vão sendo inseridos na máquina do usuário. 

Veja que o objetivo original dessa solução não era para a coleta de informações dos usuários, 
mas sim a possibilidade de funcionamento de um site, ou seja, nem todos os cookies são de 
coleta de informação, alguns são essenciais, e para entendemos melhor, vamos definir os tipos 
de cookies que podemos encontrar na navegação online. 

 

2. COOKIES NECESSÁRIOS E NÃO NECESSÁRIOS 
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                            COOKIES 

 

 

 

 

 

 

 

Para aqueles que forem detentores de alguma página que preste serviços online, conforme guia 
publicado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), a definição de cookie 
necessário e não necessário afeta a base legal para a sua utilização, devendo ser ponto de 
observação para esse grupo. 

Já aos usuários que navegam pelas páginas, os sites devem trazer um aviso de cookies no 
momento em que o site é acessado, fornecendo a opção de rejeitar, concordar ou fazer a gestão 
desses cookies. Na hipótese de rejeição, os cookies não deverão ser utilizados. Caso haja a opção 
de gerir cookies, o usuário poderá escolher quais deseja manter operacional, como o de 
marketing, por exemplo, caso tenha interesse de receber ofertas personalizadas. 

Importante frisar que caso o usuário apenas feche o aviso de cookies se selecionar qualquer 
opção, os cookies devem ficar desativados por padrão. 

 
3. COOKIES CONFORME A SUA ORIGEM 
 

Temos dois tipos de cookies relativos à sua origem, que são os primários e os de terceiro. 

 

Cookies Primários 

 
Os primários são criados diretamente pelo site que o usuário está acessando, ou seja, é 
um cookie próprio do serviço, e geralmente tem como função lembrar do login e dos 
ajustes feitos no site, como idioma, além do carrinho de compra, em que o cliente pode 
retornar em outro momento para finalizar a compra. Esses cookies não servem para 
rastreamento em outros sites. 

 

Cookies de terceiros 
 

Os cookies de terceiros, são arquivos enviados por outros serviços, que foram 
incorporados à página que o usuário está utilizando, geralmente voltado para o 
fornecimento de anúncios. Essa classe de cookies é uma das que gera necessidade de 
atenção, pois o usuário não necessariamente tem conhecimento de que está sendo 
acompanhado por terceiros, pois o seu contato é com o site que está visitando, sendo 
possível esperar algum monitoramento por parte dessa página, e em geral não fica claro 
que terceiros estão armazenando arquivos no dispositivo do usuário. 

Os cookies necessários são aqueles 
essenciais para o funcionamento do 
serviço online, em que a coleta da 
informação é requisito para o 
fornecimento do serviço, e apenas para 
essa finalidade, tal qual o carrinho do e-
commerce. 

Já aqueles não necessários, são cookies 
que quando desativados não afetam o 
funcionamento da página, ou seja, o site 
não depende desses arquivos para 
entregar o serviço que pretende. Nesse 
critério se enquadram cookies relativos 
à medição de tráfego na página, 
publicidade e monitoramento dos 
visitantes. 
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 4. COOKIES DE ACORDO COM O TEMPO 

Nessa classe, temos os cookies de sessão e os persistentes. Os de sessão, também chamados de 
temporários, permanecem no computador apenas durante o acesso ao site, sendo descartado 
ao fechar o navegador, e geralmente são utilizados para propósitos específicos durante a 
navegação. 

Já os cookies persistentes, permanecem no dispositivo por mais tempo, podendo ser de minutos 
até anos, a depender da configuração dada pelo servidor de origem. Os proprietários de páginas 
na web podem adotar, como boa prática, conforme orientação da ANPD, que esses cookies 
tenham prazo limitado, tanto quanto possível, considerados os seus objetivos. 

 

5. COOKIES CONFORME A FINALIDADE 

Dos cookies relativos a finalidades, podemos começar citando o analítico ou de desempenho. 
Esse cookie tem por objetivo a coleta de informações sobre o uso do site, de como os seus 
visitantes se comportam durante a navegação, e servem ainda para reportar eventuais 
problemas durante o uso dos serviços da página. 

Também há os cookies de funcionalidade, que são relativos às preferencias do usuário naquele 
site, tais como idioma, região, o nome do usuário e outras opções que tendem a facilitar a 
navegação, podendo ter sua origem tanto pelo próprio site, quanto por terceiro, e serem 
persistentes. 

Podemos citar ainda os cookies de publicidade, os quais são voltados para o marketing. Sua 
principal característica é a coleta de informações do usuário, para que assim seja possível a 
construção de ofertas personalizadas, o que demanda a construção de perfil do usuário. 

 

6. QUESTÕES PRÁTICAS AOS DETENTORES DE SERVIÇOS ONLINE 

Conforme já mencionado, um dos impactos que a utilização extensiva dos cookies pode gerar é 
relativo à privacidade, na medida em que pode ocorrer à formação de perfil do usuário para fins 
de marketing, e por tal, o conjunto dessas informações passa a ser considerado dados pessoais, 
submetidos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mesmo o Marco Civil da Internet já 
dispunha sobre a proteção da privacidade e proteção de dados. 

Por isso, tanto os usuários quanto os gestores de páginas eletrônicas, devem estar atentos aos 
direitos e deveres que a lei estipula, de modo a garantir o ambiente virtual mais transparente e 
responsável para todos, pois em última instância, somos todos usuários da rede. 

A própria ANPD publicou guia de orientação sobre a utilização de cookies175, no qual apresenta 
elementos de boas práticas para a informação e gestão de cookies na internet, além de 
apresentar direitos e princípios que devem sem observados na manutenção desses serviços. 

Dentre todo o regramento trazido pela LGPD, e que deve ser observado em sua integralidade, 
podemos destacar os princípios da finalidade, adequação e necessidade, livre acesso e 
transparência, para que ocorra a regular utilização dos cookies. 

                                                           
175 Guia Orientativo: Cookies e proteção de dados pessoais. Disponível em: 
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-orientativo-cookies-e-protecao-de-
dados-pessoais.pdf. Acesso em 02/01/2023. 
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  Princípio da finalidade 
 

O princípio da finalidade tem relevante importância, pois estabelece que o tratamento dessas 
informações deve obedecer a um propósito específico, isto é, a uma única finalidade, não 
sendo permitido tratamento posterior desses dados. 

De modo mais prático, as informações coletadas pelos cookies possuem um objetivo 
específico, que pode ser o de avaliar o comportamento do usuário durante a navegação do 
site, por exemplo, logo essas informações deverão ser utilizadas exclusivamente para isso, não 
podendo ser guardada para a utilização futura ou eventual diferente da finalidade da sua 
coleta. 

Já os princípios da adequação e necessidade, estão muito vinculados à finalidade, na mediada 
em que dão contornos a própria finalidade do tratamento.  

 

    Princípio da Adequação 

 

Prevê que o tratamento de dados deve estar de acordo com o que foi informado ao usuário, 
que nesse ponto é considerado titular dos dados pessoais. Em outras palavras, as informações 
coletadas pelos cookies que monitoram o comportamento do usuário no site, não devem ser 
utilizadas para outras atividades, como a construção de perfil para exibição de publicidade. 

 

   Princípio da necessidade 
 

O princípio da necessidade engloba a efetiva necessidade da coleta da informação, isto é, se 
o cookie, monitora o comportamento do usuário na página para a sua melhoria, as 
informações coletadas por ele devem ser exclusivamente as necessárias para a melhoria do 
site, não devendo colher outras informações que não sirvam para essa finalidade. 

 

        Princípio do livre acesso e transparência 

 

Estão diretamente relacionados ao poder que o usuário titular tem sobre o uso de suas 
informações, relembrando que nesse contexto os cookies já são considerados dados pessoais, 
e por tal há o dever de fornecimento de informações claras e precisas sobre a funcionalidade 
de cada cookie e dos respectivos dados que serão coletados do visitante. 

 

Para o atendimento desses princípios, o proprietário da página, que nesse contexto já é 
entendido como controlador pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), pode disponibilizar 
informações sobre os cookies que são utilizados e para qual finalidade, de modo que o usuário 
tenha condições de tomar ciência e decidir se concorda ou não com a utilização desses cookies. 
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Nesse ponto, é interessante ressaltar que o serviço online dê a opção ao usuário, através de um 
banner específico, de rejeitar os cookies não essenciais, como de desempenho e publicidade, 
por exemplo. 

A própria ANPD disponibilizou orientações nesse sentido através do seu guia orientativo: 

Para o atendimento a essa determinação legal, é recomendável a 
disponibilização ao titular de mecanismo para o “gerenciamento de cookies”, 
por meio do qual seja possível, por exemplo, rever permissões anteriormente 
concedidas, como na hipótese de revogação de consentimento relacionado 
ao uso de cookies para fins de marketing, quando essa for a base legal 
utilizada. (ANPD, 2022, p. 16) 

 

O guia ainda fornece exemplos de como esse processo pode ser efetivado: 

 

Quanto à forma de apresentação, essas informações podem ser indicadas, 
por exemplo, em banners, apresentados após o acesso a uma página na 
internet; e, de forma mais detalhada, em políticas ou avisos de privacidade, 
que contenham informações sobre a política de cookies utilizada pelo agente 
de tratamento. (ANPD, 2022, p. 15) 

 

Assim, a forma ideal de informação sobre a utilização de 
cookies, é a utilização de banners, sendo um de primeiro nível, 
isto é, aquele que aparece com informações resumidas sobre a 
utilização de cookies, e concede opção de aceitar todos, rejeitar 
todos ou ajustar preferências, sendo neste último caso, aberta 
a possibilidade do usuário acessar um banner de segundo nível, 
em que existem informações mais detalhadas e permite a 
ativação de cookies não essenciais pelo próprio usuário. 

 

Figura 1 – Gerenciamento de banner de cookies. 
Fonte: Guia Orientativo, ANPD, 2022. 

 

No banner de segundo nível, as opções de utilização de cookies 
devem se apresentar desmarcadas, ou seja, desligadas por 
padrão, para que o próprio usuário faça a ativação, por vontade, 
de modo a demonstrar o seu interesse de fato em utilizar desses 
serviços. 

O guia da ANPD também traz exemplo sobre a forma do banner 
de segundo nível: 

 

Figura 2 – Gerenciamento de banner de cookies em segundo nível. 
Fonte: Guia Orientativo, ANPD, 2022. 

 

Conforme demonstrado nas imagens acima, o primeiro banner tratará da informação da 
utilização de cookies, permitindo a desativação dos não essenciais ou o seu gerenciamento pelo 
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usuário, que ao clicar nessa última hipótese, será encaminhado para um banner de segundo 
nível, onde haverá de modo mais específico, opções sobre a utilização de cada classe de cookie, 
devendo ser acompanhado ainda de breve explicação sobre qual a finalidade de cada um.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De modo resumido, cookies são uma aplicação desenvolvida originalmente para aprimorar o 
funcionamento de serviços na internet, contudo ganhou novos contornos com o passar do 
tempo, possibilitando o rastreio de atividades dos usuários de internet para a construção de 
perfil e exibição de anúncios. 

A grande questão em torno dos cookies gira em relação à dificuldade em se estabelecer um 
controle, por parte do usuário comum, das informações que estão sendo coletadas do seu 
dispositivo, pois na ausência de um aviso claro e específico sobre a utilização desses cookies 
dificilmente o visitante terá consciência sobre essa coleta de informações, e menos ainda a 
possibilidade de decidir se concorda ou não com a concessão dos seus dados. 

Por esse motivo, surge a necessidade de construção da boa-fé nas relações online, em que os 
fornecedores de serviços pela internet comuniquem de forma clara a existência de rastreadores 
em seu domínio, e que o usuário tenha condições de decidir se aceita ou não o seu uso, pois ao 
final do dia, somos todos clientes da rede, mesmo aqueles que fornecem serviços, em algum 
momento estarão no do outro lado do balcão navegando pela internet. 
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OS DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PREVISTOS NA LGPD 

Angela de Souza Martins Teixeira Marinho176 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018 -, mais conhecida como LGPD, tem por 
finalidade regulamentar o uso dos dados pessoais em nosso país – aqueles que identificam uma 
pessoa, ou ainda, que permitem sua identificação. Dessa maneira, ela também especifica quais 
são os seus direitos como titular de dados, isso porque a lei, através do princípio da 
autodeterminação informativa, previsto no art. 2º, reconhece que os dados pessoais pertencem 
ao titular de dados, e não a quem os coletou para a prestação de algum serviço e/ou 
fornecimento de algum produto (controlador). 

Portanto, quando você fornece seus dados pessoais, como RG, CPF, endereço, telefone, 
endereço eletrônico para a loja X, você o faz apenas para a efetivação da compra/contratação 
que realizou; seja o fornecimento de algum produto (aparelhos eletroeletrônicos, roupas etc) 
ou serviços (manutenção/conserto de um eletrodoméstico, reparos em sua residência etc). 
Assim sendo, essa loja X somente poderá utilizar seus dados fornecidos para o que foi 
contratado; jamais para outra finalidade ou mesmo compartilhando esses dados com terceiros, 
sem seu conhecimento, ou mesmo, sem seu consentimento.  

E assim também funciona com os entes públicos: os dados pessoais que a prefeitura, governo 
estadual e/ou federal possuem não podem ser usados para outra finalidade que não aquela para 
a qual coletaram seus dados (prestação de algum serviço público ou mesmo algum cadastro 
obrigatório, ou ainda, para a geração dos tributos devidos, como IPTU, IPVA, imposto de renda 
etc). 

E para que possa ter controle sobre seus dados pessoais, sabendo efetivamente quem os detém 
e para qual finalidade, a LGPD, em seus arts. 18 a 20, elencou todos os seus direitos que poderão 
ser exercidos de forma isolada ou cumulativamente.  

Para isso, você precisa apenas solicitar ao controlador mediante requisição que poderá ser 
entregue pessoalmente ou enviada para o correio eletrônico por ele indicado. Mas essa 
solicitação precisa ser feita apenas pelo próprio titular dos dados, ou seja, você não poderá 
exercer os direitos previstos em lei para terceiros, salvo se for representante legalmente 
constituído e para esse fim específico.  

Importante ressaltar que o exercício do seu direito de titular de dados não poderá ser cobrado 
em nenhuma hipótese, e ainda, precisará ser respondido dentro dos prazos regulamentos pela 
ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados (art. 18, §5º).  

Para os direitos de confirmação da existência de tratamento e acesso aos dados pessoais – que 
serão explicados mais a frente -, a lei estabelece que a resposta terá de ser dada de forma 
simplificada e imediatamente e, em caso da não possibilidade/viabilidade de responder de 
forma imediata, o controlador terá o prazo de até 15 dias para atender a sua solicitação (art. 19, 
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I e II da Lei). Cabe lembrar que você, titular, indicará qual formato receberá a resposta: se por 
correio eletrônico, de forma segura, ou de forma impressa (art. 19, §2º). 

Contudo, nem sempre sua solicitação junto ao controlador poderá ser atendida, seja porque ele 
não é o controlador de fato, não tendo nenhum dado pessoal por ele tratado e, se porventura 
souber quem de fato é o controlador, deverá lhe informar; ou porque há razões que o impeçam 
de informar, tendo de indicá-las em sua resposta. (art. 18, §4º).  

Analisaremos agora os principais direitos previstos em lei: 

1.1 A CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS 

O titular de dados tem o direito de saber se determinado ente – seja público 
ou privado – trata algum dado pessoal seu, ressaltando que tratamento é 
qualquer atividade realizada com seu dado – desde coleta, uso, classificação, 
compartilhamento com terceiros, até o armazenamento e eliminação.  

A lei é clara nesse sentido e o direito diz respeito a receber, como resposta do controlador, se 
há ou não tratamento sendo praticado com seus dados pessoais. Essa é uma resposta que a lei 
prevê que o controlador pode responder imediatamente e de forma simplificada. Caso não seja 
possível, ele terá o prazo de até 15 dias, contados do recebimento da solicitação, conforme 
explicamos acima. 

1.2 DIREITO DE ACESSO 

Esse direito assegura ao titular de dados, após a confirmação da existência de tratamento de 
seus dados, ter acesso às condições de tratamento praticadas, como armazenamento; eventual 
classificação e/ou categorização; para quais finalidades os dados são tratados; se são 
compartilhados com terceiros, de que forma e para qual finalidade; o tempo de existência 
desses dados naquela organização; a origem desses dados, dentre outras atividades de 
tratamento. Ou seja: você tem o direito de saber tudo relacionado aos seus dados pessoais e, 
eventual negativa de fornecimento de respostas detalhadas a respeito terá de ser justificada 
pelo controlador. 

Empresas como a Meta, proprietária dos aplicativos Facebook, Instagram e WhatsApp, já possui 
mecanismos que permite você solicitar informações sobre esse processo de tratamento dos seus 
dados. É só buscar, em cada aplicativo, a parte que consta “Política de Privacidade” e/ou 
“Atalhos a Privacidade” e seguir os passos que cada um indica para tal. 

É importante – e até interessante – você saber o que esses aplicativos possuem com relação a 
sua pessoa. E isso se dá para todos os entes públicos e/ou privados para os quais você já 
forneceu seus dados, bem como para os demais aplicativos, navegadores de internet utilizados, 
dentre outras ferramentas, lembrando que dado pessoal pode ser aquele coletado e 
armazenado de forma digital, mas também de forma física, como aquelas fichas cadastrais ainda 
utilizadas em algumas entidades.  

1.3 CORREÇÃO DOS DADOS 

É direito do titular solicitar ao controlador a correção dos seus dados pessoais, seja porque estão 
incompletos, inexatos ou até mesmo desatualizados. 
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Essa correção é importante para que o tratamento a ser realizado pelo controlador seja 
adequado à finalidade para qual os dados foram coletados e ainda, para evitar eventuais 
contratempos, e até mesmo fraudes, em seu nome. 

Uma forma de se tentar evitar fraudes com compras por cartão de crédito pela internet, por 
exemplo, é exatamente confirmar dados cadastrais, ainda mais quando as compras “fogem” do 
perfil já categorizado pelas empresas administradoras de cartão que, muitas vezes, o fazem 
através de decisões automatizadas, que explicaremos mais à frente. 

Se porventura seus dados estiverem desatualizados – como telefone para contato para aquelas 
que possuem esse serviço de verificação de segurança – essa compra fraudulenta poderá ser 
efetivada e em seu nome. 

Há empresas, inclusive, que realizam campanha anual para atualização de cadastro, para tentar 
evitar o uso indevido dos seus dados pessoais por pessoas não autorizadas. 

Contudo, temos de ter muito cuidado, pois podemos receber contato de “empresas” que 
utilizam dessa “condição de necessidade de atualização de cadastro” para coletar seus dados 
indevidamente e utilizá-los para realização de golpes. Geralmente, são pessoas que se utilizam 
de ferramentas de engenharia social para conseguirem “te enganar” e, com isso, obter as 
informações que precisam para a realização de atos fraudulentos. 

Vivemos tempos difíceis com relação à gestão de nossos dados pessoais diante de inúmeros 
incidentes de segurança – mais conhecimentos como “vazamentos de dados” – que exigem da 
nossa parte uma maior atenção com o que recebemos: desde mensagens instantâneas por 
aplicativos de mensagens como WhatsApp, Messenger e Telegram, até por correio eletrônico. 

1.4 ANONIMIZAÇÃO, BLOQUEIO E/OU ELIMINAÇÃO DE DADOS EXCESSIVOS OU 
TRATADOS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI 

 É direito do titular de dados solicitar ao controlador a anonimização dos seus dados, ou seja, 
solicitar que sejam aplicadas técnicas que viabilizem a desassociação, desvinculação daqueles 
dados com a sua pessoa, impedindo que seja identificado. Portanto, você pode solicitar que seus 
dados pessoais sejam anonimizados de forma a inviabilizar sua identificação. E assim sendo, seus 
dados pessoais passam a ser dados anonimizados e, não permitindo mais sua identificação, 
deixarão de ser dados pessoais.  

A anonimização pode se dar através de supressão definitiva de parte dos dados, como por 
exemplo, a remoção de parte do número do seu telefone ou mesmo de seu nome; ou pode se 
utilizar de substituição de parte do dado por caracteres, por exemplo, e dependerá das técnicas 
disponíveis e aplicáveis no momento da anonimização. Mas caso a anonimização possa ser 
revertida, esse dado será considerado pseudononimizado e, assim sendo, permitindo a 
identificação do titular de dados, voltará a ser considerado dado pessoal e a LGPD será aplicada 
em sua totalidade. 

O titular de dados poderá, também, solicitar ao controlador o bloqueio dos seus dados pessoais 
no seu banco de dados, e, na forma que o art. 5º determina, o bloqueio consiste na “suspensão 
temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco 
de dados”, ou seja, não poderá ser realizado nenhum tipo de tratamento ao dado pessoal que 
porventura estiver no banco de dados do controlador. 
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E ainda, é concedido ao titular de dados o direito de solicitar ao controlador a eliminação dos 
dados que foram coletados de forma excessiva, sem existir razão para que os mantenha em sua 
base de dados, exatamente porque foram coletados em desconformidade com a lei. E caso o 
controlador não possa atender tal solicitação, deverá responder ao titular, apresentando sua 
justificativa para o não atendimento ao pedido. 

1.5 PORTABILIDADE 

A LGPD trouxe a possibilidade do titular de dados solicitar ao controlador a portabilidade de 
seus dados para outro controlador; contudo, tal direito depende, ainda, de regulamentação a 
ser expedida pela ANPD.  

E o que vem a ser essa portabilidade de dados? É a possibilidade de solicitar ao controlador que 
forneça, de forma estruturada e compatível a ser transferida para outro controlador, todos os 
seus dados pessoais, inclusive, eventual perfil de consumo, de crédito eventualmente 
“construído”, por exemplo. 

A restrição existente para essa portabilidade está amparada em casos de segredo comercial e/ou 
industrial; portanto, nesses casos, o controlador poderá recusar tal solicitação. 

Também não poderá ser concedida a portabilidade em casos de dados já anonimizados, isso 
porque, conforme já explicado, quando o dado passa por um processo de anonimização, ele 
deixa de ser dado pessoal por não permitir mais a identificação do titular.  

1.6 ELIMINAÇÃO DOS DADOS TRATADOS MEDIANTE CONSENTIMENTO EXPRESSO DO 
TITULAR 

Além do direito de solicitar eliminação dos dados pessoais que foram coletados de forma 
excessiva e em desconformidade com a lei, conforme já falamos, a LGPD ainda estabelece como 
direito do titular a solicitação de eliminação dos dados pessoais que foram coletados mediante 
o consentimento expresso do titular. 

Importante pontuar que a lei traz o conceito de consentimento, em seu art. 5º: “manifestação 
livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados 
pessoais para uma finalidade determinada” e ainda, determina, em seu art. 8º, a forma que 
deverá ser concedido: “por escrito, ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade 
do titular” e, em caso de formalização por contrato, o consentimento deverá constar em cláusula 
destacada das demais (art. 8º, §1º). 

Sendo o consentimento manifestação expressa da vontade do titular, ele poderá revogá-lo a 
qualquer momento e, nesses casos, ao revogar o consentimento dado, o tratamento de dados 
não poderá mais ser realizado e ainda, se o titular solicitar a eliminação desses dados que foram 
fornecidos mediante esse consentimento, o controlador deverá atendê-lo nessa solicitação. 

O controlador só deixará de atender tal solicitação caso esteja presente algumas das hipóteses 
de exceção que a lei trata no art. 16: caso haja lei específica que determine que o controlador 
mantenha ainda o dado pessoal em seu banco de dados e/ou acervo; no caso de estudos e 
pesquisas realizados por órgãos de pesquisa e, nesses casos, sempre que possível, aplicando-se 
as técnicas de anonimização (que já vimos); no caso de ter transferido esses dados para terceiro 
e este tiver amparo legal para ainda reter os dados; e ainda, no caso de uso exclusivo do 
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controlador , estando vedado o acesso por terceiros e desde que anonimizados porque, dessa 
maneira, esses dados deixarão de ser dados pessoais, conforme já vimos. 

Lembrando sempre que, para a negativa das solicitações feitas pelo titular, o controlador deverá 
justificar o não atendimento da solicitação, como neste caso, e deverá apontar a razão de não 
atender o pedido de eliminação, ainda mais porque, ao pedir a eliminação, o titular está 
revogando o consentimento anteriormente concedido. 

1.7 INFORMAÇÃO DAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM AS QUAIS O 
CONTROLADOR REALIZOU USO COMPARTILHADO DE DADOS 

Para entendermos esse direito, precisamos entender como funciona o compartilhamento de 
dados entre o controlador e outras entidades, sejam públicas ou privadas. 

A lei define, em seu art. 5º, o que seja uso compartilhado de dados: resumidamente, podemos 
dizer que é a comunicação, integral ou parcial, dos dados pessoais que o controlador possui com 
outras entidades, sejam públicas ou privadas. 

E a lei estabelece que é direito do titular de dados solicitar ao controlador informações a respeito 
desse compartilhamento, lembrando que o ideal que esse compartilhamento seja previamente 
comunicado ao titular de dados; contudo, alguns compartilhamentos decorrem de lei (como no 
caso de emissão de nota fiscal de um produto ou serviço, quando haverá compartilhamento de 
dados com os entes públicos, por força da obrigação de leis fiscais municipal, estadual e/ou 
federal), e por essa razão, não há necessidade de consentimento expresso do titular para tal 
compartilhamento pois há obrigação legal para tal. 

Cabe pontuar que, para a realização de tratamento do seu dado pessoal, o controlador precisa 
se amparar no que é chamado de hipótese de tratamento, ou base legal, e caso ele se utilize do 
consentimento para isso – na forma que vimos no item VI – se porventura ele precisar 
compartilhar seu dado pessoal com terceiro, deverá obter novo consentimento, agora, 
específico para a realização do compartilhamento. 

1.8 INFORMAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE NÃO FORNECER CONSENTIMENTO E 
SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DA NEGATIVA 

Esse direito guarda relação com o direito que analisamos no item VI sobre consentimento. 

Se o consentimento é a manifestação livre e inequívoca de vontade do titular, é obrigação do 
controlador deixar claro ao titular que ele tem o DIREITO de negar esse consentimento como 
também expor todas as consequências em caso de não concedê-lo. 

Um exemplo dessa situação é a questão dos famosos “cookies” que a maioria dos sites utilizam: 
são arquivos que permitem o funcionamento perfeito do site mas também coletam informações 
a respeito da navegação da pessoa, gerando um “perfil”. 

Os “cookies” são os responsáveis, quando não desabilitados, pelos anúncios que recebemos nas 
abas laterais de navegação. Exemplo: uma pesquisa realizada em um site específico ou em sites 
de buscas sobre o preço e/ou modelo de uma geladeira; ao abrir novas “janelas” de navegação, 
anúncios variados de geladeira aparecem nas laterais. Isso acontece por conta dos “cookies” de 
navegação, publicidade, dentre outros que capturaram dados da navegação realizada e passam 
a “sugerir” novos sites para continuar aquela pesquisa “deixada” para trás. 
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Acontece que alguns “cookies” – conhecidos como “estritamente necessário” e “necessário” – 
são responsáveis pelo perfeito funcionamento de um site e esses, caso sejam “desabilitados”, 
prejudicarão a navegação. Esse é um exemplo de negativa de fornecimento de consentimento 
e a consequência desse ato. 

Por isso, a lei estabelece que o consentimento tem de ser livre por representar a manifestação 
de vontade do titular de dados; contudo, em alguns casos, se ele não for concedido, poderá 
trazer consequências ao titular e esse tem o direito de saber quais serão para poder continuar 
optando em conceder ou não referido consentimento. 

1.9 REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO, NOS TERMOS DO § 5º DO ART. 8º DESTA LEI 

 Esse direito também guarda relação com o direito visto no item VI: se o consentimento consiste 
em manifestação livre da vontade do titular de dados, natural que ele poderá ser revogado a 
qualquer momento, desde que seja expresso. 

Assim, se o titular de dados consentiu em receber anúncios publicitários do controlador X, ele 
poderá revogar esse consentimento a qualquer momento, cabendo a esse controlador deixar 
de enviar os anúncios imediatamente à solicitação feita. Isso porque o correio eletrônico – e-
mail - é um dado pessoal; foi dado o consentimento para que esse dado fosse tratado de forma 
a permitir envio de anúncios publicitários – provavelmente com a inserção numa lista de e-mails 
para recebimento de referidos anúncios – e se o titular manifesta expressamente que não deseja 
mais receber e-mails daquela natureza, o controlador deverá promover a “retirada” deste e-
mail da lista de envio.  

Importante ressaltar que todos esses direitos – notadamente o pedido de correção, eliminação, 
anonimização e/ou bloqueio do uso dos dados - também serão aplicáveis aos demais agentes 
de tratamento que porventura o controlador tenha compartilhado referidos dados, sendo sua 
obrigação comunicar imediatamente à entidade que tenha compartilhado o dado, sendo 
responsável para que essa atenda, também, o direito expressamente solicitado pelo titular de 
dados.  

Ainda temos o DIREITO DE OPOSIÇÃO, previsto no art. 18, § 2º.  Esse direito consiste na 
possibilidade do titular de se opor ao tratamento de seus dados sempre quando referido 
tratamento não se pautar em seu consentimento. Essa oposição pode se dar, por exemplo, em 
casos de tratamento de dados sensíveis, que são os elencados no art. 11 da lei e possuem um 
tratamento diferenciado porque podem trazer algum tipo de discriminação, seja de origem 
racial, religiosa, política quando do seu tratamento.  

A lei determina que, nos casos de tratamento de dados sensíveis realizados por força de lei; para 
execução de políticas públicas; para realização de estudos por órgãos de pesquisas; proteção da 
vida e outros previstos, o controlador não precisará do consentimento do titular. Dessa maneira, 
se o titular não concordar com o tratamento dado aos seus dados, ele poderá se opor ao 
tratamento e o controlador deverá se manifestar a respeito, acatando a solicitação, ou 
justificando a razão por não atende-la. 

É importante destacar o art. 20 da lei que ainda assegura o “direito de solicitar a revisão de 
decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado”, ou seja, quando o 
controlador utiliza ferramentas automatizadas que permitem uma análise sistemática dos dados 
pessoais de forma a viabilizar a construção de “perfis”, na forma que apontamos no item III – 
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correção dos dados. E esses perfis podem ser de natureza pessoal, de consumo, de crédito e até 
profissional. 

A rede bancária, por exemplo, se utiliza de ferramentas automatizadas que constroem o “perfil 
de crédito” de um titular de dados, utilizando-o para a concessão, ou não, de linhas de crédito. 
As empresas administradoras de cartões de crédito também se utilizam dessas ferramentas de 
forma a conceder o aumento de limite de crédito do seu cartão, ou mesmo, através de bancos 
de dados compartilhados, ofertar mais cartões com bandeiras distintas, baseados no perfil de 
crédito e de consumo obtidos pela análise realizada por essas ferramentas. 

Os serviços de “streaming” – transmissão pela internet de áudios e vídeos/filmes sem a 
necessidade de baixar o arquivo em seu dispositivo – também se utilizam dessas ferramentas 
automatizadas de forma a identificar o estilo de filmes, músicas de preferência do usuário.  

Os algoritmos – mecanismos de monitoramento de navegação - de algumas redes sociais, por 
exemplo, constroem perfis de “navegação” e passam a “sugerir” outras contas, perfis que 
assemelham ao perfil “construído” e isso tudo de forma automatizada. 

Portanto, em um mundo cada vez mais tecnológico, a utilização dessas ferramentas, com o 
argumento de que são utilizadas para “facilitar sua vida”, “otimizar o seu tempo”, dentre outras 
razões, podem acabar prejudicando outras relações/aquisições de serviços e produtos. Por isso, 
caso o titular de dados perceba que o perfil porventura construído com relação a sua vida 
pessoal, profissional ou mesmo de crédito não está de acordo com a sua realidade, poderá 
solicitar a revisão. 

Importante pontuar que o art. 20, em seu §1º, estabelece que, caso o controlador receba a 
solicitação de revisão de alguma decisão automatizada que tenha adotado, deverá fornecer ao 
titular de dados informações claras e adequadas a respeito dos critérios utilizados e dos 
procedimentos que utilizou para a decisão automatizada adotada. Mas caso a decisão 
automatizada tenha relação com algum segredo industrial e/ou comercial do controlador, ele 
poderá negar o fornecimento de tais informações ao titular de dados. 

Contudo, neste caso, na forma que consta no art. 20, §2º, o titular de dados poderá relatar tal 
situação para a ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados - e essa poderá determinar 
auditoria para verificar se ocorreu algum tratamento discriminatório que possa efetivamente 
prejudicar o titular de dados. 

Aliás, importante destacar que o art. 18, em seu § 1º, assegura ao titular de dados o direito de 
peticionar perante a ANPD em relação aos seus dados pessoais contra o controlador de dados, 
ou seja, o titular de dados tem o direito de apresentar eventuais reclamações e promover 
denúncias contra controladores que desrespeitem seus direitos e a lei geral de proteção de 
dados. 

Além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o titular de dados poderá, também, acionar 
os Procon’s, quando se tratar de relação de consumo e ainda, o poder judiciário, em caso de 
violação de seus direitos. 

Portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados, além de regulamentar o uso dos dados pessoais em 
nosso país, passa a ser mais um instrumento de defesa dos direitos dos cidadãos brasileiros, 
focando a proteção dos dados pessoais de forma a coibir seu uso abusivo em nossa sociedade 
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COMO O TITULAR PODE EXERCER OS SEUS DIREITOS JUNTO 
AOS CONTROLADORES? 

Adriana Antunes Winkler177 
 

Neste capítulo você irá aprender como você pode solicitar os seus direitos de titular de dados 
a uma empresa privada ou órgão público. Mas, antes disso, é crucial destacar alguns pontos 
essenciais para não somente facilitar o entendimento, mas para compreender os diferentes 
mecanismos de comunicação que essas organizações podem apresentar. 

Inicialmente, o SEU direito de “controle” sobre os seus dados pessoais é garantido 
constitucionalmente. Isso mesmo, a Constituição Federal estabelece que “LXXIX - é assegurado, 
nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais”2. Desta 
forma, desde fevereiro de 2022, o direito à proteção de dados passou a ser um direito 
fundamental garantido pela Constituição, o que eleva ainda mais a responsabilidade das 
empresas privadas e da Administração Pública nos atendimentos e respostas dessas solicitações. 
Assim, é fácil perceber que o direito de controle aos dados pessoais é não somente amparado 
pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas também pela Constituição Federal.  

Um outro ponto que se deve destacar é que somente você ou o seu representante legal 
poderão requerer informações sobre os dados pessoais. O representante legal pode ser os pais 
de um menor de idade, ou os seus tutores legais. Pode ser também um advogado que tenha 
procuração assinada por você, dando poderes específicos para este fim. O que é realmente 
importante saber é que não é permitido solicitar, com base na LGPD, acesso aos dados pessoais 
em nome de terceiros. Mesmo que seja marido e mulher, ou patrão e empregado. O direito tem 
que ser exercido pelo próprio titular de dados, ou, como dito anteriormente, através de seu 
representante legal nos casos em que a lei determina. 

A LGPD traz uma série de direitos para que nós todos, titulares de dados, tenhamos 
conhecimento do que podemos solicitar ou não aos controladores (empresas privadas e órgãos 
públicos). Muito provavelmente, você já tem conhecimento de quais são eles, ou ao menos tem 
uma ideia, correto? Eles podem ser encontrados no artigo 18 da LGPD, que você lê logo a seguir: 

“Art. 18 - O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em 
relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e 
mediante requisição: 

I - confirmação da existência de tratamento; 

II - acesso aos dados; 

        III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

                                                           
177 Advogada, CIPP/E, CIPM, CDPO-BR, ECPC-B (Maastricht), CDPSE, LL.M, Professora, Autora e 
Palestrante. Preside a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OAB/DF e é responsável 
pelo programa de Privacidade e Proteção de Dados da América Latina, Ásia e Oriente Médio na Reyes 
Holdings, uma empresa multibilionária que ocupa a sexta posição entre as maiores empresas privadas dos 
Estados Unidos. Também é Encarregada de Dados (DPO) em uma de suas subsidiárias no Brasil, a Martin 
Brower. 
 
2 Constituição Federal do Brasil, 1988. Art. 5º, inciso LXXXIX. 
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IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 
ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei; 

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante 
requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, 
observados os segredos comercial e industrial; 

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, 
exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei; 

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador 
realizou uso compartilhado de dados; 

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa; 

IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.”3 

_________________________   

3 Lei 13.709/2018, art. 18.  

Sabemos que diariamente são compartilhados inúmeros dados pessoais dentro de uma 
empresa. Seja no momento da contratação de um serviço, seja na compra de um produto, seja 
na hora de preenche uma ficha de emprego. Fazemos isso constantemente, o tempo todo e, por 
ser uma atividade tão corriqueira, não nos damos conta do volume de dados que repassamos 
ao longo da vida.  

 

Agora, cada vez mais conectados, esses dados passaram a ser mais “sofisticados”, 
como por exemplo a captura da nossa retina ocular para desbloquear um 
smartphone ou a nossa impressão digital (biometria) para acionar uma catraca. 
Agora, uma pergunta básica: você saberia me dizer exatamente quais dados uma 
empresa XPTO tem sobre você? E se essa empresa os compartilha com outra(s) 
empresa(s)? A resposta é NÃO. Sem que a empresa XPTO te forneça essas 
informações, é praticamente impossível saber. 

 

Avançando um pouco mais, a grande questão é:  

Como você pode requerer seus direitos de titular de dados? 

Bem, no mundo ideal, cada empresa e cada organização pública deve disponibilizar um canal 
específico para esse fim, como um e-mail, um número de telefone ou um link no website. Esse 
canal dever ser visível, e destacado e de fácil compreensão, mas, muitas vezes, ele está 
“escondido” no site ou nem mesmo existe. Caso você não consiga identificar esse canal, ligue 
para a empresa, faça contato com a ouvidoria ou com alguém que trabalhe lá e solicite essas 
informações, pois, dependendo do porte da empresa, essas informações de contato do 
Encarregado de Dados são obrigatórias. Uma atenção aqui: embora alguns grupos de empresas 
não são obrigados a ter um Encarregado de Dados (ou “DPO”), como as microempresas ou 
startups, elas não estão excluídas da obrigação de responder às solicitações de direitos do 
titular, quando acionadas.  
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A seguir você encontrará 5 cenários diferentes de situações do dia a dia, exemplificando como, 
na prática, uma solicitação de direitos do titular de dados pessoais pode ser requisitada pelo 
cidadão e o que se espera receber por parte da empresa ou órgão. 

 

CENÁRIO 1: 

 

Ivana possui uma linha de telefone celular com a Operadora “Black” há muitos anos. Ela 
já realizou compra de aparelhos, trocas de números e até mesmo utilizou o celular em 
viagens internacionais. Ivana recebe mensagens de marketing e propaganda tanto por 
SMS como em seus 2 e-mails, o profissional e o privado. Entretanto, ela não se recorda de 
ter fornecido o e-mail da empresa que trabalha para a Black e acha que o envio dessas 
mensagens viola as políticas internas da sua empresa. Ivana quer saber quais dados a 
Black tem sobre ela, para poder decidir o que vai fazer daqui para frente. 

 

AÇÕES RECOMENDADAS: 

A Operadora Black é uma empresa privada, de grande porte, que atende todo o território 
nacional. Ivana faz uma breve pesquisa na internet e descobre que a Black possui um canal 
específico para exercer os seus direitos. Ela encontrou o link após ler o Aviso de 
Privacidade no website da empresa. Basicamente, o link solicita que ela se identifique, 
enviando uma cópia de um documento de identidade e forneça mais detalhes da 
solicitação. Ivana escreve:  

“Meu nome é Ivana XYZ, e eu gostaria de receber as informações sobre os dados que a Black tem 
sobre mim. Sou cliente desde 2018 e gostaria que a busca fosse feita entre 2018 e 2022. Meu e-
mail para envio é ivanaxyz@email.com 

 

O QUE SE ESPERA: 

A partir da confirmação, pela Black, da identidade da Ivana, a Operadora tem 15 dias1784, 
de acordo com a LGPD, para o envio dessas informações no e-mail fornecido por ela. 

 

 

CENÁRIO 2: 

 

Caio recebe as faturas do condomínio Bela Vista, todos os meses, com seu nome 
incorreto. Por mais que ele já tenha falado, verbalmente, nas reuniões de condomínio, o 
problema nunca foi resolvido. O síndico sempre dizia “ah, Caio, mas a gente sabe que é 
você, pois o apartamento está correto”. Ainda assim, Caio não se sente confortável com 
a situação, e, ao saber que a LGPD garante que ele tenha os seus dados pessoais corretos 
e atualizados, resolveu procurar exercer esse direito. O Condomínio Bela Vista não possui 
um Encarregado de Dados, pois a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) 

                                                           
178 Lei 13.709/2018, art. 19, inciso II. 
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excluiu os condomínios da obrigatoriedade de ter um encarregado de dados179. Ainda, o 
Condomínio não tem website, apenas um e-mail “geral”.  

 

AÇÕES RECOMENDADAS: 

  

Caio, assim, escreve a seguinte mensagem: 

Boa tarde, Senhor Síndico. Os boletos de pagamento para o apartamento 504 estão vindo 
sempre com os meus dados incorretos. Onde se lê “CAIO DA SILVA SANTOS”, solicito que 
seja alterado para “CAIO DA SILVA SEGUNDO”. Muito obrigado.” Caio envia a mensagem 
ao e-mail do Condomínio, destacando no título “CORREÇÃO DE DADO PESSOAL”. 

 

O QUE SE ESPERA:  

O Síndico, ao receber o e-mail, precisa confirmar a identidade de Caio, pedindo que ele 
envie uma cópia de seu documento. Posteriormente, deverá proceder às correções, para 
que as próximas cobranças cheguem com os dados corretos. 

 

 

CENÁRIO 3: 

Hector tem 15 anos e sua mãe, Ana, trocou a escola onde ele estudou por mais de 10 
anos. Nesse período, a escola havia tirado fotografias do filho que foram usadas para 
estampar material promocional na internet, entre outros fins. O filho, já adolescente, não 
se sente confortável sabendo que a escola ainda usa suas fotos de quando era criança, 
solicitando à mãe que fizesse algo sobre isso. 

 

AÇÕES RECOMENDADAS: 

  

Ana viu no website da escola que existe um e-mail somente para proteção de dados 
“protecaodedados@escola.com.br” e escreveu a seguinte mensagem:  

Meu filho Hector foi aluno de vocês entre 2009 e 2020 e sabemos que a escola possui 
algumas fotografias e vídeos dele. Na verdade, Hector não quer que essas fotos sejam 
divulgadas daqui para frente e pediu que todo o material fosse deletado 
permanentemente. Será que vocês poderiam atender o pedido? 

 

 

 

 

                                                           
179 Resolução CD/ANPD nº 2, de 27 de janeiro de 2022. 

mailto:protecaodedados@escola.com.br
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O QUE SE ESPERA:  

A Encarregada de Dados que trabalha para a escola, ao receber o e-mail, precisa confirmar 
a identidade da Sra. Ana. Desta forma, ela responde ao e-mail pedindo que Ana envie o 
seu documento de identidade, para que ela tenha certeza de que Ana é mesmo a mãe do 
ex-aluno Hector. Após confirmada a identidade, a Encarregada realiza as ações 
necessárias para encontrar e apagar, permanentemente, os registros fotográficos e 
videográficos de Hector. Feito isso, ela responde, dentro de 15 dias, que o material não 
existe mais nas bases de dados da escola. Ana, assim, comunica ao seu filho que todo o 
procedimento foi concluído com sucesso. 

 

 

CENÁRIO 4: 

 

Carolina é cliente de uma loja de departamentos chamada Lojas Argentinas S.A. e, desde 
que aceitou fazer o cadastro para ter o cartão de crédito da loja, não para de receber 
propostas de adesão para outros cartões de créditos, de lojas parceiras. A quantidade é 
absurda; às vezes ela recebe cinco propostas em um único dia. Muito aborrecida com essa 
“invasão de privacidade”, na sua opinião, Carolina, desconfiada que as Lojas Argentinas 
divulgaram os seus dados para essas empresas, quer saber se seus dados são 
compartilhados com terceiros. 

 

AÇÕES RECOMENDADAS: 

 

Carolina viu que no portal on-line das Lojas Argentinas há uma aba intitulada “exerça seus 
direitos de titular aqui”. Ao clicar, foi redirecionada para uma caixa de diálogo onde ela 
preencheu com algumas informações básicas e de contato. No campo “digite aqui sua 
solicitação” ela assim escreveu:  

Gostaria de saber com quais empresas os meus dados pessoais são compartilhados. 

 

O QUE SE ESPERA:  

Quando o time de privacidade e proteção de dados das Lojas Argentinas S.A. recebeu a 
mensagem, eles enviaram um e-mail à Carolina para que ela comprovasse sua identidade. 
Após a validação feita pelo time, sabendo que a loja tem somente 15 dias para enviar a 
resposta, o time então deu início à confecção do relatório. No documento enviado, havia 
mais de 40 empresas, nacionais e estrangeiras, para onde os dados de Carolina eram 
compartilhados, como agência de publicidade, provedor de e-mail, empresas parceiras, 
empresa de consulta de CPF, entre outros. 
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CENÁRIO 5: 

 

Alexandre é empregado público de uma agência reguladora situada em Brasília, DF. Ele 
possui dúvidas com relação à quantidade de dados pessoais que o órgão tem sobre ele. 
Ele ouviu dizer, por intermédio de um colega, que ele não precisa se deligar do órgão para 
pedir essas informações, tampouco esperar se aposentar. Ele agora sabe que pode 
exercer o seu direito agora mesmo, e assim resolveu não esperar mais. 

 

AÇÕES RECOMENDADAS: 

 

A agência reguladora possui, na sua página na internet, um campo no rodapé chamado 
“Política de Privacidade”. No finalzinho do texto, Alexandre encontrou o nome do 
Encarregado de Dados e o e-mail para contato. A mensagem enviada foi:  

Sou empregado concursado desta agência desde 2017, e gostaria de exercer o meu direito 
descrito na Lei Geral de Proteção de Dados, no qual me garante saber quais dados a 
agência possui sobre mim. Muito obrigado, Alexandre XYZ. 

 

O QUE SE ESPERA:  

Ao se deparar com a solicitação, o Encarregado de Dados da agência reguladora dá início 
ao processo de busca de informações relativas a Alexandre. O processo é bastante 
complexo e extenso, por isso é muto importante que a agência esteja atenta ao prazo de 
15 dias, que se iniciará assim que a identidade de Alexandre for confirmada pelo 
Encarregado. Ao final de duas semanas, Alexandre recebe um arquivo que contém uma 
série de informações, como: atestados médicos, números de documentos, endereços 
onde já residiu, informações bancárias, informações sobre sua religião, laudos da 
psicóloga que o atendeu na agência quando enfrentou uma depressão, dados do seu 
cartão de crédito pessoal que estavam armazenados na nuvem (Alexandre utiliza o 
computador da agência para fins pessoais), e muito mais. O arquivo com as informações 
era bem pesado e continha mais de cem páginas de informações.  

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pois bem. Os cenários que você acabou de ler são apenas exemplos práticos de situações 
diversas que são bem prováveis de acontecer. Seja em razão de trabalho, de uma compra, de 
um contrato com um fornecedor ou até mesmo do uso diário de uma rede social, dados pessoais 
trafegam e são armazenados amplamente.  

A autodeterminação trazida pela LGPD devolve ao cidadão a decisão final, na maioria das vezes, 
sobre a utilização dos seus dados. Os exemplos listados trouxeram apenas casos em que os 
requerimentos são feitos pela internet, pois a grande maioria das organizações possuem algum 
site ou canal on-line. Mas é sempre bom lembrar que, pode haver a necessidade de que você 
realize o seu pedido por meio de formulário escrito à mão ou até mesmo por telefone. O 
importante é que tenha uma cópia da solicitação feita, ou de um número de protocolo onde 
você tenha condições de acompanhar o pedido.  
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Por fim, vale ressaltar que os pedidos de solicitação de direitos do titular de dados não podem 
ser cobrados, ou seja, eles devem ser atendidos sem custo algum para o titular. Além disso, as 
informações precisam ser claras, e em formato de arquivo que o titular tenha facilidade para 
abrir e realizar a leitura. Em outras palavras, as informações não podem estar num formato de 
texto que somente um software específico pode ler. Ainda, as informações podem ser 
requeridas de forma impressa e reitera-se que a empresa não poderá realizar cobrança alguma 
para esse fim. 

Lembre-se: é um direito seu ter seu direito atendido. A empresa ou o órgão da Administração 
Pública não estão fazendo um favor. Existe uma obrigação legal para amparar o seu direito de 
receber essas informações ou de ter os seus dados corrigidos, apagados ou etc., e também 
órgãos para fiscalizar e eventualmente punir o descumprimento da lei. 
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COMO FAZER UMA DENÚNCIA À ANPD 

Luís Rodolfo Cruz e Creuz 180 

 
“Os direitos fundamentais são ao mesmo tempo expressão do 
respeito à liberdade de cada um como um guia (ora limitada, ora 
analítica, ora mínima, ora máxima) que estabelece os direitos 
protegidos em um sistema.”181. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tema proposto e que devemos aqui desenvolver está relacionado diretamente ao exercício de 
direito de todo e qualquer titular de dados pessoais. 

A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“LGPD”)182 buscou 
alinhamento aos principais marcos regulatórios mundiais, representando um importante e 
ambicioso passo para adequação ao movimento internacional. Ambicioso porque ao lado da 
regulação, empreendedores e empresários nacionais devem necessária e obrigatoriamente 
buscar adequação sem ressalvas ao novo modelo.  

O advento da LGPD trouxe para empresas dos mais distintos portes e segmentos de mercado, 
sejam nacionais ou multinacionais com operações no Brasil, a obrigação de adequação aos 
ditames e requisitos exigidos para o processamento de dados pessoais em conformidade com a 
lei. 

A LGPD veio regulamentar direitos de titulares de dados (pessoa natural a quem se referem os 
dados pessoais), cerne do regramento desenvolvido e que efetivamente é o destinatário da 
proteção. Os direitos conferidos e assegurados buscam assegurar tanto a proteção quanto o seu 
exercício regular, dado que a base criada para proteção de privacidade envolve direitos de 
decisão sobre o tratamento (sua autorização ou não, modos e tipos de dados autorizados, 
correção de dados dentre outros tantos tratados neste Manual). 

                                                           
180  Advogado e Consultor em São Paulo. Sócio de Cruz e Creuz Advogados. Doutor em Direito Comercial 
pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP (2019); Certificate Program in Advanced 
Topics in Business Strategy University of La Verne – Califórnia (2018); Mestre em Relações Internacionais 
pelo Programa Santiago Dantas, do convênio das Universidades UNESP/UNICAMP/PUC-SP (2010);  Mestre 
em Direito e Integração da América Latina pelo PROLAM - Programa de Pós-Graduação em Integração da 
América Latina da Universidade de São Paulo – USP (2010);  Pós-graduado em Direito Societário - LLM - 
Direito Societário, do INSPER (São Paulo) (2005);  Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo – PUC/SP.  Autor de livros e obras jurídicas - E-mail: luis.creuz@lrcc.adv.br – Twitter: 
@LuisCreuz  –  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luis-rodolfo-cruz-e-creuz/ 
181 Los derechos fundamentales son tanto una expresión del respeto por la libertad de cada uno como la 
guía (a veces limitada, a veces analítica, a veces mínima, a veces máxima) que establece los derechos que 
se tutelan en un sistema. 
PALOMBELLA, Gianluigi. La Autoridad de los Derechos – Los derechos entre instituciones y normas. Madrid: 
Editorial Trotta, 2006, pág. 180 
182   Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm >. Acesso 
em 01.jul.2022 

mailto:luis.creuz@lrcc.adv.br
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/in/luis-rodolfo-cruz-e-creuz/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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Importante destacar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”)183, criada e 
responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território 
nacional. A ANPD é o órgão que, dentre diversas outras responsabilidades, atua para organizar 
a proteção de dados no Brasil e serve como um elo entre o governo, controladores e operadores 
de dados e os cidadãos (titulares de dados), onde titulares podem fazer denúncias sobre as 
empresas controladoras e operadoras que não estiverem cumprindo todas as diretrizes da LGPD 
durante as operações de tratamento de dados pessoais. 

É sobre o processo de relacionamento do titular junto à ANPD que trataremos, seja por petição 
do titular de dados contra o controlador, seja pelo envio de denúncias por descumprimento da 
Lei Geral de Proteção de Dados à Autoridade. Estes dois procedimentos são formas de sinalizar 
à ANPD potenciais descumprimentos da LGPD pelos controladores e operadores.184 

 

2. PRÉ-CADASTRO NO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO 

 

Primeiramente, em qualquer das duas hipóteses, o titular de dados (assim com representantes 
de empresas controladoras e operadoras em tratamentos de dados pessoais), deve realizar 
seu pré-cadastro no sistema como usuário externo do Sistema de Peticionamento Eletrônico 
(Super.Gov.Br -  antigo Sistema Eletrônico de Informações - SEI). 

 

 

Link: https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/peticionamento-eletronico 

 

O usuário deve acessar o seguinte endereço eletrônico: 

(https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&aca
o_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_externo=0),  

 

Clicar na opção abaixo do botão “entrar”: “Clique aqui para se cadastrar”  

Seguir as instruções solicitadas, inserindo seus cadastros cadastrais e dados de autenticação 
(guarde e registre qual e-mail e senha foram utilizados / informados). 

                                                           
183 https://www.gov.br/anpd/pt-br 
184 Verificar o tema “controlador e operador” nesse manual. 

https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/peticionamento-eletronico
https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_externo=0
https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_externo=0
https://www.gov.br/anpd/pt-br
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Será necessário enviar determinados documentos:  

 

Termo de Declaração de Concordância e Veracidade (disponível no link:  

https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/peticionamento-
eletronico/TermodeDeclaraodeConcordnciaeVeracidadeSUPER.pdf) – devendo preencher, 
assinar e digitalizar o mesmo. 

 

A assinatura pode ser digital, por certificadoras autorizadas 
Digitalizar um documento pessoal com foto (Por exemplo, RG ou CNH) 

 

De posse destes documentos finalizados, o usuário deverá enviar para o e-mail 
codoc.protocolocentral@presidencia.gov.br os documentos digitalizados. 

 

Importante atentar que o cadastro do usuário externo só será liberado após o pré-cadastro e 
o envio de documentos, sendo que o prazo de liberação do cadastro do usuário externo é de 
até 03 (três) dias úteis após o recebimento da documentação. 

Importante verificar regularmente o e-mail informado na realização do cadastro, pois será 
através dele que o usuário receberá uma mensagem de liberação de seu cadastro. Da mesma 
forma, caso o cadastro não seja liberado, o usuário será informado através do mesmo e-mail, 
para adoção das providências necessárias. 

Caso necessite de quaisquer esclarecimentos adicionais ou informações complementares, o 
usuário pode entrar em contato através do e-mail central acima indicado. 

 

3. PETIÇÃO DO TITULAR CONTRA O CONTROLADOR 

Diferentemente das denúncias feitas à ANPD, com base na legislação de proteção de dados 
pessoais do País, os titulares de dados podem apresentar petições à Autoridade Nacional, 
ajudando na definição dos trabalhos de fiscalização e de regulamentação. A LGPD garante aos 
titulares de dados pessoais uma série de direitos que estão sendo abordados nesse manual. 

Todo titular de dados pessoais pode enviar à ANPD uma petição contra os controladores por 
meio do Sistema de Peticionamento Eletrônico. Esse módulo possibilita a qualquer pessoa física 
enviar documentos de forma eletrônica, sem a necessidade de enviar documentos em formato 
físico ao Protocolo Central. 

Conforme alertado pela ANPD, é essencial que o titular de dados pessoais (ou seu representante 
legalmente constituído), antes de apresentar a petição, solicite formal e documentalmente ao 
controlador185 o exercício dos seus direitos, nos termos da LGPD. Tal solicitação deve ser 
documentada e formalizada junto ao controlador em questão, que é o responsável pelo 
tratamento dos dados pessoais. Espera-se que com o contato direto por meio dos canais oficiais 
do controlador as solicitações do titular de dados sejam prontamente atendidas. 

                                                           
185 pessoa física ou que está utilizando os dados pessoais do titular. 

https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/peticionamento-eletronico/TermodeDeclaraodeConcordnciaeVeracidadeSUPER.pdf
https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/peticionamento-eletronico/TermodeDeclaraodeConcordnciaeVeracidadeSUPER.pdf
mailto:codoc.protocolocentral@presidencia.gov.br
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Em caso de não atendimento, poderá o titular então apresentar petição à ANPD. Destacamos 
que deverá o titular ter a devida comprovação da sua solicitação e demonstrar que ela não foi 
solucionada pelo controlador. 

A ANPD apresenta, inclusive, um fluxograma tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas 
relacionadas a petição do titular contra o controlador de dados, e encontra-se 186: 

 

Assim, observadas as condicionantes acima tratadas, para que o titular de dados pessoais possa 
realizar o envio de petições, deve ser utilizado o Sistema Peticionamento Eletrônico, seguindo 
as informações disponíveis no website “Peticionamento Eletrônico – Usuário Externo”, 
acessando o seguinte endereço eletrônico: 

(https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&aca
o_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_externo=0 ), com os dados de 
usuário externo previamente cadastrados (e-mail e senha). 

Uma vez logado no sistema, no menu esquerdo (abaixo do ícone do Super.Gov.Br), o 
usuário deverá clicar em “Peticionamento”, e na sequência em “Processo Novo”. 

 

Na página central abrirá um novo quadro de opções e o sistema solicitará “Escolha o Tipo do 
Processo que deseja iniciar:”, devendo o usuário selecionar “ANPD – Petição de Titular”, 
conforme seguinte imagem: 

                                                           
186   ANPD – O fluxograma assim como determinadas “perguntas e respostas” específicas podem ser 
diretamente acessados no seguinte endereço eletrônico https://www.gov.br/anpd/pt-
br/canais_atendimento/cidadao-titular-de-dados/peticao-de-titular-contra-controlador-de-dados . 
Acesso em 10.jan.2023 

https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_externo=0
https://super.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_externo=0
https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/cidadao-titular-de-dados/peticao-de-titular-contra-controlador-de-dados
https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/cidadao-titular-de-dados/peticao-de-titular-contra-controlador-de-dados
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Na próxima tela surgirá o “Formulário de Peticionamento”, onde o titular de dados pessoais 
deverá preencher todos os campos com os dados de sua petição à ANPD. 

No primeiro campo será necessário dar uma especificação da petição, sendo um resumo 
limitado a 50 caracteres. 

Após o peticionante será requerido a inserir 
documentos/evidências à denúncia. Como não há 
campos para adicionar comentários, recomenda-se que o 
documento principal seja um arquivo (PDF ou word) que 
contenha o inteiro teor da petição à ANPD. Assim, 
rolando a página abaixo, na seção “documentos”, o 
usuário deverá clicar em “escolher arquivo” e localizar em 
seus registros o documento que deseja anexar, devendo 
após a escolha, no campo ao lado “Complemento do Tipo 
de Documento” incluir texto com a descrição do 
documento adicionado. Ainda no mesmo quadro, no 
campo “formato”, o usuário deve indicar o formato do 
seu documento, nato digital (p.ex. um e-mail) ou 
digitalizado (um documento escaneado). Concluído este 
ponto, deve-se clicar em “adicionar”, e o documento será 
adicionado à lista de documentos. 

Havendo anexos, deve-se utilizar o quadro seguinte do formulário, repetindo o mesmo 
processo para anexar e realizar o upload dos arquivos. 

Para concluir o peticionamento, é importante conferir se todos os dados e documentos estão 
corretamente inseridos ou lançados no formulário. Estando tudo em conformidade, basta o 
usuário clicar no botão “Peticionar” localizado na parte superior/inferior da tela. Após a tela 
de assinatura, o usuário será redirecionado para a tela de recibos de protocolo, onde será 
possível visualizar o recibo de peticionamento, além de salvar ou imprimir a confirmação de 
envio. 

Qualquer tipo de futura movimentação do procedimento, o usuário será devidamente 
informada e receberá um e-mail (naquele que foi cadastrado). 

 

4 DENÚNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LGPD 

Primeiramente, ressaltamos que o procedimento de Denúncia de Descumprimento da LGPD é 
cabível para o envio de denúncias quando o denunciante não é o próprio titular de dados 
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pessoais, ou seja, quando se trata de um terceiro (representante legal, parente ou qualquer 
outro interessado). Nesta situação, o denunciante irá sinalizar à ANPD um potencial 
descumprimento da LGPD. Caso o titular seja a pessoal que busca contato com a ANPD, como 
indicado no tópico precedente, deverá primeiramente entrar em contato com a empresa 
(controlador / operador) que descumpriu os direitos fixados em na LGPD, sendo que apenas em 
caso de negativa de solução ou ausência de resposta será possível abertura de solicitação com 
a reclamação de descumprimento. 

As denúncias são as comunicações feitas à ANPD por qualquer pessoa, natural ou jurídica, de 
suposta infração cometida contra a legislação de proteção de dados pessoais, em especial a 
própria LGPD (lembrando que por emenda constitucional a proteção de dados foi alçada a 
direito fundamental inscrito em nossa Constituição Federal, por meio da EC 115/22. 

A própria ANPD cita como exemplos de situações / casos que podem justificar uma denúncia 
a ser protocolada, hipóteses tais como:  

a) o repasse indevido de dados pessoais de clientes a 
terceiros; 

b) a ocorrência de acessos não autorizados a dados 
pessoais; além da  

c) ausência de comunicação à ANPD, por parte do 
controlador, quanto à ocorrência de incidente de 
segurança que envolva dados pessoais que possa 
acarretar risco ou dano relevante aos titulares. 

Para o processo de Denúncia de Descumprimento da 
LGPD, deve o usuário, assim como explicado no tópico 
precedente, acessar o Sistema Peticionamento Eletrônico 
com os dados de usuário externo previamente 
cadastrados (e-mail e senha). 

Uma vez logado no sistema, no menu esquerdo (abaixo do ícone do Super.Gov.Br), o usuário 
deverá clicar em “Peticionamento”, e na sequência em “Processo Novo”. 

Na página central abrirá um novo quadro de opções e o sistema solicitará “Escolha o Tipo do 
Processo que deseja iniciar:”, devendo o usuário selecionar “ANPD – Denúncia LGPD”, conforme 
seguinte imagem: 

 

Na próxima tela surgirá o “Formulário de Peticionamento”, onde o denunciante deverá 
preencher todos os campos com os dados de sua denúncia à ANPD. 

 
No primeiro campo será necessário dar uma especificação da denúncia, sendo um resumo 
limitado a 50 caracteres. 
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Após o denunciante será solicitado a preencher o formulário nos mesmos termos e modo com 
que foram tratados os procedimentos no tópico precedente, referente à Petição de Titulares. 

Importante lembrar que para concluir o peticionamento deve-se conferir todos os dados e 
documentos inseridos ou lançados no formulário. Estando tudo em conformidade, basta o 
usuário clicar no botão “Peticionar” localizado na parte superior/inferior da tela. Após a tela de 
assinatura, o usuário será redirecionado para a tela de recibos de protocolo, onde será possível 
visualizar o recibo de peticionamento, além de salvar ou imprimir a confirmação de envio. 

Qualquer tipo de futura movimentação do procedimento, o usuário denunciante será 
devidamente informada e receberá um e-mail (naquele de cadastro). 

No tocante ao tratamento das denúncias de descumprimento da LGPD recebidas pela ANPD, 
deve-se pontuar que possuem a característica de não se relacionarem necessariamente a uma 
situação específica de determinado titular de dados pessoais (caso contrário a questão deveria 
ter sido manejada por meio do instrumento correto que seria a Petição de Titular de Dados – 
tratada no item precedente). Por padrão, as denúncias são analisadas de forma agregada pela 
Coordenação-Geral de Fiscalização da ANPD, e as eventuais providências delas decorrentes são 
adotadas de forma padronizada, não havendo um tratamento individualizado dessas demandas. 

 

5. COMENTÁRIOS FINAIS 

Importante destacar, para os casos tratados neste artigo, que fortemente recomendamos que 
tanto a petição de titular quanto a denúncia à ANPD sejam previamente elaboradas e 
“pensadas”, por meio de organização de arquivos de provas e comprovações (p.ex. contato 
preliminar com controlador relacionada à operação de tratamento de dados), e inclusive, com 
elaboração preliminar de uma “minuta” ou “rascunho” em um documento em word/PDF, até a 
redação do texto final. Isso porque o formulário disponibilizado que você preencherá no Sistema 
Peticionamento Eletrônico não possui um campo para você adicionar informações ou 
comentários ao contato (reclamação ou petição). 

Lembramos que os arquivos utilizados como anexos ou mesmo a própria petição não podem 
conter nenhum caractere especial, tais como, acentos ou caracteres especiais. Importante 
conferir os nomes dos arquivos antes. Por exemplo, ao invés de salvar como “Petição de 
Reclamação”, utilizar “Peticao de Reclamacao”. (Sem acento, sem til, sem cedilha). 

Assim, até mesmo para auxiliar os técnicos da ANPD na avaliação e entendimento do contato / 
petição / denúncia, é muito importante anexar um documento em word/PDF, escrito de forma 
clara e objetiva, mas com todos os elementos do motivo do contato do titular de dados pessoais.  

O usuário / titular de dados deve se lembrar que sem as devidas comprovações, 
a manifestação perante a ANPD poderá ficar “parada” ou sem movimentação, 
podendo até ser finalizada sem qualquer investigação. 

 

Peticionamento Intercorrente: 

Destacamos, também, que após o devido peticionamento e assinatura, a petição ou 
denúncia não poderá ser mais excluída do sistema. Na eventualidade de ser necessário 
realizar qualquer correção, esse procedimento deverá ser feito por meio de 
“Peticionamento Intercorrente”. 
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Em caso de qualquer necessidade de novas movimentações, tanto no peticionamento de 
titular de dados quanto no de denúncias à ANPD, será possível que nova petição e novos 
documentos sejam adicionados ao procedimento aberto, seja para cumprir 
determinada solicitação recebida por e-mail, seja para comunicar-se ou fazer correções 
no peticionamento anteriormente enviado à ANPD. 

Para tanto, o usuário deve acessar o Sistema Peticionamento Eletrônico e, uma vez 
logado no sistema, no menu esquerdo (abaixo do ícone do Super.Gov.Br), o usuário 
deverá: 

 

Clicar em “Peticionamento” 

Na sequência em “Intercorrente” 

Abrirá um novo quadro “Peticionamento Intercorrente”, 

Inserir nº do processo 

Clicar em validar 

Aguardar a busca 

Aparecerá Tipo de denúncia 

Adicionar os documentos ou dados complementares 

Clicar em peticionar 

Assinar o processo 

Na página central abrirá um novo quadro de “Peticionamento Intercorrente”, devendo o usuário 
inserir o número de processo que deseja peticionar, clicando em “Validar”, levando o sistema a 
buscar o processo de peticionamento.  

Com as informações validadas, no campo “Tipo” aparecerá o tipo da denúncia feita no 
peticionamento, podendo então o usuário Adicionar os documentos que pretenda (dados 
complementares, comentários e provas adicionais, esclarecimentos, respostas de solicitações, 
etc). Concluída esta etapa, com os arquivos anexados, o usuário deverá clicar em “Peticionar” e 
assinar o processo como já anteriormente indicado. 

Por fim, reforçamos advertência do pré-cadastramento no Sistema de Peticionamento 
Eletrônico do Sistema SEI, dado que o sistema somente pode ser utilizado pelos usuários 
externos, devidamente cadastrados. Ou seja, não deixe para o último para realizar o cadastro, 
pois o prazo para liberar o cadastro do usuário externo é de até 3 (três) dias úteis após o 
recebimento da documentação e caso sejam verificadas pendências, o cadastro não será 
liberado e o solicitante será informado por e-mail para as devidas providências. 

Recomendamos consultar o “Manual do Usuário Externo – Peticionamento Eletrônico” e as 
informações disponíveis em www.gov.br/secretariageral/pt-br/sei-peticionamento-eletronico.  

 

http://www.gov.br/secretariageral/pt-br/sei-peticionamento-eletronico
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PROTEÇÃO DE DADOS: A QUEM POSSO RECLAMAR? 

Eduarda Chacon Rosas187 
 

 

1 PRUDÊNCIA E CANJA DE GALINHA NÃO FAZEM MAL A NINGUÉM 
 
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em harmonia com regramentos similares em todo o 
mundo, tem uma natureza não litigiosa, isto é: contrária ao ajuizamento de ações judiciais. Essa 
noção se integra com uma tendência muito clara de resolução extrajudicial de conflitos que 
devem ser, sobretudo, evitados.  
 
Neste sentido, a maioria (ou todos) dos regulamentos jurídicos modernos deixa clara a 
importância de preservação da economia de modo amplo, o que faz todo sentido quando se 
pensa que as empresas financeiramente saudáveis geram empregos, pagam tributos e 
disponibilizam mercadorias e serviços que, a seu turno, propiciam a circulação da riqueza, o 
florescimento de pequenos empreendimentos comerciais e o bom funcionamento de políticas 
públicas voltadas a uma arquitetura de mercado funcional. 
 
Na mesma nota, sabe-se que o Direito precisa ser interpretado tendo em vista a unidade do 
ordenamento jurídico, sistematicamente. A LGPD, neste contexto, se harmoniza com a Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), segundo a qual as decisões tomadas em 
qualquer esfera não podem se basear em valores jurídico abstratos “sem que sejam 
consideradas as consequências práticas da decisão” (art. 20, caput).  
 
E para que não restem dúvidas sobre a preocupação do legislador com a segurança jurídica e 
desenvolvimento da economia, o parágrafo único da LINDB dispõe que a toda decisão deve 
fundamentar a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, 
contrato, norma ou processo, “inclusive em face das possíveis alternativas”. 
 
Muito bem. Como se percebeu até aqui, esta obra se destina ao titular de dados e, com isso, 
põe em prática a ideia fantástica de orientá-lo em um cenário de adaptação cultural à sociedade 
de dados, como é da essência da proteção à privacidade e aos dados pessoais.  
 
Com efeito, um titular mal-informado pode dar início a um ou mais procedimentos, senão 
equivocados, desnecessários, que irão retardar a obtenção – por ele – dos resultados desejados; 
onerando-o ou ao Estado e às empresas de maneira desnecessária e prejudicando o 
desenvolvimento da economia em um ambiente de insegurança jurídica. 
 
O primeiro passo do titular de dados, assim, é compreender que a proteção de dados não se 
propõe a gerar uma indústria de litígios e indenização, mas uma reforma cultural por meio da 
educação e da prevenção. Ao titular, cabe a importante missão de ser o primeiro responsável 

                                                           
187 Advogada. Doutoranda. Mestre em Direito. Ex vice-chair do Comitê de Resolução de Disputas 
(2018/2020) da Associação ITECHLAW. Membro da da Comissão de Privacidade da Ordem dos Advogados 
do Distrito Federal (OAB/DF) e da Comissão de Inteligência Artifical da Ordem dos Advogados do Brasl 
(CFOAB). ECPC-B DPO pela Universidade de Maastricht. Ex fellow na IV South School of Internet 
Governance, SSIG (2017). Pesquisadora no IDP (Instituto de Direito Público). 
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por suas informações privadas, agindo de maneira esclarecida e fazendo uso de diversas 
ferramentas que estão à sua disposição.  
 
Alguns exemplos intuitivos são a adoção de senhas diferentes e complexas com alteração 
periódica e gestão segura (há aplicativos que fazem isso); a configuração de dupla autenticação 
por aplicativos próprios sempre que possível (isso é muito relevante); a utilização de canetas ou 
carimbos para riscar dados de correspondências e embalagens descartadas no lixo; o uso de 
máquinas trituradoras de papel, configuração de PINS (códigos numéricos) em computadores, 
aplicativos de chat e para teleatendimento por prestadores de serviços públicos; o cuidado com 
as credenciais de autenticação (que inclui não repassar senhas e certificados digitais a terceiros 
como filhos, secretárias, cônjuges, assessorias); o cuidado no fornecimento oral de dados a 
terceiros (em farmácias ou clínicas) – sendo uma opção andar com o dado pessoal anotado em 
um pedaço de papel. 
 
Ainda, para ajudar o titular a agir de maneira informada e a se prevenir, a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados Pessoais (ANPD), em parceria com a Secretaria Nacional de Defesa do 
Consumidor (SENACON) lançou um Guia de Proteção aos Dados Pessoais188. Além dele, 
disponibiliza fascículos sobre Proteção de Dados e Vazamentos de Dados, elaborados em 
parceira com o nic.br e cert.br e cgi.br189. 
 

2 DIREITOS DO TITULAR PASSÍVEIS DE ENFORCEMENT LEGAL 
 
De um lado, o titular de dados tem direitos “orgânicos” que decorrem da mera leitura da lei e 
não admitem muita contestação (mas precisam ser corretamente interpretados e exercidos). De 
outro, lado, faz jus a garantias mínimas e perenes como transparência, adequação e necessidade 
do tratamento, livre acesso (incluído o direito à autoinformação), segurança, prevenção, não 
discriminação, anonimização quando possível; bem como tratamento regular dos dados 
pessoais que devem ser protegidos de acessos não autorizados; situações acidentais ou ilícitas 
de destruição, perda, alteração, comunicação ou outras formas de tratamento inadequado ou 
ilícito (art. 46 da LGPD). A desconsideração de qualquer desses direitos poderá levar (ou não) à 
accountability (responsabilização) do agente de tratamento nos âmbitos extrajudicial e judicial.  
No que diz respeito ao primeiro grupo de garantias acima mencionada, destacam-se as de 
caráter autoinformativo de que tratam os artigos 18 e 19 da LGPD. O titular precisa compreender 
adequadamente no que consistem esses direitos para fazê-los cumprir corretamente, 
começando pelo fato de não serem todos iguais e nem incondicionais. 
 
Pois bem, a LGPD (arts. 18 c/c art. 20) enumera prerrogativas do titular de dados, dentre as 
quais: (i) acesso, (ii) correção e (iii) portabilidade de dados; (iv) eliminação de dados tratados 
com consentimento (exceto hipóteses do art. 16); (v) informações sobre compartilhamento; (vi) 
informações sobre fornecimento e revogação de consentimento e (v) solicitação da revisão de 
decisão tomada unicamente de modo automatizado. 
 
A confirmação da existência ou o acesso aos dados pessoais do titular se darão via requisição 
ao controlador (empresa ou fornecedor na maioria dos casos), por meio do Encarregado de 
Dados Pessoais (responsável) indicado. As informações de contato desta pessoa devem ser 
publicamente divulgadas, preferencialmente em site da internet. Cabe a ele receber as 

                                                           
188 Como Proteger Seus Dados Pessoais. ANPD. Disponível em <https://www.gov.br/anpd/pt-
br/documentos-e-publicacoes/arquivos-de-documentos-de-publicacoes/guia-do-consumidor_como-
proteger-seus-dados-pessoais-final.pdf>. Acesso em 02 jan. 2023. 
189 Publicações da ANPD. ANPD. Disponível em <https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-
publicacoes>. Acesso em 04 jan. 2023. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/arquivos-de-documentos-de-publicacoes/guia-do-consumidor_como-proteger-seus-dados-pessoais-final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/arquivos-de-documentos-de-publicacoes/guia-do-consumidor_como-proteger-seus-dados-pessoais-final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/arquivos-de-documentos-de-publicacoes/guia-do-consumidor_como-proteger-seus-dados-pessoais-final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes
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reclamações e comunicações – a respeito das quais prestará esclarecimentos e adotará 
providências. (art. 41, caput e §2º, I da LGPD). 
 
Como dito, o desafio maior é a falta de informação ou de orientação do titular (daí a importância 
desta obra). Uma solicitação equivocada bem comum, por exemplo, é o pedido de “exclusão de 
todos os dados de um titular”.  
 
Ora, em primeiro lugar, a possibilidade de eliminação de dados normalmente se aplica apenas 
aos tratamentos fundados no consentimento (art. 18, VI). Ainda assim, a lei faz ressalvas (como 
uso anonimizado pelo controlador e compartilhamento em certas hipóteses). É possível (e 
provável) que o tratamento dos dados se dê a partir de outras bases legais (hipóteses) em 
coexistência com o consentimento e que afastam a possibilidade de exclusão. Por exemplo: o 
controlador não eliminará dados que possam ser requisitados por autoridades judiciais e 
extrajudiciais (como agências reguladoras ou a Receita Federal).  
 
O mesmo se diz quanto a dados que precisem ser conservados para possibilitar a defesa do 
controlador em processos judiciais, administrativos ou arbitrais – observados os prazos 
prescricionais mais longos (dez anos nas relações de consumo) e um cenário de inversão do ônus 
da prova como é a tradição brasileira por força do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 
 
O titular dos dados também não pode exigir que o tratamento de seus dados cesse de uma hora 
para a outra, sem levar em consideração as particularidades da situação concreta. Neste sentido, 
a LGPD determina que o direito de oposição se aplicará quando o tratamento se realizar com 
dispensa consentimento e apenas se houver descumprimento da lei (art. 18, §2º). Note-se que 
o direito de oposição não se confunde com a revogação do consentimento (opt out); esta sim, 
aplicável sempre que a base legal for exclusivamente o consentimento (opt in). 
 
Outro exemplo é o caso do titular que afirma não ter dado “consentimento” para receber 
cobrança, mas que assinou contrato de prestação de serviços nos quais estava previsto o 
pagamento de contraprestação. É de bom senso supor que todas as consequências legais do 
inadimplemento contratual se aplicam normalmente com ou sem LGPD, tais como cobrança, 
eventual negativação ou acionamento judicial (enquanto não prescrita a dívida).  
 
Veja-se que nem mesmo a prescrição afasta o direito do credor de receber o valor inadimplido, 
conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça190. 
 
Mais um exemplo comum é o titular querer “proibir” de modo amplo e genérico o 
compartilhamento de seus dados “com terceiros”. Ora, pode ser dever legal do agente de 
tratamento fazê-lo, como em caso de ordem judicial ou obrigação regulatória. Ou o 
compartilhamento pode ser imprescindível à execução contratual: muito comum nas grandes 
empresas que dependem de terceirizados para prestar serviços adequados 
 
 
 
 
 
. 
 

                                                           
190 Prescrição para cobrança de dívida não extingue o débito, decide STJ. CONJUR. Disponível em 
https://www.conjur.com.br/2017-dez-18/prescricao-cobranca-divida-nao-extingue-debito-decide-stj. 
Acesso em 02 jan. 2023. 

https://www.conjur.com.br/2017-dez-18/prescricao-cobranca-divida-nao-extingue-debito-decide-stj
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3. A QUEM RECORRER? 
 

3.1 Agentes de tratamento 
 

A primeira parada do titular é no agente de tratamento de dados pessoais (controlador e/ou 
operador). Para o exercício dos seus direitos de autoinformação cabíveis, o titular deverá 
localizar o contato do Encarregado de Dados Pessoais (ou DPO: Data Protection Officer), tais 
como nome, e-mail e telefone. 
 
Provocado, o controlador deverá confirmar (se possível) o recebimento da requisição e 
respondê-la (1) de modo simplificado e imediato, ou (2) no intervalo de até quinze dias com 
declaração completa. Os agentes de tratamento de pequeno porte que não realizem 
atividade de alto risco e se enquadrem nos termos da Resolução CD/ANPD nº 02/2022 
poderão responder ao titular (1) com o relatório simplificado no prazo de quinze dias, ou (2) 
com a análise completa em trinta dias (artigo 15 da Resolução). 
 
Caso não seja viável atender ao titular, cabe ao controlador “(i) comunicar que não é agente 
de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, quem seria o agente correto; ou (ii) 
indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência.”191 O 
resultado desta interação definirá se o titular precisará recorrer à ANPD; a outras instituições, 
ou até ao Poder Judiciário. 

 

3.2. ANPD 
 

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) se articula com outras 
entidades e órgãos públicos e um dos principais motivos para isso é justamente garantir a 
interpretação adequada da LGPD e o estabelecimento de normas e diretrizes para a sua 
correta implementação. 
 
Por esta razão, a LGPD prevê a colaboração entre a ANPD e os órgãos e entidades públicos 
responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, 
em suas respectivas esferas de atuação, para assegurar a proteção mais eficiente dos dados 
pessoais e o funcionamento adequado dos setores regulados (e por esse motivo a Autoridade 
fez acordos de cooperação com Senacon; Cade; NIC.br e TSE). 
 
Nada disso muda o fato de que as sanções (penalidades) previstas no artigo 52 da LGPD 
competem exclusivamente à ANPD, cuja competência prevalecerá sobre as correlatas (de 
terceiros) no que se refere à proteção de dados pessoais.  
Ou seja: só quem pode aplicar as multas da LGPD é a ANPD. O Judiciário e demais órgãos e 
autoridades públicas dispõem de outros critérios e mecanismos de sanção. 
 
Como as multas arbitradas pela ANPD poderão chegar a valores históricos de cinquenta 
milhões de reais, o legislador teve a preocupação de explicitar na lei a independência técnica 
e decisória dela (art. 55-B); dedicando-lhe um rol de atribuições com 24 dispositivos que 
sinalizam competências próprias de agência reguladora setorial (mesmo antes da 
promulgação da Lei 14.460/22).  
Fato é que a ANPD exerce papel central no sistema brasileiro de proteção de dados pessoais, 
regulando procedimentos, abrindo caminhos e corrigindo incisivamente rumos inadequados. 

                                                           
191 Perguntas Frequentes. ANPD. Disponível em <https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-
conteudo/201105-faq-anpd-finalrev.pdf>. Acesso em 02 jan. 2023. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/201105-faq-anpd-finalrev.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/201105-faq-anpd-finalrev.pdf
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A posição única da autoridade lhe garante ampla compreensão da matéria (algo que foge à 
competência de atores não especializados), permitindo que realize juízos de factibilidade 
quanto à implementação efetiva de medidas de segurança, análise e mitigação de riscos – 
aspectos fundamentais na definição de eventuais sanções aplicáveis. 

 

3.2.1. A ANPD e o titular de dados pessoais 
 
O “Regulamento do Processo de Fiscalização e do Processo Administrativo Sancionador no 
âmbito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados”192 determina que a apuração de infrações 
à legislação pela ANPD poderá ser instaurada:  
 

1 voluntariamente pela Coordenação-Geral de Fiscalização (de ofício, de modo coordenado 
com outros órgãos ou entidades públicas ou em cooperação com outras DPAs – data 
protection authorities);  
 

2 por decorrência de processo de monitoramento ou; 
 

3 a requerimento do titular (art. 37 da Resolução CD/ANPD nº 01/2021). 
 
 
O titular de dados pessoais pode recorrer à ANPD em pelo menos duas situações distintas:  
 
    1     para peticionamento de reclamação;  

3. ou para oferecimento de denúncias. 
 

Para fins de peticionamento, deve primeiramente procurar o prestador de serviço pelo canal 
do DPO (Encarregado). Essa providência é da maior importância porque o titular deverá enviar 
junto à petição eletrônica protocolada perante a Autoridade o comprovante das tratativas com 
o controlador, sendo este requisito de “admissibilidade” (recebimento) da reclamação193: 
 
Como o titular de dados pessoais pode exercer seus direitos? 

 
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) garante uma série de direitos aos 
titulares de dados pessoais, tais como esclarecimentos sobre as operações de tratamento 
realizadas, correção de dados incompletos ou desatualizados, eliminação dos dados, 
dentre outros. Para exercer esses direitos, conforme estabelecido na própria LGPD, o 
titular de dados (ou seu representante legalmente constituído) primeiramente deve 
formalizar requerimento expresso diretamente ao controlador, responsável pelo 
tratamento dos dados pessoais. Nesse contato direto com o controlador por meio dos 
canais oficiais, é possível que as solicitações do titular de dados sejam prontamente 
atendidas. Caso o titular não tenha sua solicitação atendida, pode apresentar petição à 
ANPD, com a comprovação da solicitação não solucionada pelo controlador. 
 
 
 
 

                                                           
192 Resolução CD/ANPD nº 01. ANPD. Disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-
cd/anpd-n-1-de-28-de-outubro-de-2021-355817513>. Acesso em 02 dez. 2022. 
193 Petição de Titular. ANPD. Disponível em <https://www.gov.br/anpd/pt-
br/canais_atendimento/cidadao-titular-de-dados/peticao-de-titular-contra-controlador-de-dados>. 
Acesso em 02 jan. 2023. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-1-de-28-de-outubro-de-2021-355817513
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-1-de-28-de-outubro-de-2021-355817513
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O titular pode encaminhar demanda para exercício dos seus direitos diretamente à ANPD? 

 
Não. Apenas devem ser encaminhadas à ANPD solicitações formalmente apresentadas 
anteriormente ao controlador de dados e que não tenham sido atendidas. Ao apresentar 
petição à ANPD, a LGPD estabelece a necessidade de que o titular envie comprovante do 
requerimento apresentado ao controlador de dados. Assim, ao formalizar solicitação por 
meio dos canais oficiais do controlador, é recomendável que o titular de dados guarde os 
dados do contato, como, por exemplo, número de protocolo, orientações recebidas, 
mensagens e e-mails. Também são necessárias a identificação do titular, do seu 
representante (se for o caso), e do agente de tratamento. 

 
 
Instaurado o processo sancionador, é facultativa a realização de averiguações preliminares 
(procedimento preparatório) que poderão tramitar em sigilo.  
 
 
 
 
Com a conclusão desta etapa, a Coordenação Geral de Fiscalização poderá arquivar o 
procedimento ou instaurar um processo sancionador propriamente dito (que poderá ser 
instaurado também com a dispensa da etapa preparatória). 
 
 
 
Neste momento, o interessado poderá oferecer proposta de termo de ajustamento de conduta 
(TAC) cujo cumprimento acarretará arquivamento do processo. Caso contrário, o 
procedimento seguirá regras semelhantes à dos processos administrativos, com ampla defesa 
e contraditório, após o que a Coordenação proferirá decisão fundamentada de primeiro grau. 
A intimação do decidido iniciará o prazo de cumprimento da sanção e o prazo para execução.  
 
 
 
O eventual recurso será direcionado ao Conselho Diretor no prazo de 10 dias úteis da intimação 
da decisão e servirá de oportunidade para exercício do juízo de reconsideração pela 
Coordenação-Geral de Fiscalização. Em caso de reconsideração integral, haverá reexame 
necessário pelo Conselho Diretor. 
 
 
Em hipótese de sanção pecuniária não paga até o vencimento, esta será inscrita no Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e na Dívida Ativa. 
Surgindo fato novo, é admissível a abertura de processo de revisão que será autuado como novo 
procedimento em autos próprios e distribuído a Diretor194. 

                                                           
194 Embora as sanções, inclusive de multa, estejam teoricamente vigentes desde 01.08.2021, a ANPD ainda 
não está pronta para multar ninguém. Apenas em outubro do mesmo ano foi aprovado o Regulamento 
do Processo de Fiscalização e do Processo Administrativo Sancionador (Resolução CD/ANPD nº 1/2021); 
em julho/2022 foi publicado o Relatório de Análise de Impacto Regulatório Sobre Aplicação de Sanções e 
Metodologias de Cálculo do Valor-Base das Multas e; pende de divulgação/elaboração o Regulamento de 
Dosimetria e Aplicação de Sanções Administrativas – que consta como primeiro item da agenda 
regulatória da ANPD para 2023-2024194, após ser objeto de consulta pública em 2022. 
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Em tese, será possível excepcionalmente a revisão judicial de decisões da ANPD, nos mesmos 
moldes do que se verifica, por exemplo, com decisões do Conselho Econômico (CADE) ou em 
processos arbitrais e administrativos nos quais não se observaram princípios e garantias 
legais/constitucionais das partes, ou para correção de teratologias.  
 
Caso o titular não deseje ou não preencha os requisitos para o peticionamento eletrônico de 
uma reclamação, lhe está disponível um canal de “denúncia de descumprimento da LGPD” por 
meio do qual qualquer pessoa pode reportar o descumprimento da lei, mesmo que não se 
relacione consigo ou com a sua situação pessoal. As denúncias também são realizadas por 
peticionamento no site, mas o tipo de processo a ser selecionado é o “ANPD - Denúncia 
LGPD".195 
 
Alguns exemplos de denúncias válidas, segundo a ANPD, seriam o “repasse indevido de dados 
pessoais de clientes a terceiros; a realização de acessos não autorizados a dados pessoais; e a 
ausência de comunicação à ANPD, por parte do controlador, quanto à ocorrência de incidente 
de segurança que envolva dados pessoais que possa acarretar risco ou dano relevante aos 
titulares.”  
 
Nestas hipóteses, se o volume de reclamações similares for considerável ou se a denúncia 
representar uma situação particularmente grave, a Autoridade poderá instaurar 
voluntariamente um procedimento sancionatório. 
 

3.2. Autoridades extrajudiciais – que não a ANPD 
 
Se o controlador não atender ou não se justificar satisfatoriamente perante o titular-
consumidor, além de procurar a ANPD, este pode optar por recorrer diretamente ao Procon, 
Ministério Público, Consumidor.gov (Senacon) ou a outra autoridade pública ou agência 
reguladora.  
 
A vantagem destes canais para o consumidor-titular é principalmente a celeridade. Os processos 
serão decididos com maior rapidez e é possível, eventualmente, resolver problemas diferentes 
(insatisfações relacionadas à proteção de dados e queixas consumeristas) dentro de um mesmo 
procedimento. Um exemplo seria o titular que deseja obter confirmação para um determinado 
tratamento ou acesso a seus dados, mas também pretende cancelar uma contratação ou 
impugnar um débito.  
 
Além de resolver o “problema” muito mais rápido, estas instituições não oferecem custos e 
costumam possuir interfaces intuitivas, facilitando a utilização por qualquer pessoa 
diretamente. É possível a realização de acordos nos quais o fornecedor paga algum tipo de 
compensação financeira, bem como a fixação de multas por descumprimento a serem revertidas 
em benefício do reclamante. 
 
Os Procons atuam dentro das jurisdições de seus respectivos estados, presencial e 
remotamente, de modo autônomo. Já o Consumidor.Gov disponibiliza vídeos com tutoriais (a 
respeito de seus procedimentos) e links para cadastro, registro e acompanhamento de 
reclamações. 
 
 

                                                           
195 Denúncia de descumprimento da LGPD. ANPD. Disponível em < https://www.gov.br/anpd/pt-
br/canais_atendimento/cidadao-titular-de-dados/denuncia-de-descumprimento-da-lgpd> Acesso em 02 
jan. 2023. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/cidadao-titular-de-dados/denuncia-de-descumprimento-da-lgpd
https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/cidadao-titular-de-dados/denuncia-de-descumprimento-da-lgpd
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Os Ministérios Públicos (MP) normalmente 
possuem secretarias para a defesa do 
consumidor e canais ou formulários para 
peticionamento. Esta seria uma opção mais 
factível para denúncia ao invés de 
requerimento (para solução de um problema 
pontual). Ou seja, o Ministério Público faz 
sentido se o objetivo do titular for provocar 
uma investigação que eventualmente possa 
ser convertida em uma demanda judicial 
coletiva. 
 

 
3.3. Judiciário 
 
A Constituição estabelece no artigo 5º, inciso XXXV que “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com isso, numerosos 
consumidores-titulares têm recorrido diretamente à Justiça em questões afetas 
(supostamente) à proteção de dados, pulando o controlador e os mecanismos 
extrajudiciais, inclusive a ANPD. Atribui-se essa constatação à superposição de dois 
fatores: cultura litigiosa consumerista no Brasil e desconhecimento dos advogados 
e magistrados a respeito da matéria. 
 
No caso dos Juizados Especiais Cíveis (JECs), em particular, milhares de ações são ajuizadas 
continuadamente com isenção de custas/honorários e expectativa real de inversão do ônus da 
prova. Nestes processos é comum que a LGPD seja citada como argumento de reforço para o 
pedido de indenização por danos morais, inclusive em situações nas quais se defende dano 
presumido – que não parece ser cabível no âmbito da proteção de dados por força da dinâmica 
de gradação de riscos e danos. 
 
A vantagem dos JECs é não ser necessária a contratação de advogados para causas com valor 
até o teto de 20 salários-mínimos. A partir deste valor até o total de 40 salários-mínimos, é 
necessária a representação legal, mas em qualquer cenário, não incidem custas e nem 
honorários (em caso de derrota); desde que a ação se restrinja ao primeiro grau de jurisdição 
(Lei 9.099/95). 
 
A possibilidade acima não afasta do titular a prerrogativa de ajuizamento de ações com qualquer 
valor na justiça comum, mediante patrocínio (com advogado), e pedido de concessão das 
benesses da gratuidade judicial (que pode ou não ser deferido, cabendo agravo de instrumento 
quando da negativa). Se o pano de fundo da demanda for uma relação de consumo (além de 
questões atinentes a dados pessoais), é comum que seja deferida a inversão do ônus da prova 
(situação na qual caberá à empresa/ao controlador fazer prova no sentido contrário à pretensão 
autoral). 
 
O titular de dados que entenda fazer jus à tutela jurisdicional, à luz das informações prestadas 
nesse artigo, pode ingressar com ação de obrigação de (não) fazer e/ou indenizatória em seu 
domicílio contra o controlador que cometeu o suposto ato ilícito. 
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Recomenda-se que junte aos autos, sempre que possível, a prova da tentativa extrajudicial de 
solução (perante o Encarregado de dados pessoais). Esta prova não é exigência legal, mas 
demonstrará ao Julgador a necessidade do ajuizamento da demanda e a boa-fé da parte, bem 
como servirá de prova de seu direito (na hipótese de se tratar de violação à liberdade 
autoinformativa). 
 
No âmbito do Judiciário, como se sabe, é possível requerer o que se entender de direito 
(virtualmente “qualquer coisa”), inclusive em sede de liminar (antecipação dos efeitos da tutela) 
quando a ação for (também) de obrigações de fazer ou não fazer. Para a concessão da tutela 
antecipada, é preciso demonstrar a plausibilidade das alegações (tudo indica que o autor tem 
razão) e perigo na demora (esperar até o fim do processo pode causar um dano irremediável ou 
de difícil reparação; bem como a possibilidade de reversão da medida (art. 300 do CPC). 
 

4. CONCLUSÃO 
 
Centenas de decisões mencionando a LGPD têm sido proferidas diariamente em todos os 
tribunais de justiça brasileiros, mas especialmente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (como é natural, considerada a malha judiciária, a quantidade de advogados e de 
habitantes). A maior parte delas situa-se no âmbito JEC. 
Referidas decisões trazem todo tipo de entendimento (muitas vezes enviesado) sobre a 
proteção de dados. Quando são objeto de recursos, são indexadas como acórdãos nos sites dos 
respectivos tribunais de justiça e começam a alimentar a máquina da consulta de jurisprudências 
que serão citados como precedentes (ainda que tecnicamente sejam somente “julgados”) em 
ações futuras.  
 
A partir daí começa a construção de um sistema decisório pautado na leitura inadequada da 
LGPD e na atuação do Judiciário como um legislador que ainda não absorveu a gramática da 
tecnologia e da proteção de dados. 
 
O dilema (ainda sem resposta) consiste no fato de que a ANPD não consegue absorver toda a 
demanda dos titulares de dados pessoais e nem atuar (por falta de recursos e capital humano) 
nas necessárias campanhas de educação para o desfazimento da cultura litigiosa sedimentada 
no Brasil (ao menos no que diz respeito à LGPD). 
 
É importante esclarecer, por dever se coerência, que a via judicial não parece ser adequada para 
realização originária de pedidos de autodeterminação informativa, ao menos quando estes 
possam ser feitos diretamente ao controlador que os atenderá no prazo e na forma legais. Levar 
tais solicitações diretamente ao Judiciário acabará por transformá-lo em balcão de consulta e 
esse custo acabará sendo absorvido, ainda que indiretamente, por toda a sociedade, inclusive 
pelos próprios demandantes (nos tributos e nos produtos e serviços das empresas 
desnecessariamente acionadas judicialmente). 
 
Há uma expectativa de que se aplique à requisição de dados pessoais o entendimento já 
consolidado quanto ao habeas data na Súmula 02/STJ-1990, segundo a qual “Não cabe o habeas 
data (CF, art. 5.0., LXXII, letra a) se não houve recusa de informações por parte da autoridade 
administrativa”. Se isso ocorrer, a situação poderá ser análoga à do INSS: “a concessão de 
benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando 
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ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o 
prazo legal para sua análise”196. 
 
O titular pode e deve ajudar no empoderamento da ANPD, informando-se acerca das suas 
orientações e seguindo os fluxos sugeridos por ela para a realização de solicitações e denúncias. 
Com isso, contribuirá para evitar o esvaziamento da importância da Autoridade e da LGPD. Com 
isso, o Judiciário também terá mais tempo para absorver o vocabulário da tecnologia e a cultura 
de prevenção e educação que fazem parte do DNA da proteção de dados. 
 
Por tudo o que se viu, o titular é elemento chave na formação de uma cultura de privacidade e 
proteção de dados que será o legado desta geração para as próximas. Em contrapartida, as 
empresas devem investir em respostas rápidas e adequadas para incentivar ao máximo o 
exercício responsável e consensual dos seus direitos pelos titulares de dados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
196 STF, RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. DJ 10 nov. 2014. 
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COMO ACESSAR MEUS BOLETOS PERDIDOS COM AJUDA DA 
LGPD? 

João Victor Barcellos Machado Correia197 

 

Imagine que você comprou uma geladeira nova financiada. Tempos depois, ligam para você 
cobrando parcelas já pagas. No entanto, ao procurar os comprovantes de pagamento, descobre 
que perdeu os boletos.  

Nessa situação, você recuperará os boletos com ajuda da LGPD e, aqui, mostrarei como você 
mesmo pode fazer isso sem complicação, mas tem que ler com calma e atenção, porque já vi 
muita gente perdendo tempo por não receber essas instruções. 

De início, o que será falado te ajudará a acessar qualquer documento seu, que tenha algum dado 
pessoal seu, como nome,  CPF, cadastro de loja e outros. 

Os passos mostrados serão: 

 

1. ENTENDA SEU DIREITO 

                                                           
197 Advogado e pesquisador de direito digital; autor do capítulo "Dadosfera (datasphere) e o problema do 

dado: novos espaços e problemas teóricos para o direito" no e-book do Legal Hackers Belo Horizonte, 

"Direito e tecnologia: discussões para o século XXI”. Instagram: https://tr.ee/BzEhT_R4KK. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-victor-barcellos-90069b122. 

  

https://tr.ee/BzEhT_R4KK
https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-victor-barcellos-90069b122


 

175 
 

A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e ela tem o propósito de organizar a 
utilização das informações conectadas a você, criando obrigações para quem as usa e direitos 
para quem é o dono da informação. 

No caso de perda de boletos ou documentos, como suas informações estão nele, na verdade, o 
direito de acesso aos seus dados (suas informações) converte-se em um direito a obter uma 
cópia completa do documento.   

Em exemplo, imagine precisar acessar seu cadastro em alguma loja. Esses cadastros podem ter 
várias coisas, como um número de cliente (é um número que representa você no sistema da 
loja), nome do cliente (seu nome), CPF, endereço, compras (o que comprou, quando comprou e 
quanto gastou), entre outros.  

Pelo direito de acesso, você pode acessar só um dado pessoal seu, como seu número de cliente, 
ou acessar todo seu cadastro na loja, como no esquema abaixo: 

 

De outro jeito, é como se dissesse que você pode acessar informações específicas suas, como 
também acessar o registro completo que envolve você, como seria caso de seu cadastro de loja, 
uma ficha de academia, um boleto, um extrato, uma fatura. 

Em sendo um documento junto a instituição financeira, caso da financeira da geladeira, o Banco 
Central obriga essas instituições a te garantirem comprovantes, extratos, boletos e outros 
documentos. 

Ainda, sendo você um consumidor, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante o direito 
a ser informado sobre serviços, bem como acesso a seus dados e registros, sob possibilidade de 
castigar “criminalmente” a empresa. 

Acima de tudo isso, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) garante o direito à proteção de 
dados, que inclui o acesso a dados, bem como o direito a conhecer seus dados pessoais em 
cadastros públicos, como cadastros de empresas e lojas.  
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Em resumo, caso tenha curiosidade em se aprofundar nos fundamentos jurídicos: 

 

 

2. ACESSAR PELA EMPRESA 

Pela rapidez e conveniência, é sempre melhor tentar resolver tudo na própria empresa. Então, 
se perdeu o boleto, principalmente se você não tem muita facilidade com os meios digitais, é 
melhor ir à loja física e pedir uma cópia do boleto. Geralmente, isso é mais do que suficiente 
para resolver seu problema.  

Mas, se tiver dúvidas, por cautela e cuidado, você pode escrever também seu pedido em um 
papel: “Para Loja Preço Ruim. Peço cópia do boleto n.º XXX, Cliente: Nome Gente Boa, 
CPF:000.000.000-00. Lugar, Data 00/00/0000. Atenciosamente, Assinatura.”. 

Brincadeiras à parte, só fazer seu pedido escrito em duas cópias e pedir educadamente para 
assinarem a cópia que ficará com você, porque a outra ficará na loja. Como cópia de boleto é 
algo simples, eles podem atender seu pedido “imediatamente” ou em até 15 dias corridos, 
conforme a LGPD. 

Também é bom levar um documento seu com CPF e foto, como RG ou CNH, bem como um 
comprovante de residência atualizado, como conta de água, luz, internet, telefone. Não tem 
problema se o comprovante não estiver no seu nome. 

Recomendo levar o comprovante de residência, pois se perceber que a loja não atenderá seu 
pedido, pode aproveitar e ir logo no PROCON para evitar perder mais tempo. 

Se você não puder pedir o boleto por você mesmo, é possível fazer uma procuração particular, 
na internet tem vários modelos. Por essa procuração, você daria poderes para alguém de sua 
confiança pedir para você. Nesse caso, a pessoa teria que levar a procuração e um documento 
pessoal dela. 
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É muito importante essa parte de documentos, porque a empresa precisa verificar que esse 
boleto realmente é seu. E, em caso de não te atenderem, o pedido escrito comprova que seu 
direito foi atacado, comprovando e facilitando uma possível reparação financeira. 

De outro lado, se você tem facilidade com os meios digitais, pode pedir o boleto pelos canais de 
atendimento da empresa, como pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), pela 
internet pode procurar o e-mail ou telefone da empresa.  

Tome cuidado para não entrar em contato com o lugar errado, porque os dados são seus e é sua 
responsabilidade cuidar deles também, até mesmo para evitar golpes. Então, veja se o e-mail 
está certo e se o telefone é aquele mesmo. 

Se for tentar por e-mail, além do próprio pedido, coloque uma cópia de um documento pessoal 
seu para verificarem sua identidade. Da mesma forma, se tiver, bom informar alguns dados do 
boleto que está precisando, caso do seu nome, CPF, número do boleto, data do boleto e assim 
segue. 

Em seguida, veja se a cópia dos documentos ou foto deles está boa, porque precisa ter como ler 
os documentos e a foto deles têm que pegar o documento inteiro. Sobre o formato do 
documento, no geral, é muito aceito o formato “pdf”. Pelo celular, facilmente você encontra 
aplicativos que transformam foto em pdf. 

Se alguém estiver pedindo por você, tem que ter a cópia da procuração da pessoa, cópia do 
documento pessoal dela e do seu. Segue esquema: 

 

Ao final, se mesmo assim não tiver seu pedido atendido, junte o que tiver de comprovação e 
siga a etapa do PROCON.  

3 ACESSAR PELO PROCON 

Sobre os órgãos de defesa do consumidor, se não teve sucesso em pedir na empresa, já é hora 
de buscar o auxílio do PROCON municipal, estadual ou da SENACON. Importante comentar que, 
por hora, não compensa tentar denunciar a empresa na Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD). 

Até mesmo pela burocracia dos sistemas eletrônicos dos PROCONs, é melhor tentar ir 
presencialmente mesmo, levando documento pessoal com CPF e foto (CNH, RG, Carteira de 
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Trabalho, entre outros), comprovante de residência atualizado e documentos que te ajudarão a 
pedir cópia do boleto e, se o caso, comprovação que tentou pedir a cópia direto na empresa. 

Seja como for, se for tentar nos sistemas eletrônicos, o sistema federal do consumidor.gov.br é 
muito recomendado, documentos podem ser anexados normalmente. 

Adiante, segue passo a passo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ACESSAR PELA JUSTIÇA 

Se você já tentou entrar em contato com a empresa, seja diretamente ou pelo PROCON, e, 
mesmo assim, não conseguiu resolver seu problema, já é hora de procurar o Judiciário. Para 
evitar riscos de prejuízos e pela matéria ser nova, recomenda-se contratar um advogado 
especialista na área digital, proteção de dados e direito do consumidor. 

Relevante lembrar que não é adequado comunicar o Ministério Público e, em muitos lugares, a 
Defensoria Pública não teria condições de te ajudar. A mais, pelo problema a ser enfrentado, é 
caso de procurar a Justiça Estadual e não a Justiça Federal.  
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Desse jeito, se sua cidade tiver “Juizado de Pequenas Causas”, você pode procurar a “Central de 
Abertura dos Juizados Especiais Cíveis”. Lá, eles resumem seus pedidos e enviam para o juiz, 
tendo uma tentativa de acordo com a empresa e, depois, se o caso, pode ter uma audiência para 
“falar com o juiz” e produzir outras provas. 

Outro ponto que no Juizado tudo é pessoal, não sendo possível ter outra pessoa no seu lugar, 
porque existe uma obrigação dos envolvidos irem pessoalmente.  

Para abrir um processo, será necessário levar um documento de identidade original com foto e 
CPF, como CNH e RG. Também é preciso comprovante de residência dos últimos três meses, não 
tendo importância se não está no seu nome, como conta de água, luz, telefone. 

Importante ter em mãos seu endereço e da empresa completos, com CEP, bem como CNPJ da 
loja. Pela forma que funciona o sistema da Justiça (PJe), a falta do CEP e CNPJ podem atrapalhar 
você abrir seu processo e é melhor evitar mais problemas. 

Além disso, é muito importante que você tente resolver pela loja ou PROCON e que leve os 
comprovantes, protocolos e tudo mais, porque assim fica claro que você tentou resolver de 
outras formas, sem sucesso. 

Com isso, confirmado pelos documentos que seu pedido não for atendido em até 15 dias, fica 
comprovado o desrespeito ao seu direito de acessar a cópia do boleto, gerando possibilidade de 
compensação em dinheiro. 

Dessa maneira, ao chegar na Central de Abertura, fale que tentou conseguir cópia de certo 
documento e não foi atendido, conforme a LGPD. Peça que a empresa atenda seu pedido, com 
aplicação de indenização por dano moral. Muito importante mencionar essas questões técnicas, 
pois há lugares que eles não incluem o que você não pedir.  

Seguem os passos para abrir um processo: 

Etapa 1: SEUS DADOS 

Identifique (com foto e CPF) e comprovante de residência atualizado. 

Etapa 2: OUTROS DOCUMENTOS 

Documentos que você tentou resolver na loja e Procon 

Etapa 3: DADOS DA EMPRESA 

CNPJ, nome e endereço completo (com CEP) da Empresa. 

Etapa 4: PEDIDOS 

Cópia do boleto e dano moral. 
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Seja como for, é altamente recomendável contratar um advogado especialista em direito digital, 
pois como é assunto novo, muitos juízes desconhecem e será necessário um bom trabalho para 
ter maiores chances de vitória no seu pedido de reparação em dinheiro. 

Ainda, se você tiver urgência justificada em obter o documento, também é recomendável 
contratar um advogado para que, de fato, seu pedido de acesso antecipado seja autorizado pelo 
juiz. 

5. DICAS FINAIS 

Para evitar perder tempo, antes de ir à empresa, PROCON ou Justiça, tente ligar para o telefone 
e se informar de como trabalham por lá, para ir com tudo certo. 

Em qualquer etapa, se os funcionários da loja te ofenderem, não perca sua razão como eles, 
registre um boletim de ocorrência e reforce seu pedido de reparação em dinheiro.  

Voltando ao exemplo da geladeira financiada, a cópia do boleto perdido pode ser pedida na 
própria empresa, no PROCON ou na Justiça e, pela LGPD, deve ser atendida “imediatamente” 
ou em até 15 dias, sob possibilidade de obrigar a empresa a te reparar em dinheiro e até de 
puni-la “criminalmente” pelo CDC. 

6. PRESENTES: MODELO DE PEDIDOS E PROCURAÇÃO 

Primeiro presente, segue modelo do pedido na loja, com uma parte em que os funcionários da 
loja podem escrever que receberam seu pedido e até que se recusam a receber. Na parte de 
informações do documento, descreva o tipo de documento (extrato, boleto, cadastro de loja, 
comprovante de pagamento) e acrescente mais informações que ajudarão a identificar o 
documento que você quer, como número, data e tudo mais. 

Segundo presente, segue modelo de procuração, caso precise que alguém vá na loja ou no 
PROCON para pedir os boletos por você. Como é algo simples, a menos que eles te peçam, não 
precisa ir ao Cartório autenticar sua assinatura. 

O outorgante é você, outorgado é para quem você quer dar permissão para fazer as coisas em 
seu lugar. Nacionalidade é seu país de origem (brasileiro, alemão, angolano), estado civil é se é 
casado, solteiro, divorciado, viúvo. Em profissão, vale estudante, do lar, desempregado, 
pescador, comerciante, aposentado. 

Se não tiver e-mail, não tem problema, pode deixar em branco. Válido lembrar que seu 
procurador tem que ser alguém com, no mínimo, 18 anos de idade, para evitar problemas. 

Na parte de finalidade, coloque o tipo de documento e acrescente o que puder facilitar a 
identificar o documento. Em local, coloque o nome da sua cidade e sigla do seu Estado e, em 
seguida, preencha a data e assine. 

No mais, fico feliz por poder te ajudar. 
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PARA EMPRESA ______________________________________ 
 

 
Eu, ___________________________________________________________________, 
CPF:_________________________, telefone: _____________, e-mail: 
_________________________, com base na LGPD e CDC, peço acesso/cópia do seguinte 
documento em até 15 dias: 
 
Informações do documento (tipo de documento, número, data):____________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Aguardo resposta. 
 
____________________(Local), ______ de ________________ de 20___. 
 

____________________________________________ 
ASSINATURA  

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DOS COLABORADORES DA EMPRESA 
 
Eu,________________________________________________________(nome ou assinatura do 
colaborador), declaro que recebi este requerimento em ___/___/_____. 
 
Eu,________________________________________________________(nome ou assinatura do 
colaborador), em ___/___/_____, declaro que recuso o atendimento ao pedido 
por______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 

Obs.: Quando for entregar este pedido escrito, os funcionários da empresa podem assinar acima 
para que você tenha um comprovante da data que pediu. E, caso eles não possam te atender, 
também tem a possibilidade de explicarem o motivo. 
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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: Eu, ___________________________________________________, 
__________(nacionalidade), _____________(estado civil), ______________(profissão), 
CPF:_________________________,RG:________________, Nascimento:___/__/____, 
Telefone: _______________________, e-mail:________________________________, 
Endereço:__________________________________________________, n.º:________, 
Bairro:____________________________________, CEP:_______________________, 
Cidade/Sigla do Estado: __________________________________. 

Nomeio e constituo como procurador(a) 

OUTORGADO: Sr.(a), __________________________________________________,  
__________(nacionalidade), _____________(estado civil), _____________(profissão), 
CPF:_________________________,RG:________________, Nascimento:___/__/____, 
Telefone: _______________________, e-mail:________________________________, 
Endereço: __________________________________________________, n.º:________, 
Bairro:____________________________________, CEP:_______________________, 
Cidade/Sigla do Estado: __________________________________. 

FINALIDADE: O(a) procurador(a) terá poderes para exercer meus direitos para acessar o 
documento de_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ junto 
aos órgãos de defesa do consumidor e de proteção de dados, bem como poderes para acessar 
o documento na EMPRESA __________________________________________, podendo 
representar-me em todos os atos e fazer tudo que for preciso no PROCON/SENACON e na 
EMPRESA mencionada e pedir o que entender correto. 
 
____________________(Local), ______ de ________________ de 20___. 
 

____________________________________________ 
ASSINATURA DO OUTORGANTE 
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LGPD COMO FERRAMENTA ANTIDISCRIMINATÓRIA 

Evaldo Afrânio Pereira da Silva Jr198. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa demonstrar como a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709 de 
2018, entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, pode ser um importante instrumento no 
combate a discriminação racial no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais sensíveis 
como os de origem racial ou étnica.  

É importante mencionar que, diante da intensa globalização e aceleração do desenvolvimento 
da sociedade, a privacidade, tanto na esfera analógica quanto digital, transformou-se em uma 
das principais demandas e foco de discussões referentes as relações humanas. 

O racismo estrutural que vivenciamos a todo o momento, o preconceito racial que corrói o 
sistema e nos impede de crescer como democracia nos empurra a buscar outros mecanismos 
de melhoria frente as mazelas sociais que experimentamos. 

O compartilhamento de dados em grande escala, mostra-se como um ato que pertence às 
relações pessoais, seja por razões de trabalho, profissão, comunicação, ou ainda, promoção 
pessoal, eis que os dados podem ser considerados como uma extensão da própria personalidade 
e de seus titulares. 

Nesse sentido, a privacidade de dados é uma demanda em alta em nossa sociedade, e possui 
um valor essencial que não pode ser descartado.  

Diante desse cenário, o tratamento de dados pessoais sensíveis deve receber uma camada maior 
de proteção, uma vez que se ocorrer o acesso indevido ou o vazamento, podem gerar 
discriminação para o titular do dado.  

Alinhado a esse ponto, deve-se respeitar o princípio da não discriminação199, para que possamos 
garantir a absoluta impossibilidade de uso dos dados para fins discriminatórios negativos, isto 
é, em prejuízo de grupos vulneráveis, em razão de sua origem racial ou étnica.  

Não menos importante é dizer que o princípio da não discriminação ainda na Constituição 
Federal 200como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.  

 

 

                                                           
198 Advogado com MBA em Proteção de Dados e Privacidade pela Faculdade Polis Civitas-Curitiba/PR; 
Gestor de Privacidade pela TI exames, Data Protection Officer - DPO Certificado pela EXIN/Holanda 
LGPD/GDPR. Membro do Comitê Jurídico da ANPPD®. Membro da IAPP. Membro do Comitê de Proteção 
de Dados da OAB/SC, Professor na Suprema Privacy e Resolution. https://www.linkedin.com/in/evaldo-
junior. 
199 Art. 6°, IX, LGPD. 
200 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 

em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 09 jan. 2023. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Desta forma, o presente artigo visa analisar o tratamento de dados pessoais sensíveis, a 
discriminação racial mediante o tratamento indevido de dados, a coleta de dados pessoais para 
fins discriminatórios, o racismo estrutural que destrói nossas vidas, bem como a utilização da 
LGPD201 como ferramenta antidiscriminatória, uma vez que a proteção de dados se tornou 
direito fundamental.202 

 

2. ASPECTOS GERAIS DA LGPD. DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS 

Antes de comentar sobre os mecanismos de proteção instituídos pela Lei em relação aos dados 
sensíveis, é necessário, para melhor compreensão do tema, realizar breve análise sobre alguns 
dos conceitos essenciais trazidos pela referida Lei.203 

De início204 foi estabelecida a proteção de direitos fundamentais como a liberdade, a privacidade 
e o direito ao desenvolvimento de pessoas naturais (pessoas físicas).  

Consta expressamente que ela não se aplica aos dados tratados por pessoa natural sem 
finalidade econômica; dados utilizados para fins artísticos, jornalísticos e acadêmicos; dados 
utilizados para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de 
investigação e repressão a infrações penais, bem como de dados que tenham origem fora do 
Brasil, sem qualquer compartilhamento, tratamento ou transferência no território nacional.  

Segundo a LGPD,205 considera-se:  

Dado pessoal: 

informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; 

 Dado pessoal sensível:  

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

 

Em relação aos dados sensíveis, estes possuem essa denominação em virtude do potencial claro 
de discriminação social que advém das informações consideradas sensíveis, de modo que o 
tratamento desses dados deve ser realizado de forma mais restritiva, com padrões mais 
elevados de segurança.206 

                                                           
201 BRASIL, Lei 13709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato 2015-2018/2018/Lei/ L13709.HTM> Acesso 
em: 09 jan. 2023. 
202 Conforme art. 5º, LXXIX, CF. 
203 As disposições gerais da LGPD são tratadas em seu Capítulo I, contendo as definições de novos termos   

e princípios aplicáveis.  

204 No artigo 1º do referido diploma legal. 
205 Art. 5º. 
206 Sobre o tema, destaque-se o artigo 51 da GDPR, lei europeia que serviu de inspiração para a edição da 
LGPD - Merecem proteção específica os dados pessoais que sejam, pela sua natureza, especialmente 
sensíveis do ponto de vista dos direitos e liberdades fundamentais, dado que o contexto do tratamento 
desses dados poderá implicar riscos significativos para os direitos e liberdades fundamentais. 
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Neste sentido, os dados sensíveis merecem maior proteção, motivo pelo qual a LGPD207, 
restringe as hipóteses de tratamento208, relacionando, em sua maior parte, a possibilidade de 
acesso pelo operador e controlador de dados condicionada ao consentimento do titular, o 
consentimento deve ser coletado com forma específica e destacada e para finalidades 
específicas.  

Em suma, tem-se que o tratamento de dados pessoais sensíveis deve ser precedido de maiores 
cautelas, visando sempre à proteção dos direitos dos titulares, tendo-se em vista que o 
vazamento de dados dessa natureza pode trazer consequências mais gravosas à esfera de 
privacidade e intimidade dos titulares, dando azo, inclusive, a condutas discriminatórias, 
conforme se verá adiante.  

 

3. PRINCÍPIO DA NÃO-DISCRIMINAÇÃO 

Entre os dispositivos da LGPD que versam sobre a tutela antidiscriminatória, está o princípio da 
não discriminação, que proíbe o tratamento de dados para fins discriminatórios ilícitos ou 
abusivos209, instituindo a finalidade do tratamento como elemento de identificação de 
tratamentos discriminatórios. 

Aliás, não é demais lembrar que o repúdio à discriminação decorre diretamente da Constituição, 
como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
(...) 
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Deixando de lado as fascinantes reflexões que poderiam caminhar pela filosofia e ética, focando 
na LGPD, é importante ressaltar que é dever dos agentes de tratamento210 pensar em utilizar 
dados de forma a evitar que produzam resultados discriminatórios.  

As soluções, nesse contexto, passam pela coleta do mínimo necessário de dados sensíveis, bem 
como pelo estabelecimento de meios capazes de fazer a revisão de decisões automatizadas e 
fornecimento de informações a respeito dos critérios e procedimentos utilizados para tais 
decisões.211 

4. DIREITO DE REVISÃO DE DECISÕES AUTOMATIZADAS NAS RELAÇÕES DE 
CONSUMO 

Levando em consideração a falta de transparência das novas tecnologias em especial, a 
automatização, a LGPD optou por trazer em seu texto o direito de o titular solicitar a revisão de 
decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que 

                                                           
207 Art. 11, LGPD. 
208 O Art. 11 da LGPD apresenta algumas hipóteses de tratamento além do consentimento. 
209 LGPD, art. 6º, inciso IX. 
210 Controlador e operador – figuras trazidas pela Lei que tratam dados pessoais dos cidadãos (titulares). 

211 Art. 20, caput e p. 1º.  

PALHARES, FELIPE, Compliance Digital e LGPD/Felipe Palhares, Luis Fernando Prado e Paulo Vidigal. – 

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. 
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afetem seus interesses, sendo dever do agente de tratamento proceder com essa revisão 
considerando o princípio da transparência. 

É importante mencionar que a legislação protege o direito ao sigilo comercial e industrial, por 
outro lado, a lei também trouxe a possibilidade de a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 
responsável pela aplicação da lei, realizar auditoria para verificação de discriminações em 
tratamentos automatizados, buscando assim a equilibrar os interesses envolvidos. 

 

Tem um Projeto de Lei212 que tramita no Congresso Nacional que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de justificar a recusa de crédito, visando combater a 
discriminação racial nas relações de consumo.213 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – 
PNAD Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no ano 
de 2019, 56,2% das pessoas se declararam pretas (9,4%) ou pardas (46,8%).  
 
Apesar de negras e negros comporem a maior parte da população do Brasil, grande parcela 
do povo brasileiro ainda sofre com a discriminação diária em todas as esferas, públicas e 
privadas, configurando o que chamamos de racismo estrutural.  

No âmbito das relações de consumo, especificamente no que tange ao acesso a crédito 
perante instituições financeiras, a discriminação racial é visível. Pesquisas realizadas pelo 
Sebrae,214 desde o início da pandemia do novo coronavírus, mostram que a diferença do 
acesso a crédito entre empresários negros e brancos ficou ainda mais acentuada. Apesar 
da melhoria do índice de sucesso de solicitação de empréstimos, os levantamentos 
apontam que os empresários brancos tiveram mais êxito na hora da aprovação do crédito. 
Entre a segunda quinzena de maio e o final de agosto, a proporção dos empreendedores que 
tentaram crédito em banco, e efetivamente conseguiram, passou de 5% para 8%, no caso 
dos negros; e, de 7% para 14%, no caso dos brancos.” (grifos nossos).  

Além disso, de acordo com o estudo “O Empreendedorismo Negro no Brasil 2019”, realizado 
pelo Pretahub, são relacionadas algumas dificuldades encontradas pelos empreendedores 
negros para acessar mercados de crédito.  

 

 

O medo de sofrer discriminação no momento da solicitação de crédito, por exemplo, é um deles. 
A pesquisa aponta também que a principal fonte de recursos de empreendedores negros para 

                                                           
212 Projeto de Lei 4529/2021 de Autoria do Senador Fabiano Contarato do PT/ES que altera a Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
213 O presente PL altera os arts. 43 e 76 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passam a vigorar com 
a seguinte redação: Art. 43 (...) § 7º Sempre que solicitado pelo consumidor, os motivos da recusa de 
crédito por instituição financeira ou instituição a ela equiparável serão fornecidos por escrito, em até dois 
dias úteis, por meio que garanta a aferição de sua autenticidade.” (NR) Art. 76. IV, c) em detrimento de 
pessoas negras(...). 
214 SEBRAE DE NOTÍCIAS. Disparidade entre brancos e negros no acesso a crédito cresce na crise. 

Disponível em: https://exame.com/pme/disparidade-entre-brancos-e-negros-no-acesso-a-credito-

cresce-na-crise/. Acesso em: 09 jan. 2023. 

 

https://exame.com/pme/disparidade-entre-brancos-e-negros-no-acesso-a-credito-cresce-na-crise/
https://exame.com/pme/disparidade-entre-brancos-e-negros-no-acesso-a-credito-cresce-na-crise/
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a abertura de um novo negócio ainda vem da poupança pessoal ou familiar, sendo que apenas 
um em cada cinco empreendedores pesquisados já tomou algum tipo de empréstimo. 

Igualmente de acordo com a mesma pesquisa, 32% dos empreendedores negros já tiveram o 
crédito negado sem qualquer explicação. 

Este Projeto de Lei vai ao encontro da nossa Constituição Cidadã, que elenca como objetivo 
fundamental da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação215. Também vai ao 
encontro dos princípios que regem a ordem econômica, em especial a redução da desigualdade 
social e a defesa do consumidor.216 

 

5. O RACISMO ALGORÍTMICO E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
DISCRIMINATÓRIA 

 

A tecnologia pode atuar em sintonia com a reprodução inconsciente da discriminação, de forma 
a operar como um indivíduo que discrimina sem a ciência e a intenção de atribuir um dano a 
alguém. 

Contudo, não podemos deixar de pensar sobre os diversos reflexos da psique discriminatória no 
âmbito da tecnologia digital. A primeira forma se daria pela via consciente, na qual 
desenvolvedores intencionalmente produziriam tecnologias discriminatórias. No entanto, 
desenvolvedores podem seguir esse caminho de forma inconsciente e a discriminação ser criada 
com base em visões que partem de estereótipos ou da invisibilidade de grupos minorizados ou 
vulneráveis, sendo essa visão produto de contextos históricos e reproduzida de forma simbólica 
em nossa cultura. 

A discriminação ainda pode se desenvolver segundo elementos psicológicos refletidos no 
ambiente ou na base de dados utilizados no processo de desenvolvimento da tecnologia, os 
quais também são determinados ou influenciados pelo contexto social.  

No que diz respeito a discriminação algorítmica, os algoritmos utilizados em sistemas de 
reconhecimento facial são programados, em regra, por homens cisgênero217 brancos; possuem 
como referência bancos de dados compostos, majoritariamente, por homens cisgênero brancos; 
e são treinados, geralmente, com homens cisgênero brancos. 

Por outro lado, o banco de dados de pessoas procuradas é racializado, com a maioria negra, 
dada a seletividade do sistema penal.  

A consequência da combinação desses fatores é o fato, comprovado através de diversos 
estudos, de que a precisão do reconhecimento facial é CONSIDERAVELMENTE MENOR com 
relação à população negra, principalmente mulheres negras, e também com relação às pessoas 
transgênero. 

Os dados a partir dos quais uma máquina aprende são como os valores que ela 
reproduz. Num paralelo ao nosso cotidiano, é como se passássemos aos nossos 
filhos ideais racistas e preconceituosos. Eles absorveriam esses valores quando 

                                                           
215 Art. 3º. IV, CF. 
216 Art. 170, V e VII, CF. 
217 Pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao gênero que lhe foi atribuído no nascimento. 
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crianças e os reproduziriam quando adultos. Os dados enviesados são o reflexo 
de uma sociedade parcial em seus valores.218 

 

Os algoritmos são frutos de abstrações, sendo, portanto, incapazes de 
corresponder a descrições objetivas do mundo, incorporando 
parcialidade e vieses. 

Os vieses algorítmicos podem reforçar a seletividade do sistema penal 
brasileiro, perpetuando e reforçando preconceitos219.  

 
Segundo Recomendação Geral n. 36 do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial da 
ONU: o aumento do uso pelas forças policiais, de algoritmos, inteligência artificial, 
reconhecimento facial e outras tecnologias aumenta os riscos de aprofundamento do racismo, 
da discriminação racial, da xenofobia e, consequentemente, de violação de direitos humanos. 
Ou seja, em um país cuja seletividade penal é notória contra pessoas negras e pobres em um 
estado que 97% das vitimas de violência policial são negras, não é difícil imaginar quem são os 
alvos principais das operações policiais movidas pelo sistema de caça de suspeitos turbinado 
pela tecnologia. Uma pesquisa da rede de observatórios de segurança em cinco estado do Brasil 
já mostrou que 90,5% dos presos por reconhecimento facial eram negros. (Intercept) 

Isto é, se mostra claro que fomos ceifados da nossa autodeterminação informativa (controle 
sobre os nossos próprios dados), bem como do consentimento como hipótese de tratamento 
de dados pessoais, pois a todo momento somos monitorados, perfilados mediante hábitos de 
consumo, preferências, gostos, habilidades, etc... 

 

6. O RACISMO ESTRUTURAL E ALGUMAS ALTERNATIVAS DE TUTELA 
ANTIDISCRIMINATÓRIA 

  

O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo “normal” com que 
se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma 
patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural.  

Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo 
racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre “pelas costas 
dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição”.  

Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se 
imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas220.  

O racismo estrutural é alimentado pelas imagens de controle, uma vez que ultrapassam a 
influência na dimensão individual para conduzir todos os processos sociais, institucionais e 
culturais e gerar piores condições de existência às pessoas negras. 

Parafraseando Sueli Carneiro, para o povo preto sequestrado no continente africano, não houve 
“terra nostra”: houve um processo perverso que incluiu tortura, violação dos corpos, do direito 

                                                           
218 Citação de Jonathan da Silva Bandeira, professor do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
do Centro Universitário Tiradentes. 
219 KELLEHER, TIERNEY, 2018. 
220 ALMEIDA, SILVIO 2019. 
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à humanidade, aniquilamento, silenciamento e construção de uma autoimagem estereotipada, 
estruturada nas ausências em espaços de poder e decisão, e no excesso em espaços que 
ninguém quer viver – presídios, becos e favelas. 

O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se 
para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, 
enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-
cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao 
controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da 
alteridade, da dignidade e da humanidade […] (BRASIL, 2019a). 

 
Na sequência, uma alternativa que pode ser apontada como solução para a problemática 
derivada da averiguação do conteúdo do dado parte do necessário entendimento de que a 
proteção de dados pessoais está inclusa no que chamamos de direitos da personalidade. E por 
essa lógica, a matéria deve ser lida como parte integrante da cláusula geral de tutela e promoção 
da pessoa humana221. 
Vale mencionar o texto da LGPD que destaca a boa-fé como princípio, seguida dos princípios da 
finalidade e da não discriminação. 

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

I – finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, 
específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de 
tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; 

(…) 

IX – não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos; (…). 
 

 

A LGPD deixou claro que a não discriminação faz parte do contexto relacionado à utilização dos 
dados pessoais dos cidadãos (titulares), desta maneira, é preciso ficar atento aos dados 
disponibilizados sempre que estes se enquadrarem no conceito de dados sensíveis. E 
principalmente, é importante questionar sempre que os dados solicitados não forem 
necessários, e/ou nos casos em que podem ser dispensados. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todo o exposto, observa-se que a LGPD, embora tenha entrado em vigor há pouco 
tempo, mostra-se como instrumento indispensável para a promoção de segurança e garantia 
dos direitos à privacidade, intimidade, igualdade, não discriminação, em especial, em relação 
aos mecanismos inovadores e previsão acerca de procedimentos e boas práticas no âmbito da 
proteção de dados pessoais. 

                                                           
221 BIONI, B. R. (2019). Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Gen. 
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Há um grande enfoque da legislação nos direitos do titular dos dados pessoais, ou seja, o dono 
dos dados. Uma problemática atual é o uso de dados sem haver excessos e discriminação. A Lei 
Geral de Proteção de Dados prevê o princípio da não discriminação, mas este é um desafio a ser 
enfrentado, visto que o racismo estrutural está presente em diversas organizações públicas ou 
privadas no mundo real e virtual que são um só mundo.  

O mercado em torno da LPGD é liderado por pessoas brancas, ou seja, há necessidade de que 
haja mais negros e negras nesta área de atuação, bem como a necessidade de as populações 
mais vulneráveis terem acesso a Lei Geral de Proteção de Dados. Importante destacar que os 
cursos e as certificações na maioria das vezes são muito caros.  

Por fim, a principal conclusão que se chega consiste na constatação da necessidade de se 
entender que a matéria de proteção de dados pessoais deve ser lida de forma integrada às 
ciências que justamente buscam esquematizar as complexidades técnicas, econômicas e 
psicoculturais da atualidade, assim como ter a compreensão de seu lugar incorporado à ordem 
constitucional, que já possui uma lógica e um sistema para a tutela e a promoção da igualdade 
formal e material. 
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO PARA TODAS AS PESSOAS 

 

Céu Frank Serikawa Balzano222 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
Para entender Segurança da Informação primeiro precisamos entender o que é uma informação. 
Informação é um conjunto de dados estruturados.  
Como assim? Imagine o seguinte dado: rosa. Rosa pode ser uma cor, rosa pode ser um nome, 
rosa pode ser uma flor. Agora se eu falo: O meu nome é Rosa, aqui temos uma informação e não 
apenas um dado.  
Dessa forma, a segurança da informação visa proteger tanto os dados quanto as informações.  
Seus dados são extremamente valiosos, mesmo que você pense que não. Seus dados quando 
vazados podem ser usados para criar contas laranjas, podem ser usados em ataques 
cibernéticos, seus dados podem ser usados até mesmo para aplicar golpes, certamente ninguém 
gostaria de ter seu dado atrelado a um crime.  
Dessa forma, neste capítulo iremos entender um pouco mais a fundo o que é Segurança da 
Informação e quais são as maneiras que podemos nos proteger.  
 

2. ENTENDENDO OS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
Disponibilidade  
Integridade 
Confidencialidade 
Autenticidade 
Legalidade 
 

 
DISPONIBILIDADE 

 
 
A disponibilidade diz respeito a você ter acesso às informações sempre que preciso, ou 
seja, quando você tenta entrar em um site, no aplicativo do seu banco, ou até mesmo 
acessar seus documentos oficiais virtuais você precisa ter acesso. Em caso de um ataque 
cibernético prejudicar a disponibilidade de uma informação significa prejudicar a 
segurança desses dados.  
Por exemplo, imagina que um cibercriminoso tenha atacado um banco e bloqueado o 
acesso dos clientes ao aplicativo do banco. Isso seria uma enorme dor de cabeça tanto 
para a empresa quanto para você que está tentando fazer uma simples transferência. 
Diversos ataques tais como ransomwares223  visam prejudicar a disponibilidade dos dados 
bem como sequestrá-los.  

 
 
 

                                                           
222 Céu Frank Serikawa Balzano é coordenador de Conscientização em Segurança da Informação em um 

grande banco, formado em Hacker Ético e Cyber Segurança pela UNICIV, LGBT e dono de uma empresa 
de Segurança da Informação. Tem mais de 11 anos de experiência em Tecnologia e é pai do JP.  
223 Ransomware é a palavra \"ransom\" (resgate) já diz tudo sobre esse ataque.. Ransomware é um vírus 

de extorsão que pode bloquear o seu computador e depois exigir um resgate para desbloqueá-lo.  
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INTEGRIDADE 

 
 
A integridade diz que a informação só pode ser modificada por pessoas autorizadas e 
garante a completude dessas informações.  
Imagina que um dia você recebe um e-mail dizendo que seus dados foram alterados em 
um site de compras virtuais, ou seja, todas suas compras estão indo para um endereço 
que não é seu. Isso é um típico ataque que prejudicaria a integridade dos seus dados. Não 
foi você que fez essa alteração, dessa forma a integridade dos dados foi prejudicada.  
Outro exemplo, imagine que você recebe uma mensagem dizendo que as cláusulas de um 
documento que você assinou digitalmente foram alteradas, isso prejudicaria a integridade 
do documento já que você não havia assinado o documento com essas novas cláusulas. É 
por isso que a partir do momento da assinatura de um documento ele passa a ser 
inalterável e caso haja alterações é preciso assiná-lo novamente. Aplicativos de assinatura 
digital são baseados em geolocalização e também pedem um cadastro meticuloso para 
garantir a integridade dos documentos. 

 
 
 

CONFIDENCIALIDADE 
 

 
O que acontece em Vegas fica em Vegas, mas o que acontece online se não for bem 
protegido ficará completamente público. É por isso que esse é um pilar extremamente 
essencial. Garantir que seus dados se mantenham confidenciais, suas senhas, seus dados 
pessoais. Neste capítulo falaremos mais sobre como você pode proteger suas 
informações. Já pensou ter todas suas fotos vazadas, todas suas senhas expostas? Isso 
com certeza seria terrível. É por isso que mesmo que você ache chato é importante 
proteger suas informações. Há casos de vazamentos cibernéticos de empresas as quais 
confiamos nossos dados que infelizmente eles acabam sendo expostos, entenderemos 
também o que fazer nesse caso que a culpa não é sua.  
A confidencialidade diz que a informação só pode ser acessada por pessoas autorizadas, 
é por isso que o teu gerente do banco consegue acessar seus dados caso você peça, mas 
é por isso também que seu amigo ou qualquer desconhecido da internet não deve 
acessá-los. 
 

 
 

AUTENTICIDADE 
 
Autenticidade diz respeito a autenticidade do autor ou do dono dessa informação, ou 
seja, que os dados são de fato provenientes de determinada fonte.  
É por isso que a biometria faz parte desse pilar, sabe quando você vai desbloquear seu 
celular? Ou cadastrar no seu novo RG sua biometria? Ninguém mais tem o mesmo dado 
biométrico que você, por isso esse pilar garante a autenticidade do dado.  
A assinatura também é uma forma de garantir a autenticidade, por isso é importante que 
ninguém não autorizado tenha acesso a sua assinatura.  
Há golpes que tentam forjar sua identidade, dessa forma precisamos aprender como nos 
proteger ciberneticamente.  
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LEGALIDADE 

 
 
Por fim, a legalidade diz que o uso da informação deve estar de acordo com as leis 
aplicáveis, regulamentos, licenças e contratos.  
Lembra que anteriormente falamos que seus dados podem ser usados em crimes 
cibernéticos ou em outros crimes? É por isso que a segurança da informação te ajuda 
muito nesse sentido, é através do conhecimento de como nos protegermos que 
garantimos que nossos dados estão sendo usados legalmente. Baixar um software pirata 
ou uma música pirata pode te trazer muitos malefícios, desde ter seu computador 
infectado por um vírus além de ser ilegal. A segurança da informação visa garantir que 
estejamos de acordo com as leis vigentes e também que elas nos ajudem a nos 
mantermos seguros.  
 
Agora que você sabe quais são os princípios da segurança da informação vamos entender 
quais são os ataques mais comuns e o que podemos fazer para nos protegermos deles. 
 

 

3. PHISHING224 
 
Phishing deriva do inglês e da palavra pescaria, é uma forma de pescar dados e informações e é 
um dos tipos mais comuns de ataques cibernéticos. 
 

Phishing consiste no tipo de ataque que visa obter seus dados, senhas e 
acessos. Ele pode ser um e-mail falso que se passa pelo seu banco, pode ser 
uma mensagem que você recebeu de alguém que você supostamente 
conhece, porém ela não é quem diz ser, pode ser uma SMS com uma 
promoção imperdível, pode ser um site falso de compras, um anúncio falso 
etc… 

 
Sabe quando você está navegando pela internet e vê um anúncio muito tentador de um objeto 
que queria adquirir, tome cuidado! Pode ser um phishing. Golpistas se aproveitam de datas 
especiais tais como Black Friday, Natal, recebimento de décimo terceiro salário para aplicar 
diversos golpes. É preciso aprender a analisar cuidadosamente antes de clicar. Basta apenas um 
clique para que você seja infectado ou orientado a passar seus dados de cartão de crédito para 
criminosos.  
Por isso, prefira sempre ir direto à fonte, digite o site que você deseja comprar diretamente na 
barra de endereço ou baixe o aplicativo oficial da loja. Prefira em compras online sempre usar 
cartões de crédito virtuais, eles podem ser facilmente excluídos da sua conta bancária após o 
uso. 
Outra questão importante a se analisar é se a mensagem transmite urgência, todo e-mail que 
coloque em uma situação de alerta deve ser cuidadosamente analisado, golpistas se aproveitam 
de sentimentos humanos para nos atacar. A pressa é inimiga da perfeição e também é inimiga 
da segurança da informação. Quando receber um e-mail você deve se atentar a algumas coisas 
importantes:  
 

1- Primeiramente o remetente, quem está mandando esse e-mail é realmente quem diz 
ser?  

                                                           
224 Sugere-se a leitura do artigo sobre Phishing nesse manual. 
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2- Segundo, esse e-mail é relevante para mim?  

 
 

4. ENGENHARIA SOCIAL 
 
A Engenharia Social é a mãe da maioria dos golpes cibernéticos, é a técnica empregada por 
golpistas para enganar as pessoas se aproveitando de seus sentimentos, o phishing que vimos 
acima faz parte da engenharia social.  
A Engenharia Social é um conjunto de técnicas que visam explorar desavisados para coletar 
informações, ganhar acessos ou para atacar pessoas seja pessoalmente ou virtualmente.  
A Engenharia Social pode ser traduzida para manipulação, é através dela que os criminosos se 
aproveitam para conseguir serem bem-sucedidos em seus ataques.  

 
Podemos destacar algumas vulnerabilidades humanas exploradas por ela aqui: 
 

Distração:  
 
vivemos em um mundo conectado e extremamente cheio de informações, sempre temos 
o sentimento de que não temos tempo e é através da distração que "sem querer" clicamos 
onde não devemos. 
 
Recompensa:  
 
você recebeu uma promoção imperdível, ou irá ganhar um prêmio caso responda uma 
pesquisa e nesse momento você pode cair em um golpe, a vontade de ter essa 
recompensa acaba sendo tão grande que você não percebe que aquilo não é real. 
 
Autoridade:  
 
você recebe um e-mail na empresa em que trabalha do seu suposto chefe, e não olha se 
o remetente foi ele mesmo, nesse momento compartilha com ele uma planilha 
confidencial, pelo simples fato de seu chefe pediu, aqui você não percebe que o criminoso 
se passou pelo seu chefe e que você foi enganado. 
 
Urgência:  
 
já falamos da urgência ao evitar um golpe de phishing, mensagens com um cunho urgente 
devem ser cuidadosamente analisadas, se você mal tem tempo de pensar tem algo errado 
com a mensagem, verifique sempre duas vezes. 

 
Um relatório da Verizon de 2021 diz que mais de 85% dos ataques cibernéticos estão ligados 
mais a engenharia social do que falhas técnicas. Por isso, o conhecimento é a principal 
ferramenta contra os cibercriminosos, quanto mais pessoas entenderem sobre segurança mais 
difícil será manipulá-las, infelizmente, esse conhecimento é pouco difundido em escolas e 
universidades, sendo mais difundidos por empresas devido a requerimentos legais, esse livro é 
também uma forma incrível de difundir conhecimento, quanto mais pessoas lerem, menos 
pessoas irão cair em golpes e saberão dos seus direitos.  
 

5. O QUE É VÍRUS? 
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O vírus de computador é um programa ou parte de um arquivo infeccioso que é capaz de se 
infiltrar e replicar em dispositivos sem permissão das pessoas. Antigamente, os vírus tinham 
apenas a intenção de irritar ou prejudicar o funcionamento dos computadores. Hoje em dia, os 
propagadores de vírus têm intenção de roubar dados, propagar em grandes redes e roubar 
informação das pessoas e de empresas.  
A maioria dos ataques de vírus têm intenção financeira, obter lucro ilícito através de ataques 
cibernéticos. 
Como eles infectam os computadores? Em resumo, eles podem ser ativados assim que infectam 
o computador ou ficarem dormentes/inativos.  
Eles infectam os computadores a partir do usuário clicar em um link malicioso, baixar um arquivo 
infectado, entrar em um site infectado, baixar um programa pirata/não oficial, usar sistemas 
operacionais falsificados ou até mesmo por Wi-Fi. Sim, o vírus passa por wi-fi. É por isso que é 
tão importante aprender a proteger a sua rede e não entrar em redes públicas de Wi-Fi. 
Recentemente, vimos vários casos de vírus que se propagam através de dispositivos conectados 
na internet como IPTV's, geladeiras inteligentes, jogos conectados à internet.  
 

6. COMO SE PROTEGER? 
 
Agora pode ser que você esteja assustado, mas calma! Vamos apresentar várias maneiras de se 
proteger, lembrem-se que o conhecimento é inimigo do cibercrime. Por isso, quanto mais 
conhecimento tivermos sobre o assunto, menos ficaremos vulneráveis.  
 

SENHAS 
 
Senhas são polêmicas, porque ou criamos uma senha fácil demais, ou criamos 
uma senha difícil e não lembramos dela. Por isso, iremos aprender a criar uma 
senha segura e também a lembrar dela. 
A senha é a forma de garantir a confidencialidade das suas informações, por isso é importante 
pensar que a senha é como se fosse o cadeado do portão da sua casa, ou o trinco da porta, sem 
ela, seus sistemas iriam ficar totalmente expostos.  
Pensem que existem sistemas chamados de força bruta que pegam diversas contas e senhas 
vazadas de outros sites ou senhas fáceis e ficam tentando acessar contas, ou seja, é um software 
que faz isso e não apenas uma pessoa, por isso se você pensa que ninguém quer acessar sua 
conta mude agora de ideia. 
 

Criar uma senha segura significa lembrar de algumas regras importantes: 
 

Jamais usar dados pessoais, nada de data de nascimento, data de aniversário de namoro, 
data de aniversário de parentes, seu nome, sobrenome, endereço. Esses dados podem 
ser facilmente obtidos até mesmo no seu perfil nas redes sociais. 
 
Jamais compartilhar a sua senha, a senha é pessoal e intransferível, pense que é como se 
fosse sua escova de dente, só você deve usar, e se você compartilha sua escova de dente 
temos outro problema aqui que a segurança não pode resolver. 
 
Crie uma senha complexa ou uma senha longa, vamos lá, podemos pensar em uma 
história diferente: eu como abacate quando acordo, podemos adicionar alguns números 
e símbolos e números, e letra maiúscula dessa forma: 
#Eucomoabacatequandoacordo873. Pronto, temos aqui uma ótima senha. Ou podemos 
pegar a primeira letra de cada palavra #Eucomoabacatequandoacordo873, dessa forma: 
#Ecaqa873. Estamos ficando bons nisso né?  
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Jamais repita a senha, agora começamos a complicar, haja memória para lembrar de 
todas as senhas. Por isso, podemos usar um facilitador chamado gerenciador de senhas, 
são softwares que armazenam senhas e gerenciam para a gente, caso você não queira 
usar sua criatividade para criar uma senha o software irá te ajudar e criar para você. 
Pesquise antes de usar um gerenciador, veja se ele tem uma boa reputação e se é seguro, 
depois dessa pesquisa se jogue, ele irá te poupar muito tempo e também irá te avisar 
quando sua senha vazar em algum site.  
 
Use um segundo fator de autenticação, uma senha é boa, imagine duas? Lembra que a 
senha é como se fosse o cadeado da sua casa? Então, isso seria um segundo cadeado ou 
até mesmo um cachorro de guarda. É uma segunda camada, uma segunda etapa de 
segurança extremamente importante. Se pudéssemos destacar algo sobre segurança o 
segundo fator de autenticação estaria no Top 10. Nas redes sociais ative o segundo fator, 
nos aplicativos de mensageria, no e-mail, em tudo! É ele que irá garantir que mesmo que 
sua senha por algum motivo seja corrompida, você terá ainda mais uma camada para te 
proteger. Para não nos alongarmos neste tópico pesquise: como ativar o segundo fator 
de autenticação para minha conta de e-mail, e faça um check list se ativou em todas as 
suas contas.  
 
Se estiver em um local público cubra seu celular ao digitar a senha, cubra seu computador, 
lembrem-se vocês podem estar sendo filmados.  
 
Por último, mas não menos importante, monitore se sua senha vazou ou não, há sites que 
te ajudam a identificar isso, iremos falar mais adiante. Caso tenha vazado, troque 
imediatamente. 

 
 
 

COMO PROTEGER O DISPOSITIVO MÓVEL 
 
 
Você se lembra da última vez que saiu sem celular? Caso tenha esquecido, isso te prejudicou? 
Temos tudo no celular, cartões de crédito que usamos via NFC, GPS, aplicativos de mensagens, 
redes sociais, contas de banco.  
O celular virou uma extensão da gente, hoje lembramos de escolher a roupa para trabalhar e de 
colocar o celular para carregar. Estamos caminhando para um mundo cada vez mais conectado.  
 
Com grandes tecnologias temos grandes responsabilidades, e uma delas de fato é aprender a 
proteger nossos dispositivos. Então vamos as dicas: 

 
Use uma senha para proteger seu dispositivo, prefira sempre senhas numéricas, aqueles 
padrões de desenho são facilmente descobertos por tentativa e erro, lembre-se da dica das 
senhas, nada de dados pessoais; 
 
Prefira usar biometria ou reconhecimento facial, sabemos que nenhuma tecnologia é 
100% segura, porém a biometria e o reconhecimento facial são melhores do que padrões 
numéricos, caso você esteja em um local público alguém pode olhar você digitar a senha, 
no caso da biometria esse risco é mitigado; 
 

Sempre cheque a reputação dos aplicativos que você for baixar, não é porque está na loja 
oficial do seu celular que é seguro, milhares de aplicativos são criados diariamente e as 
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tecnologias de segurança das lojas oficiais nem sempre vão fazer todas as verificações de 
segurança necessárias; 
 

Utilize um antivírus, há um boato que celulares não precisam de antivírus, ou que certas 
marcas de celulares não precisam de antivírus. Todo celular precisa de antivírus, ele é mais 
uma camada de proteção contra-ataques cibernéticos. Prefira sempre os pagos, pois eles 
recebem as atualizações antes dos gratuitos; 
 
Evite ao máximo conectar em redes Wi-Fi públicas, utilize seu 3G/4G/5G. Caso seja 
extremamente necessário conectar use uma VPN. A VPN é um túnel seguro que faz com 
que seus dados passem por ela antes de irem para a internet. Há diversas VPN's que podem 
ser adquiridas no mesmo provedor de antivírus; 
 
Cheque as permissões que você dá aos aplicativos, se você baixou um aplicativo de edição 
de fotos porque ele precisa ter acesso à sua localização geográfica? Se você baixou uma 
calculadora porque ela precisa acessar os seus contatos? Restrinja ao máximo às 
permissões que você dá aos aplicativos; 
 

Ative a localização remota para excluir os dados do aparelho caso você perca ou ele seja 
roubado. As marcas de celular já têm isso como padrão, se seu celular é Android você pode 
configurar isso pela sua conta da Google, por isso é importante que sua conta esteja logada 
em algum dispositivo de confiança na sua casa. Caso você só tenha a conta logada no 
celular, não é muito difícil deletar a distância os dados. No caso de dispositivos IoS a conta 
da Apple também faz essa função e da mesma forma precisa estar logada em algum outro 
dispositivo em segurança na sua casa. Além disso, aplicativos de segurança como antivírus 
também fornecem essas tecnologias de bloqueio e proteção à distância; 
 

Faça backup, o backup é a duplicação das suas informações na nuvem. Ou seja, caso você 
perca seu dispositivo móvel você conseguirá recuperar suas informações. Por isso, ative a 
sincronização do seu dispositivo com suas contas, no caso de Android com a Google e no 
caso de Ios com a Apple. Verifique periodicamente se os backups estão funcionando 
corretamente; 
 

Desative o Bluetooth quando não estiver usando alguns ataques podem acontecer 
simplesmente porque você esqueceu o bluetooth ligado, por isso ligue apenas quando 
estiver usando, isso além de proteger sua privacidade ajuda na economia de bateria; 
 

Desative as notificações de serem lidas caso seu dispositivo esteja desbloqueado, 
recuperação de senha chega geralmente via e-mail e SMS, por isso se der para ler as 
mensagens do e-mail com o celular bloqueado qualquer um que tiver acesso à ele poderá 
resetar suas contas e capturá-las; 
 

Ok Google, Hey Siri, é superlegal poder conversar com seu dispositivo móvel, porém se 
você não se atentar às configurações de segurança qualquer um poderá ativar a Siri ou a 
Google e mandar mensagens apenas conversando com seu dispositivo. Verifique as 
configurações de segurança dessas ferramentas e bloqueie para poder utilizar essas 
tecnologias com o celular bloqueado. Senão, uma pessoa que acessar seu dispositivo 
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poderá mandar mensagem em seu nome para qualquer pessoa dos seus contatos ou 
acessar informações pessoais; 
 

Configure seu dispositivo móvel para bloquear automaticamente após um período de 
inatividade. Caso você perca ou roubem seu smartphone, ele irá bloquear 
automaticamente após um período de inatividade. Portanto, defina suas configurações 
para que o dispositivo bloqueia a si mesmo após um curto período de tempo; 
 

Se você usa seu dispositivo móvel como GPS no carro, tenha muito cuidado! Se ele for 
roubado o ladrão terá acesso a ele desbloqueado, por isso o mantenha em um lugar 
inacessível; 
 

Coloque senha em aplicativos importantes como e-mail, aplicativo de banco e aplicativo 
de mensageria. Há como incluir senha para que mesmo caso seu dispositivo esteja 
desbloqueado ainda é necessário inserir uma senha para acessar esse aplicativo. Bancos, 
aplicativos de mensageria como WhatsApp e Telegram já tem isso nas configurações e 
basta ativar. Porém, para e-mail e fotos ainda você precisa baixar um aplicativo para fazer 
esse bloqueio, você precisa verificar a segurança desse aplicativo e instalar, esse aplicativo 
permite colocar uma senha extra em qualquer aplicativo do seu dispositivo móvel; 
 

Limpe o dispositivo e reinicie os padrões de fábrica ao vender, e se sempre leve seu 
dispositivo para ser consertado em lojas oficiais e jamais desbloqueado; 
 

Esteja sempre atento aos bisbilhoteiros, se você for colocar dados de cartão de crédito 
jamais faça isso em local público, cuidado ao digitar senhas em bancos, sempre esconda 
seu celular dos olhares indesejados; 
 
Utilize uma película de privacidade, atualmente são vendidas películas que te ajudam a 
proteger o dispositivo de olhares indesejados; 
 

Ative a criptografia do seu celular, nas configurações você poderá encontrar como fazer 
isso; 
 

Mantenha seus aplicativos atualizados, isso faz com que as atualizações de segurança 
sejam aplicadas. Todo aplicativo é vulnerável e sofre correções, garanta que você sempre 
está na última versão do seu IoS ou Android e também que todos seus aplicativos estejam 
atualizados; 
 

Tenha controle parental nos dispositivos das crianças, há aplicativos como o Google Link 
que permitem que você defina os sites que seu filho acessa, horários de bloqueio do celular 
e também geolocalização dos dispositivos dos pequenos; 
 

Por último, siga as instruções deste capítulo, não clique em links desconhecidos, não baixe 
aplicativos piratas, pesquise antes de baixar qualquer programa, não passe informações à 
estranhos, não acredite em todas as promoções e propagandas que aparecem para você 
clicar, cuidado com os sites que navegar. 
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COMO PROTEGER O MEU COMPUTADOR 
 

 
1. Ative a criptografia do seu computador, caso você perca seu 

computador ou ele seja roubado, qualquer um que pegar o HD 
dele (onde ficam armazenadas as informações) e colocar em 
outro computador irá conseguir ler. Por isso, ative a 
criptografia.  

 
1.1 Nos dispositivos Windows:  

 
Selecione o botão Iniciar > Configurações > Atualização e segurança > Criptografia do dispositivo. 
Se Criptografia do dispositivo não aparecer, esse recurso não está disponível. Se a criptografia 
do dispositivo estiver desativada, selecione Ativar.  
 
Nos dispositivos IoS, você pode usar o FileVault para criptografar as informações do seu Mac. O 
FileVault criptografa os dados no disco de inicialização para que usuários não autorizados não 
possam acessar as suas informações.  
 

1.2 No Mac: 
Selecione menu Apple > Ajustes do Sistema, clique em “Privacidade e Segurança” na barra 
lateral e vá até FileVault. (Talvez seja necessário rolar para baixo.) > Clique em> Ativar ao lado 
de FileVault.> Escolha como desbloquear o disco e redefinir a sua Chave reserva: clique em “Criar 
uma chave reserva e não usar minha conta do iCloud”. Escreva a chave reserva e a mantenha 
em um local seguro; 
 
2. Antivírus, sim ele é nosso queridinho, antivírus nunca é demais, como já falamos prefiram 

as versões pagas pois fornecem mais proteção; 
 

3. Não baixe jogos, aplicativos, músicas piratas, além de ser crime pode colocar sua segurança 
em risco, e acredite, não valerá a pena a dor de cabeça; 
 

4. Atualize sempre seu sistema operacional, seja ele Windows, Linux ou Ios. Essas atualizações, 
como já falamos, mitigam vulnerabilidades, protegem, corrigem e atualizam questões 
importantes. Lembre-se de sempre atualizar seus aplicativos e programas também para as 
últimas versões. Nada de ficar postergando isso para o dia seguinte, um dia sem atualização 
pode ser suficiente para te colocar em risco; 
 

5. Sempre tenha uma senha de bloqueio configurada, e se você compartilhar o computador 
com a família, além de treiná-los em relação a segurança da informação, crie novos usuários, 
nada de deixar seu filho de 8 anos baixar softwares sem sua supervisão. Crie um usuário 
diferente para cada convidado do seu computador. O melhor é evitar compartilhar o 
computador com outras pessoas; 
 

6. Controle parental no computador dos pequenos, assim como no celular é importante ter 
essa segurança; 
 

7. Evite usar dispositivos USB a menos que você tenha os comprado em uma loja oficial, se 
achar um USB perdido jamais conecte no seu computador, pode ter um belo vírus te 
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esperando lá. Comprar um USB em locais desconhecidos como na rua? jamais! qualquer um 
pode colocar um vírus lá; 
 

8. Cuidado com phishing e engenharia social; 
 

9. Baixe um antispyware, além do antivírus essa tecnologia te ajuda a proteger contra esse 
tipo de vírus em específico; 
 

10. Navegue apenas em sites de confiança. 
 

 

7. COMO IDENTIFICAR SE MEU DADO JÁ VAZOU 
 
Existem alguns sites seguros para verificar se seus dados vazaram, podemos destacar 4 deles: 
Serasa (função paga), www.cadêmeudado.com.br  , www.haveibeenpwned.com e 
www.minhasenha.com. Nesses sites você pode verificar se suas senhas e informações já 
vazaram, lembrando que esses sites acessam alguns bancos de dados da Deepweb225 não 
significa que você terá acesso a todos os dados vazados, mas é uma ótima maneira de monitorar 
os vazamentos. 

 
Caso seus dados sejam vazados, cuidado para não cair em golpes e troque imediatamente suas 
senhas. 
 

COMO PROTEGER MEU WI-FI 
 

Você não precisa ser um especialista em segurança para proteger seu Wi-Fi, 
primeiramente, todos temos um roteador em casa, é aquele dispositivo que 
você precisa reiniciar ou tirar da tomada toda semana porque a internet no 
Brasil cai para caramba, brincadeiras à parte, vamos aprender a proteger 
nosso Wi-Fi. 

A primeira regra é não passar a senha do Wi-Fi para todo mundo, mesmo que você confie 
demais no seu amigo ou familiar ele não leu esse texto como você, por isso, mostre esse livro 
a ele também. Nesse caso, o dispositivo dele pode estar infectado e você pode pegar um vírus 
apenas por ter emprestado sua senha de Wi-Fi. 
 
Em segundo lugar, troque a senha padrão do seu roteador, embaixo dele tem um IP que 
geralmente é uma sequência de números assim: 192.168.0.1 e o login e senha geralmente é 
admin, admin. Qualquer um que tenha acesso a senha do seu Wi-Fi conseguirá entrar nessa 
interface e modificar todos seus acessos e interceptar seus dados.     
Por isso, troque a senha dessa interface. Para trocar, basta digitar essa sequência numérica no 
navegador, colocar o usuário e senha e trocar. Essa senha não é a senha de conexão e sim a 
senha que acessa todas as configurações do seu roteador. Por isso, é de extrema importância 
que você troque. Além de trocar essa senha, troque a senha padrão também da operadora para 
uma senha complexa, seguindo as dicas de senha que já falamos anteriormente.  
Crie uma rede de visitantes, A maior parte dos roteadores modernos do mercado possuem 
configurações para ativar uma rede Wi-Fi para visitantes, mesmo que não sejam todas as 
configurações iguais seguindo esses passos você irá encontrar como fazer isso. 

                                                           
225 Deepweb refere-se a sites que não estão indexados e só podem ser acessados por navegadores 
especializados. É a camada da internet que não é visível facilmente.  

http://www.cadêmeudado.com.br/
http://www.haveibeenpwned.com/
http://www.minhasenha.com/
https://router-network.com/ip/192-168-0-1
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1. Acesse o roteador através de seu endereço, geralmente 192.168.1.1. Cheque na parte 
inferior do dispositivo ou no manual de instruções. 

2. Clique na opção chamada Guest Network (rede de convidados), Guest Zone ou algum 
termo parecido com esses; 

3. Configure os dados como nome da rede e tipo de segurança, e escolha uma senha. 
4. O roteador fornecerá no mesmo campo, dependendo da marca, opções como habilitar 

ou desabilitar o uso da porta USB, definir o número máximo de visitantes conectados, 
definir a velocidade de conexão, o acesso à rede local e a comunicação entre dispositivos 
e até estipular um horário de funcionamento; feito isso, salve as configurações. 

Se você leu todas essas dicas até aqui, agora a sua missão é ajudar a Segurança da Informação 
propagando essas informações para garantirmos uma internet mais segura e sermos a principal 
barreira contra os cibercriminosos.  

A Segurança da informação conta com você!  
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O QUE É PHISHING E COMO PROTEGER OS TITULARES DE 
DADOS DESSE TIPO DE ATAQUE 

Dionice de Almeida226 

1. INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia tem trazido cada vez mais benefícios para as pessoas e as empresas. No entanto, 
ocasionou também diversos tipos de novas ameaças. Vazamento de dados, invasões hackers e 
extorsões ganharam muito espaço, gerando preocupação e também prejuízos financeiros para 
os titulares de dados. 

Esses ataques têm diversas formas, e não acontecem somente por falhas tecnológicas. A maioria 
das vezes que invasões cibernéticas ocorrem são devido a técnicas que exploram as 
vulnerabilidades das pessoas, as quais são chamadas de Engenharia Social. Com elas, os 
criminosos, ou crackers, dependem da interação dos indivíduos para manipular, persuadir e 
enganar o usuário, levando em conta a natureza humana e suas reações emocionais. 

Os crackers227, nada mais são que os hackers não éticos. Eles utilizam seus conhecimentos para 
quebrar a segurança digital, com o objetivo de levar alguma vantagem ilícita, seja vender 
informações, invadir uma conta, aplicar um golpe ou cometer uma extorsão. Podem agir, na sua 
grande maioria, motivados pelo ganho financeiro, mas também atuam para fins de obter 
conhecimento sigiloso de uma empresa ou governo, para fins de concorrência desleal, razões 
políticas ou até mesmo preconceituosas. 

Algumas das técnicas de Engenharia Social mais conhecidas e também utilizadas há décadas por 
cibercriminosos são:  

Baiting, Pretexting, Quid pro Quo, Tailgating, Dumpster Diving e Phishing. Nesse artigo vamos 
falar um pouco mais sobre o Phishing e suas variantes, como ele funciona, seus riscos e como 
prevenir que aconteça. 

Principalmente, pensando nos cuidados com os titulares de dados, pois é muito utilizado 
também para invasão cibernética e violação de dados nas empresas. 

 

 

2. O QUE É PHISHING 
 

                                                           
226 Empresária, escritora e palestrante, é CEO da NV Seguros Digitais, especialista em gestão de riscos, 

seguros Liability e seguros cibernéticos. Certificada EXIN, possui formação em DPO, é membro do comitê 

de Governança da ANPPD. Autora do 1º curso EAD de vendas de Seguros Cibernéticos do Brasil, possui 

autorias relevantes como sua principal obra em coautoria, o livro "LGPD Sua Empresa está Pronta? 

Legislação - Tecnologia - Mitigação de Riscos", publicada em 2020 e já vendeu mais de 2000 cópias. Iniciou 

a carreira como Policial Civil, empreende desde 1997 na área de seguros, acredita que o diferencial de um 

bom profissional está atrelado ao nível de seu conhecimento. 

227 LIMA, Ana Paula Moraes Canto de; ALMEIDA, Dionice de; MAROSO, Eduardo Pereira. LGPD: sua 

empresa está pronta? 1a Edição. São Paulo, SP: Literare Books Internacional, 2020. 
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Phishing consiste em um ataque cibernético no qual os crackers 
levam os usuários a entregarem informações sigilosas, incluindo 
login, senhas, informações bancárias e dados pessoais. Via de regra, 
este tipo de cibercrime direciona o usuário para um site idêntico ao 
verdadeiro, de uma agência bancária, por exemplo. 

Assim, nessa página falsa, que funciona como uma “isca”, os crackers 
“pescam” os dados dos usuários. Daí vem o nome Phishing, uma 
referência à fishing, ou pescaria, em inglês. O Phishing é considerado 
um dos ataques cibernéticos mais populares. 

 

Um exemplo de como ele funciona:  

Você recebe um e-mail de uma loja conhecida e junto dele, vem o link de uma promoção. 
Quando você clica no endereço, é redirecionado a uma página onde deve incluir os seus dados, 
os criminosos têm acesso imediatamente a todos eles. 

Campanhas promocionais recebidas através de WhatsApp muitas vezes de parentes e amigos 
também são muito utilizadas, por ser recebida por alguém conhecido, há uma imensa 
probabilidade de a pessoa confiar na “promoção” e fazer o cadastro e enviar para outras 
pessoas228. 

Eles são criativos, inventam listas vip, palestras relevantes, assim eles conseguem cometer 
crimes e ganhar muito dinheiro, que é o objetivo de toda essa manobra. 

Abrir portas através de Phishing é uma maneira muito fácil e encurta caminhos de entradas, 
principalmente para os criminosos que tem como principal objetivo invadir ambientes dos mais 
variados tipos em quaisquer empresas. Afinal, é muito mais fácil ludibriar pessoas do que as 
ferramentas de segurança.   

Por este motivo, envolver a capacitação de colaboradores quanto aos métodos de Engenharia 
Social, é essencial e, inclusive, é a orientação de vários profissionais que atuam na área de 
adequação à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, nas empresas. Essa capacitação deve ser 
de ponta a ponta para que, ao expandir o conhecimento dos usuários, as empresas fiquem mais 
seguras de possíveis invasores. 

 

   Para ser considerado Phishing, deve haver 3 elementos: 

 
Um meio de comunicação eletrônico; 
O criminoso se passar por alguém de confiança, podendo ser pessoa física ou jurídica; 
Com o objetivo de obter informações confidenciais, sejam de pessoa física ou jurídica. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
228 LIMA, Ana Paula Canto de. Um manual para nunca mais cair em golpes na Internet. Recife: Editora 
Império, 2023. 
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3. OS TIPOS DE PHISHING 

Os tipos de Phishing variam de acordo com a forma de contato do cracker com a vítima. Afinal, 
hoje temos em mãos diversas tecnologias diferentes a preocupação não é apenas com os 
computadores.  

Todos os métodos dependem da ajuda e interação da vítima, que irá colaborar com o criminoso, 
as mensagens costumam trazer com elas uma urgência o que desperta um gatilho na pessoa, 
sem ter consciência de que está sendo induzida na ação colaborativa. Assim, ela acaba 
fornecendo uma senha ou um documento e concedendo a permissão para que ocorra a invasão. 

Você pode até achar que esse tipo de situação nunca aconteceria com você, mas se fizer uma 
breve pesquisa na internet, verá que esses golpes ocorrem todos os dias, tanto com pessoas 
físicas quanto em grandes empresas. Isso porque o ser humano tem essa tendência de querer 
colaborar, acreditando nas pessoas. 

Conheça os principais tipos de golpes por Phishing que podem acontecer com pessoas físicas: 

 

3.1 PHISHING DE E-MAIL 

A maneira mais conhecida de Phishing é através do e-mail e é usada desde a 
década de 1990229. A vítima recebe, por exemplo, um link de compra em um site 
onde está acostumado a acessar. Nele, ela preenche todos os dados do cartão 
de crédito sem saber que o cracker está tendo acesso a essas informações. 

A isca também pode ser um documento em anexo que contenha um malware (software 
malicioso) para instalar um programa espião no computador e, muitas vezes, basta apenas abrir 
a mensagem para cair no golpe. 

Sites falsos que imitam páginas reais, teoricamente confiáveis, também são outra maneira de 
ocorrer o Phishing. Assim, o usuário pode achar que está fazendo um cadastro ou login em um 
site oficial, mas na verdade, está enviando todos os seus dados aos criminosos. 

E-mail com anexos, sejam fotos, nota fiscal, quaisquer documentos, e com texto que instigue a 
urgência ou a oportunidade devem ser lidos com cautela. Pesquise antes se a informação 
recebida procede. Veja se o seu nome foi contemplado com o 14º salário, aproveite a restituição 
antecipada do seu Imposto de Renda, sempre seguido de link ou de anexo.230 

Outro tipo de golpe de Phishing por e-mail é o Sextortion ou, em português, Sextorsão. Nele, o 
criminoso envia um e-mail para a vítima afirmando que tem acesso ao seu computador e que a 
filmou assistindo vídeos adultos, ou que tem fotos e vídeos que expõem a vítima em situações 
sexuais. Nesse caso, os crackers ameaçam divulgar o vídeo, com a exigência de pagamento, 
geralmente em Bitcoins231. 

 

                                                           
229 QUAIS são os diferentes tipos de phishing? Trend Micro, 2022. Disponível em 

<https://www.trendmicro.com/pt_br/what-is/phishing/types-of-phishing.html>. Acesso em 28, 

dezembro, 2022.  

230 LIMA, Ana Paula Canto de. Um manual para nunca mais cair em golpes na Internet. Recife: Editora 
Império, 2023. 
231 Bitcoin é uma criptomoeda muito utilizada por cibercriminosos. 

https://www.trendmicro.com/pt_br/what-is/phishing/types-of-phishing.html
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3.2 PHISHING NAS REDES SOCIAIS 

 

Este tipo de Phishing ocorre em redes sociais como Instagram, 
Facebook ou LinkedIn, onde os criminosos criam perfis falsos de 
páginas conhecidas para aplicar os golpes. 

Muitas vezes as pessoas pensam que por terem as contas privadas, 
estão imunes a esses golpes, mas basta que um amigo tenha caído 
no golpe, para que o criminoso passe a ter acesso a sua conta e aos 
seus contatos. 

Ele também pode ocorrer quando os crackers invadem o perfil do usuário e enviam links 
maliciosos para os amigos se fazendo passar pela vítima, eles podem ainda passar a vender 
produtos ou serviços nos stories, e os amigos da vítima acreditam na história e caem no golpe. 
Por isso sempre busque contato direto com o amigo antes de efetuar uma compra assim. 

Há ainda contas réplicas de empresas, hotéis, pousadas, lojas, com o objetivo de enviar para o 
usuário uma promoção relâmpago, que faça com que a pessoa compre no impulso e caia no 
golpe. Eles pegam as vítimas entre os seguidores da conta original, colocam um nome idêntico 
com pequenas diferenças, e assim no momento que surge uma “promoção” há uma urgência 
em aproveitá-la. 

Em aplicativos de comunicação também é possível receber golpes, 
promoções, contato para um evento, para uma lista VIP, ou mesmo pessoas 
se passando por pais, filhos, parentes pedindo dinheiro. Procure sempre 
conferir através de ligação se de fato é a pessoa que acredita ser. Se o contato 
diz que a pessoa mudou de número de celular, atenção redobrada, ligue 
imediatamente para o número antigo para confirmar a história. 

Um golpe crescente é em 2ª via de boletos, onde o golpista disponibiliza um 
site com um nome muito idêntico ao da empresa e ao pesquisar no Google 
ele está entre os primeiros, pois os golpistas pagam para estar no topo das 
pesquisas, a pessoa acessa e não consegue gerar o boleto no site, pois se trata 
de um site fake, nesse caso, a pessoa vai ser encaminhada para o WhatsApp 
dos criminosos, onde conseguirá o boleto com as mesmas características e 
valores do original, por isso a pessoa cai no golpe. 232 

 

Evite migrar de sites que encontrou nas pesquisas do Google para o WhatsApp, não 
pague boletos sem antes confirmar diretamente com a empresa que deveria emiti-lo, 
ligue sempre de um aparelho diferente daquele que falou com o golpista.233 

Os criminosos estão cada vez mais astuciosos, precisamos cada vez ter muita atenção 
para realizar qualquer tarefa na internet. 

 

3.3 PHISHING EM MECANISMO DE PESQUISA 

 

                                                           
232 LIMA, Ana Paula Canto de. Um manual para nunca mais cair em golpes na Internet. Recife: Editora 
Império, 2023. 
233 Idem. 
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Conhecido como envenenamento de SEO (sigla para Search Engine Optimization que são as 
estratégias de melhorar o posicionamento de páginas no resultado do Google) ou Cavalo de 
Tróia de SEO. Esse tipo de Phishing utiliza o mecanismo de pesquisa para redirecionar o usuário 
ao site criminoso. 

Normalmente ocorre com sites de bancos, de transferência de dinheiro ou de compras. 

Há também sites falsos simulando os verdadeiros nos quais você pode cair em uma compra 
inexistente, em um leilão fake, entre outras possibilidades, ou seja, use sempre o aplicativo da 
loja que possui, não efetue transferência para contas com nome de pessoas ao invés de constar 
o nome da empresa na qual está comprando. 

 

4. VISHING 

 
O Vishing é o Phishing de voz, cometido através de um telefonema onde o criminoso se faz 
passar por alguém para conseguir alguma informação ou alguma ação. Nesse método, o cracker 
usa das mais diversas alternativas para ludibriar a pessoa, aproveitando-se de suas 
vulnerabilidades emocionais para conseguir o que quer. 
 

Pode ser um convite para alguma palestra, evento VIP, em nome de 
um terceiro que a pessoa de fato conhece, e a história faz muito 
sentido, mas para confirmar a sua participação, antes é preciso 
informar o código que recebeu por SMS, assim a pessoa perde seu 
WhatsApp que será utilizado em outros golpes já compartilhados aqui. 

Outra possibilidade é o suposto sequestro, a pessoa ouve uma voz gritando chamando mãe, 
pai, e a a vítima se desespera acreditando ter ouvido o filho, e o golpista diz ser um sequestro, 
sabe o nome da escola, do filho, etc., (engenharia social) desta maneira, a vítima acredita, e 
para não acontecer nada, ela precisa se manter no telefone até transferir o dinheiro. Importante 
tentar colocar o telefone no mudo e pedir para outra pessoa tentar contato com o suposto 
sequestrado. 

Este método também é muito utilizado para testes de Phishing, para tanto, empresas são 
contratadas para essa finalidade e vão testar os funcionários. Assim, hackers especializados para 
essa abordagem vão tentar comprovar as vulnerabilidades dos funcionários. Dessa forma, é 
possível capacitá-los, demonstrando na prática como é fácil cair nesses golpes.  

 

5. SMISHING 

 

Já esse método de invasão ocorre quando o criminoso envia uma mensagem 
de texto via SMS para a vítima que pode ter um link para um site falso ou 
para baixar um aplicativo.  
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O golpe também pode ocorrer no WhatsApp. Segundo pesquisa da Kaspersky234 sobre usuários 
do sistema operacional Android, 89,6% dos golpes de Phishing entre dezembro de 2020 e maio 
de 2021 aconteceram no app. 

Um golpe muito praticado, é o SMS pedindo para cadastrar nova senha bancária, pois a antiga 
vai expirar e se não trocar, a pessoa perde acesso ao Banco, este, normalmente, vem com uma 
data limite para disparar o gatilho de urgência, quando o cidadão clica no link para alterar a 
senha, ele encontra um ambiente idêntico ao do seu aplicativo bancário, ao se sentir 
confortável, informa seus dados, login e senha, pois esse é o protocolo natural para se definir 
nova senha, mas os dados inseridos estão sendo coletados, e com eles, os criminosos podem ter 
acesso ao seu banco, pois você informou o login e a senha. 

É também é muito utilizado para invasão de contas de celulares, onde  
o objetivo do criminoso é acessar o telefone da vítima. 
  

6. COMO AS PESSOAS CAEM NO PHISHING 

 

Uma pesquisa realizada pela X-Force235, revelou que algumas marcas sofreram maior incidência 
de Phishing dada a popularidade e confiabilidade. A pesquisa mostra que as três principais 
marcas que os criminosos imitaram foram a Google, a Microsoft e a Apple.  

Dito isto, percebe-se que a premissa do golpe com o Phishing é atrair o usuário a cair na isca 
lançada pelo criminoso. A partir dela, ele pode acessar dados, senhas ou instalar malwares. As 
possibilidades são muitas e podem causar danos financeiros e até mesmo reputacionais em 
empresas ou pessoas físicas. 

Além disso, a pesquisa da X-Force também revela que a eficácia do golpe por telefone foi 53,2% 
de cliques, bem maior quando comparada ao golpe direcionado pelo e-mail, com 17,8% de 
cliques bem-sucedidos. Ou seja, a astúcia das quadrilhas e organizações criminosas está se 
aperfeiçoando e enganando milhares de pessoas, aumentando substancialmente o número de 
vítimas. 

Portanto, se você receber algum e-mail, telefonema ou mensagem que necessite resposta 
urgente, desconfie e cheque antes de clicar ou passar qualquer informação a pessoas que você 
não conhece. O Phishing é um golpe rápido e de aplicação eficiente e esse é um dos principais 
motivos que, mesmo tão antigo, ele se perpetue pelo mundo do cibercrime.  

É importante ter em mente que o criminoso foca sempre no mais fácil. Afinal, onde você julga 
que haveria maior esforço e gasto de tempo: uma ligação para convencer você, se fazendo 
passar por um colaborador que trabalha no banco, usando-se dessa Engenharia Social para obter 
os dados que precisa para aplicar o golpe, ou derrubar todo o sistema do banco para quebrar 
senhas seguras? Por este motivo, qualquer titular de  

dados é uma possível vítima e todos podem ser surpreendidos com um golpista por Phishing. 

                                                           
234PHISHING in messenger apps - what’s new? Kapersky. 2021. Disponível em 

<https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2021_phishing-in-messenger-apps-whats-new>. 

Acesso em: 28 dez. 22.  

235 IBM SECURITY. X-FORCE Threat Intelligence Index 2022: Resumo executivo. Disponível em: 

<https://www.ibm.com/downloads/cas/RKV2BV2Z>. Acesso em: 28 dez. 22. 

https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2021_phishing-in-messenger-apps-whats-new
https://www.ibm.com/downloads/cas/RKV2BV2Z
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Quem não está habituado ao mundo digital é uma vítima muito fácil, pois desconhece que dados 
simples, como um número de CPF, são facilmente vendidos na Dark Web236 (camada mais 
profunda da Deep Web, que não pode ser acessada por navegadores comuns e onde se 
concentram conteúdos sensíveis e geralmente ilegais). Dados como nome, CPF e data de 
nascimento podem se tornar valiosas combinações para um cadastro de conta corrente ou 
compra, através de cartões de crédito falsos. Assim, o golpista vai comprando e fazendo dinheiro 
com simples dados pessoais. 

 

7. CASES DE PHISHING 

 

Um dos casos mais conhecidos foi o roubo de 110 milhões de registros de informações de 
cartões de créditos de clientes na empresa americana Target237. Isto ocorreu em 2013, por conta 
de um subcontratado da empresa que acabou caindo no golpe de Phishing, abrindo as portas 
de acesso para um dos maiores vazamentos da história por cyber invasão. 

Na mesma fonte, temos também o caso da Fancy Bear, um grupo de espionagem cibernética 
associado à agência de inteligência militar russa que enviou e-mails ao Comitê Nacional 
Democrático dos Estados Unidos, em 2016, onde o gerente de campanha à presidência de Hillary 
Clinton teve sua conta do Gmail invadida e divulgada. 

No Brasil, temos um registro de em torno de 1500 ataques com malware por minuto, sendo que 
65%238 dos ataques são por Phishing. Somos o país com maior número de invasões por esta 
modalidade de Engenharia Social.  

Inclusive, esses dados chamam a atenção para que, além das empresas, os titulares comecem a 
prestar mais atenção nas ameaças digitais. É extremamente importante saber que, se um 
usuário concede sua senha bancária para um criminoso, poderá ter problemas para reaver seus 
prejuízos. O banco é obrigado a devolver o dinheiro na maioria dos casos, porém é necessário 
comprovação do fato. 

 

8. RISCOS E DANOS CAUSADOS 

A probabilidade de pessoas continuarem caindo em ataques provocados através de Phishing é 
enorme. E a tendência é aumentar ainda mais, tendo em vista que pesquisas trazem um 
aumento em 2022 de 226%239 de ataques comparando apenas o último semestre de 2021.  

                                                           
236 NV SEGUROS. Qual a diferença entre a Deep Web e a Dark Web? Disponível em 

<https://nvseguros.com.br/deep-web-e-dark-web/>. Acesso em: 28 dez. 22. 

237 MALWAREBYTES. Phishing. Disponível em: <https://br.malwarebytes.com/phishing/>.  Acesso em: 28 

dez. 22. 

238 BRASIL tem 1.500 ataques de malware por minuto, diz relatório. FEBRABAN TECH, 2022. Disponível em 

<https://febrabantech.febraban.org.br/blog/brasil-tem-1500-ataques-de-malware-por-minuto-diz-

relatorio>. Acesso em: 28 dez. 2022. 

239 ESET. Insegurança digital no Brasil: Quais são as maiores preocupações das empresas? Disponível em 

<https://www.eset.com/br/security-report/>. Acesso em: 28 dez. 2022. 

https://nvseguros.com.br/deep-web-e-dark-web/
https://br.malwarebytes.com/phishing/
https://febrabantech.febraban.org.br/blog/brasil-tem-1500-ataques-de-malware-por-minuto-diz-relatorio
https://febrabantech.febraban.org.br/blog/brasil-tem-1500-ataques-de-malware-por-minuto-diz-relatorio
https://www.eset.com/br/security-report/
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Isto faz com que pensemos que, embora seja uma forma muito antiga para quem é do mundo 
do cibercrime, é também ainda uma maneira muito fácil e de bons resultados para os 
criminosos, pois continua sendo eficiente e trazendo sucesso na abertura de brechas para estes 
invasores digitais. 

É importante salientar que a evolução do crime digital tem sido proporcionalmente tão eficiente 
quanto a evolução da própria tecnologia. Enquanto os hackers éticos se dedicam para a solução 
das vulnerabilidades nos ambientes digitais, os crackers estão descobrindo formas de invadi-los 
ou de levar vantagem financeira das pessoas. 

Portanto, é importante que os titulares de dados tenham consciência dos danos e prejuízos os 
quais possam ser vítimas de ataques com Phishing, para que evitem clicar em links sem ter 
certeza da procedência. 

 

9. CUIDADOS E PRECAUÇÕES 

 

Existem alguns cuidados que os cidadãos podem tomar para evitarem 
cair em golpes através de Phishing. Diversas ferramentas podem 
auxiliar na prevenção desse tipo de golpe como firewalls, antivírus e 
antimalwares, mas o principal é a capacitação das pessoas. Afinal, 
todas as atitudes se referem à conscientização dos usuários. 

 

Não importa o sistema operacional do dispositivo, a Engenharia Social 
foca na vulnerabilidade das pessoas, como já mencionamos. 

 

O primeiro passo é sempre desconfiar do que você recebe. Nos e-mails avalie o remetente 
e se o endereço de e-mail está de acordo com o site da empresa de onde ele supostamente 
está sendo enviado. Mas, não confie plenamente em e-mails estranhos com nota fiscal em 
anexo, ou mesmo que venha de um conhecido ou parente, sempre verifique antes de baixar 
e clicar.  

 

Verifique se há erros de português ou ofertas que são muito boas para serem verdade, 
mesmo que o e-mail contenha imagens ou logotipos que pareçam confiáveis não clique, nem 
baixe arquivos antes de confirmar. 

 

Leve em consideração o senso de urgência da mensagem, alegando uma consequência 
negativa se você não clicar naquele momento. Dificilmente empresas ou bancos farão esse 
tipo de ameaça. 
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Não clique em links desconhecidos e a tática de passar o mouse por cima da mensagem 
sempre funcionou, pois é possível conferir se o endereço é o correto (o endereço do link irá 
aparecer no canto inferior esquerdo da sua tela), contudo, surgiu um vírus que infecta a 
máquina ao passar o mouse em cima do link. Se ficou na dúvida, pesquise a notícia, a 
promoção, o site ao invés de entrar pelo link recebido. 

 

Nunca forneça informações pessoais. Raramente elas são solicitadas por e-mail ou telefone. 
O melhor é entrar em contato com a empresa e verificar se eles realmente estão fazendo 
essa solicitação. 

 

Altere suas senhas regularmente, utilize senhas fortes com letras maiúsculas, minúsculas, 
números e caracteres, opte pela verificação em duas etapas e perguntas personalizadas, 
quando possível. Evite utilizar redes abertas de wi-fi. 

 

Outra atitude é proteger os seus meios de comunicação através de softwares de segurança 
de e-mail que podem identificar e filtrar certos tipos de mensagens. 

 

 

10. CONCLUSÃO 

Percebe-se, em 2022, um cenário de cibercrime por Phishing diferente e mais evoluído na forma 
de aplicação do golpe. Segundo a mesma fonte da ESET citada anteriormente, 80% dos golpes 
com links maliciosos foram substituídos por arquivos anexados diretamente. Assim, o clique se 
tornou mais rápido, reduzindo o tempo para que o indivíduo possa pensar, o que faz com que, 
consequentemente, ele caia mais rapidamente na isca aplicada pelos criminosos.  

Outro fator importante, é que os criminosos digitais estão calculando o ROI do crime, ou seja, a 
relação entre o que é investido no golpe e o que eles terão de retorno. Também estão se 
organizando em quadrilhas e se ajudando através de ambientes como a Dark Web, para que 
suas atitudes sejam cada vez mais organizadas, mantendo-se no anonimato.  

Um cibercriminoso pensa em eficiência e agilidade. Ele opta pelo menor esforço, o que o leva a 
aplicar golpes em pessoas. Ao contrário do que muitos acreditam, um cracker não passa horas 
tentando descobrir senhas. Hoje eles produzem bots, ou até mesmo adquirem de outros 
especialistas, os bots que fazem isso por eles. Portanto, a famosa “isca” continua sendo uma 
forma barata de praticar esses crimes. 

Existem seguros cibernéticos para pessoas físicas, porém a comercialização deste produto no 
Brasil ainda é restrita. Além disso, por conta da pouca adesão, torna-se complicada a aceitação 
do risco, principalmente pela baixa cultura do brasileiro quanto à proteção. 

Infelizmente, o pensamento do indivíduo no Brasil ainda é de que as coisas acontecem apenas 
com os vizinhos, sendo que, dentro da casa dele, só vai se preocupar depois de ser lesado.  
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Em outros países como Colômbia, este seguro é vendido em lojas no shopping, junto às 
operadoras de telefones e é possível comprar a proteção digital para pessoa física.  

Para que possamos ter produtos que protejam os titulares de dados, é necessário um esforço 
de aculturamento de todos quanto ao bom uso das tecnologias. Ou seja, não utilizar softwares 
piratas, além de ter bons antivírus e firewalls nas suas residências.  

No entanto, isso ainda está um pouco distante quando essa baixa cultura de segurança da 
informação existe até mesmo nas empresas. Quando tratamos de segurança nas pequenas 
empresas, percebe-se um grande desconhecimento ainda, sendo que essas equivalem a uma 
grande massa da população. 

A mudança do cenário mundial, com o isolamento da população na pandemia, colaborou para 
o aumento das vulnerabilidades. Isso porque as empresas tiveram que, em poucos dias, manter 
as pessoas no home office sem tempo de implementação de ferramentas de segurança. 
Tampouco houve capacitação sobre os riscos de invasões, já que as próprias empresas não 
estavam habituadas a refletir sobre os impactos. 

A vinda da LGPD para o Brasil vem melhorando o cenário, porém o ritmo ainda é muito lento na 
implementação da adequação das organizações à lei. A nova lei deve acelerar o processo 
evolutivo de segurança, mas percebe-se que muitas das empresas pequenas sequer pensam 
sobre o tema, mesmo se tratando de cumprimento da legislação. Por isso, você é indispensável 
nessa engrenagem, entender a lei, seus direitos e fazer com que eles sejam respeitados, farão a 
diferença nesse cenário. 

Se consideramos os Microempreendedores Individuais (MEI), esse número de adequação à lei é 
ainda menor. Dessa forma, chegar aos cidadãos (titulares de dados) e as casas das pessoas que 
não têm por obrigatoriedade a conformidade em segurança, torna-se quase uma utopia. 

Pensar na capacitação de indivíduos que utilizam ferramentas digitais apenas para redes sociais 
e transações bancárias é praticamente impossível. Mas é importante estar atento: quanto 
menor é a conscientização do risco, mais vulnerável é o cidadão e um alvo mais fácil para a 
aplicação do Phishing. 

Não é à toa que muitos golpes são aplicados em idosos ou em motivos comemorativos e 
específicos como Natal e Black Friday. A motivação pode ser de ocasião, como os golpes que 
foram aplicados com o nome "Coronavírus" assim que a pandemia começou. Esses crimes lesam 
inúmeras vítimas e são cometidos por cibercriminosos, pessoas sem escrúpulos, que pensam 
apenas em obter vantagem indevida, podem agir solitariamente ou com uma organização 
criminosa. 

Sendo assim, fica um grande alerta de que toda população precisa se empenhar em disseminar 
a cultura da segurança da informação, não só nas empresas, mas principalmente, na 
população como um todo. 
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OS RISCOS NAS REDES SOCIAIS 

Guilherme Gonçalves Pereira240 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Como diz o título, esse artigo trata dos “riscos nas redes sociais”. Com certeza você leitor 
conhece alguém (talvez você mesmo) que já foi vítima de algum infortúnio em redes sociais. 
Pode ter sido uma conta invadida, um vazamento de dados, o envio de publicidade indesejada, 
um período sem poder acessar sua conta ou até mesmo ataques por mensagens inapropriadas 
por conta de uma postagem. 

Também é possível que você já tenha lido ou assistido vídeos sobre esse tema, vários inclusive. 
De fato, não se trata de algo inédito, muito menos, um tema novo. Isso, inclusive, desafia a quem 
escreve sobre como abordar o assunto. 

Assim, o propósito desse artigo é falar de uma maneira simples, visando proporcionar reflexões 
quanto ao uso das redes sociais em nosso cotidiano e também buscando apresentar uma 
exposição sobre o tema “riscos”, de uma forma possível de entendimento por qualquer pessoa. 

Para tanto, logicamente sem qualquer pretensão de esgotamento do tema, serão abordadas as 
redes sociais e suas características, a definição de riscos e como podemos avaliar sua ocorrência, 
a descrição de alguns riscos presentes nas redes sociais e comportamentos que os potencializam 
e, por fim, medidas ou cuidados que podemos ter para que não sejamos atingidos pelos riscos 
nas redes sociais. 

 

2. REDES SOCIAIS 

Pense na vida em sociedade ou nos seus círculos sociais. O 
que vem à sua mente? Imagino que uma ordem comunitária 
regida por grupos sociais, iniciando pela família, a escola, os 
amigos, a igreja, as associações culturais, associações 
recreativas, associações de classe, o trabalho, os partidos 
políticos etc. 

A verdade é que o Ser Humano vive em “redes” há muitos 
anos, interagindo e evoluindo, relacionando-se com seus 
pares nas mais diversas esferas comunitárias, às vezes por 
afinidade (como é o caso das amizades), às vezes por 
conveniências sociais (como é o caso do trabalho). 

Se antes essas relações eram mais intensas fisicamente, tendo em vista que, conforme a 
canção241, “antes mundo era pequeno, porque terra era grande” e o “horizonte (logo) acabava”, 
atualmente, “mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena 
parabolicamará” e os alcances das nossas relações não tem limites. 

                                                           
240 Advogado OAB/SC 20.807, sócio de Moraes & Gonçalves Advogados; CIPM (Certified Information 
Privacy Manager) e CDPO BR (Encarregado de Proteção de Dados Certificado no Brasil), pela International 
Association of Privacy Professionals (IAPP); Lead Implementer da Gestão da Privacidade da Informação 
(Baseado na ABNT NBR ISO/IEC 27701), ministrado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 
Pós-graduado em Direito Digital e Compliance pela Damásio Educacional. 
241 Parabolicamará, canção de Gilberto Gil, 1992. 
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Em termos tecnológicos, redes sociais “podem ser amplamente definidos como plataformas de 
comunicação online que permitem aos indivíduos ingressar ou criar redes de usuários com ideias 
semelhantes” e suas características são:  

 

os usuários são convidados a fornecer dados pessoais com a finalidade de gerar uma 
descrição de si mesmos ou 'perfil';  

 

redes sociais também fornecem ferramentas que permitem aos usuários postar seu 
próprio material (conteúdo gerado pelo usuário, como uma fotografia ou uma entrada 
de diário, música ou videoclipe ou links para outros sites);  

 

a rede social é habilitada por meio de ferramentas que fornecem uma lista de contatos 
para cada usuário e com a qual os usuários podem interagir242. 

 

O que antes se dava em pequenos círculos sociais passou a ser potencializado exponencialmente 
com o uso da tecnologia, permitindo o contato e comunicação entre pessoas e organizações de 
forma instantânea e sem fronteiras. 

 

3. RISCOS 

Riscos fazem parte do nosso cotidiano! Nós todos estamos, o tempo todo, fazendo avaliações 
de risco – o tempo todo, por mais que você possa discordar inicialmente sobre essa conclusão. 

Riscos normalmente são conceituados como a resultante entre impactos e probabilidades. 
Assim, o risco está diretamente relacionado a gravidade do evento e a correlação com a 
possibilidade de sua ocorrência. 

Costumo dizer que o exemplo mais simples para entender sobre avaliação de riscos é a análise 
que cada pessoa faz para atravessar uma rua. Ainda que de forma intuitiva e sem parar para 
fazer cálculos, cada um de nós estima se conseguirá chegar ao outro lado da rua são e salvo. 
Assim, observamos a largura da estrada, se algum carro está na pista, com qual velocidade 
aproximadamente ele se movimenta e a distância a que está de nós, para então decidirmos se 
iniciamos a travessia, se ao iniciarmos apertamos o passo, se retroagimos ou se esperamos outra 
oportunidade para atravessar.  

Pense também em outras atividades cotidianas, como, por exemplo, ultrapassar um veículo ao 
dirigir, passar o sinal de trânsito na luz amarela, agendar uma consulta médica, escolher uma 
comida para o seu filho etc. 

Em todos esses exemplos está presente a combinação de impacto e probabilidade, ou seja, 
consigo ultrapassar o outro veículo em segurança? Consigo passar o sinal de trânsito no tempo 

                                                           
242 Redação original: SNS (Social Network Service) can broadly be defined as online communication 
platforms which enable individuals to join or create networks of like-minded users. (…) - users are invited 
to provide personal data for the purpose of generating a description of themselves or ‘profile’. - SNS also 
provide tools which allow users to post their own material (user-generated content such as a photograph 
or a diary entry, music or video clip or links to other sites); - ‘social networking’ is enabled using tools 
which provide a list of contacts for each user, and with which users can interact. WP 163: Opinion 5/2009 
on online social networking. Adopted on 12 June 2009. Disponível em: 
<https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2009/wp163_en.pdf>. Acesso em 08/01/2023. 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp163_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp163_en.pdf
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necessário? Qual é o problema de deixar o agendamento da consulta médica para o próximo 
semestre? Qual o problema de alimentar meu filho com excesso de açúcares? Para cada 
resposta às perguntas temos uma série de impactos como uma batida de carro e o 
desenvolvimento de uma doença. Pensados os impactos, avaliamos as suas probabilidades, ou 
seja, a batida de carro ou o desenvolvimento da doença são prováveis? Essa probabilidade seria 
baixa, média, alta ou muita alta? A partir desta combinação tomamos nossa decisão de 
assumirmos esses riscos e seguirmos em frente ou tomarmos medidas de precaução para deixar 
a ultrapassagem do outro veículo para um momento posterior, agendarmos imediatamente a 
consulta médica ou alterarmos a dieta alimentar do filho para a introdução de comidas mais 
saudáveis, por exemplo. 

Inclusive, para facilitar a compreensão e torná-la visual, costumeiramente se utiliza 
uma matriz243 geralmente assim representada: 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E 

Muito alto (4) 4 8 12 16 

Alto (3) 3 6 9 12 

Médio (2) 2 4 6 8 

Baixo (1) 1 2 3 4 

 Baixo (1) Médio (2) Alto (3) Muito alto (4) 

IMPACTO 

 

A lógica da matriz é atribuir uma pontuação para os níveis de probabilidade e impacto, 
sendo: 

1: para baixo, 2: para médio, 

3: para alto e, 4: para muito alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
243 Uma matriz semelhante a essa pode ser encontrada, por exemplo, no Guia de Evaluación de Impacto 
en la Protección de Datos, documento conjunto das Autoridades de Proteção de Dados da Argentina e 
Uruguai, disponível em: <https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-
personales/comunicacion/publicaciones/guia-evaluacion-impacto-proteccion-datos>. Acesso em 
08/01/2023. 

https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/comunicacion/publicaciones/guia-evaluacion-impacto-proteccion-datos
https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/comunicacion/publicaciones/guia-evaluacion-impacto-proteccion-datos
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A partir das definições de probabilidade e impacto, faz-se a multiplicação entre as pontuações 
atribuídas para se chegar ao resultado. Pela matriz do exemplo, assume-se que as pontuações 1 
e 2 são baixas; 3, 4 e 6 são médias; 8 e 9 são altas; e 12 e 16 são muito altas. Porém, você pode 
definir seus critérios de baixo, médio, alto e muito alto de acordo com suas convicções. 

Essa avaliação pode ser utilizada para decidir se você usa ou desiste de praticar uma 
determinada ação em redes sociais, ou de um aplicativo, por exemplo. 

A ideia de estabelecer um critério racional e visual é facilitar nossas decisões e permitir a tomada 
de medidas de precaução, de forma que os riscos não se concretizem ou, pelo menos, sejam 
mais difíceis de se concretizarem. Logicamente, a ideia se aplica também às redes sociais. 

 

4. RISCOS E REDES SOCIAIS 

 

Assim como em qualquer atividade desempenhada na sociedade, a utilização de redes sociais 
também implica em riscos às pessoas. Vivemos em uma sociedade da atenção, na qual as 
pessoas se satisfazem de acordo com o número de curtidas, comentários e compartilhamentos 
que obtém com suas postagens244. 

Inclusive, existem estudos245 que demonstram que as “plataformas mexem com o sistema 
límbico e causam disfunções que distorcem a razão e prejudicam o desenvolvimento da 
inteligência. Está relacionado com a dopamina, neurotransmissor da recompensa, e na sua 
secreção desordenada, que prejudica a homeostase necessária no organismo para uma melhor 
saúde mental”. Da mesma forma, é sabido que a população brasileira é uma das mais assíduas 
em uso da internet, estimando-se um uso de mais de 10h (dez horas) semanais de navegação 
apenas em redes sociais246.  

Isso tudo é potencializado pelo fato de cada Ser Humano hoje, basicamente, usar um 
computador de mão quase que em tempo integral ou, no mínimo, carregá-lo junto ao corpo 
praticamente 24h (vinte e quatro horas) por dia, aumentando consideravelmente a exposição 
aos riscos decorrentes das redes sociais. Vive-se uma simbiose entre o real e o virtual, de modo 
se perde a nitidez entre suas fronteiras, como se ausência da presença virtual representasse 
uma perda social.  

 

5.  SEGMENTAÇÃO E ALGORITMOS 

Em razão da alta exposição e geração de dados com o uso das redes sociais, cada um de nós 
produz insumos para a oferta de bens e serviços, legítimos e ilegítimos, por pessoas em 
atividades legais e também por criminosos. ‘Os usuários de mídia social podem ser segmentados 
com base em dados fornecidos, observados ou inferidos, bem como uma combinação deles: 

  

                                                           
244 O filme “O dilema das redes”, disponível na Netflix, expõe bem essa realidade; 
245 Os perigos das redes sociais para a saúde mental dos adolescentes. Disponível em: 
<https://www.consumidormoderno.com.br/2021/08/27/perigos-redes-sociais-adolescentes/>. Acesso 
em 08/01/2023. 
246Brasileiros ficam muitas horas nas redes sociais. Disponível em: 
<https://olhardigital.com.br/2022/07/19/internet-e-redes-sociais/brasileiros-ficam-muitas-horas-nas-
redes-sociais-veja-media/>. Acesso em 01/08/2023. 

https://www.consumidormoderno.com.br/2021/08/27/perigos-redes-sociais-adolescentes/
https://olhardigital.com.br/2022/07/19/internet-e-redes-sociais/brasileiros-ficam-muitas-horas-nas-redes-sociais-veja-media/
https://olhardigital.com.br/2022/07/19/internet-e-redes-sociais/brasileiros-ficam-muitas-horas-nas-redes-sociais-veja-media/
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a) Segmentação de indivíduos com base nos dados fornecidos, os quais se referem a 
informações fornecidas ativamente pelo titular dos dados ao provedor de mídia social e/ou 
ao alvo;  

 

b) Segmentação com base em dados observados, os quais se referem aos dados fornecidos 
pelo titular em virtude do uso de um serviço ou dispositivo;  

 

c) Segmentação com base em dados inferidos ou dados derivados, os quais são criados pelo 
controlador de dados com base nos dados fornecidos pelo titular ou conforme observado 
pelo controlador’247.  

 

É bastante comum verificar nas políticas de privacidade das plataformas dizeres como ‘usamos 
informações para personalizar recursos e conteúdo’248, resultando na identificação de perfil dos 
usuários e seu constante aprimoramento, de forma que o “universo” disponível ao usuário é um 
produto da sua perfilização249, ainda mais nos tempos atuais, em que o uso de inteligência 
artificial é amplamente difundido. Em complemento, note-se a permissão de acesso das 
plataformas a câmeras e microfones de telefones, muitas vezes sem qualquer necessidade para 
a execução de seus serviços. “Hoje, são tomadas de decisões automatizadas (com maior ou 
menor grau de sofisticação) que determinam as opções do seu dia a dia. Como você só escolhe 
o que conhece (o que é uma opção), em última instância é possível afirmar que são as decisões 
automatizadas que, em algum grau, decidem por você”250, como ocorre com o conteúdo dos 
feeds das redes sociais. 

É de se observar e reconhecer, portanto, a existência de um risco algorítmico que (de)limita as 
possibilidades do usuário. 

 

6. AÇÕES PREJUDICIAIS 

 

Os usuários das redes sociais também são responsáveis pelo aumento dos riscos a que estão 
expostos, ressaltando-se o ‘oversharing: compartilhamento excessivo de informações e o 
oversharenting: compartilhamento excessivo de informações dos filhos pelos pais’251. 

 
 

                                                           
247 European Data Protection Board, Guidelines 8/2020 on the targeting of social media users, v.2, 
Adopted on 13 April 2021, p. 13 e 14. Disponível em: <https://edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb_guidelines_082020_on_the_targeting_of_social_media_users_en.pdf>. Acesso em 
08/01/2023;  
248 Para maiores informações, verifique-se, por exemplo, https://twitter.com/pt/privacy e 
https://help.instagram.com/155833707900388. 
249 É a organização de preferências do usuário. Desta maneira, ele passa a ser cada vez mais "conhecido" 
pela plataforma, de forma que suas preferências e gostos são "aprendidos" pela plataforma e sua 
"identidade" é formada. 
250 LÓPEZ, Núria. Decisões automatizadas: o futuro regulatório de inteligência artificial. In: FRANCOSKI, 
Denise de Souza; TASSO, Fernando Antonio (coord.). A Lei geral de proteção de dados pessoais: aspectos 
práticos e teóricos relevantes no setor público e privado: LGPD. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. p. 
842. 
251 MACHADO, Claudia. BETTENCOURT, Teresa. O lado negro das redes sociais: quais os riscos e como me 
proteger? Revista Iberoamericana de Informática Educativa, n. 28, julho/dezembro de 2018; 

https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_guidelines_082020_on_the_targeting_of_social_media_users_en.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-04/edpb_guidelines_082020_on_the_targeting_of_social_media_users_en.pdf
https://twitter.com/pt/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
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Dentre os atos de terceiros que exigem cuidados por  
parte dos usuários, destacam-se252: 

 
 

Perfis falsos: a interação com perfis falsos ou sua criação, mediante dados expostos, são muito 
facilitados; 

 

Fake news: notícias com conteúdo mentiroso, geralmente com título chamativo para 
estimular sua disseminação, sem uma checagem prévia de sua veracidade; 

 

Sexting: disseminação de mensagens e imagens (fotos e vídeos) íntimas; 

 

Sextortion: exposição de imagens privadas para extorsão como pedido de dinheiro ou favores 
sexuais; 

 

Cyberstalking: perseguição ou assédio a um indivíduo, grupo ou organização, por meio da 
internet; 

 

Cybergrooming: estabelecimento de relação de confiança entre menores e, geralmente, 
adultos para facilitar a exploração de menores para fins sexuais; 

 

Cyberbullying: constrangimento moral e/ou psicológico entre pares, principalmente crianças 
e adolescentes; 

 

Discurso de ódio: promoção de discursos para impactar negativamente a dignidade das 
pessoas ou grupos de pessoas. 

 

 

O fascículo253 intitulado Redes Sociais, apresenta como principais riscos (e devidas 
explicações) decorrentes do uso das redes sociais: 

 

Contato com pessoas mal-intencionadas: qualquer um pode criar um perfil falso e, sem que 
saiba, você pode ter na sua lista de contatos pessoas com as quais jamais se relacionaria no 
dia a dia; 

 

Furto de identidade: assim como você pode ter um impostor na sua lista de contatos, também 
pode acontecer de alguém tentar se passar por você e criar um perfil falso; 

 

                                                           
252 Idem. 
253 Cartilha de Segurança para Internet: Fascículo Redes Sociais. Disponível em: 
<https://cartilha.cert.br/fasciculos/redes-sociais/fasciculo-redes-sociais.pdf>. Acesso em 08/01/2023. 

https://cartilha.cert.br/fasciculos/redes-sociais/fasciculo-redes-sociais.pdf
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Invasão de perfil: seu perfil pode ser invadido por meio de ataques de força bruta, do acesso 
a páginas falsas ou do uso de computadores infectados; 

 

Uso indevido de informações: aquilo que você divulga pode vir a ser mal interpretado e usado 
contra você; 

 

Invasão de privacidade: quanto maior a sua rede de contatos, maior é o número de pessoas 
que possui acesso ao que você divulga, e menores são as garantias de que suas informações 
não serão repassadas; 

 

Recebimento de mensagens maliciosas: alguém pode lhe enviar uma mensagem contendo 
boatos ou induzi-lo a clicar em um link que o fará instalar um código malicioso ou acessar uma 
página web comprometida; 

 

Acesso a conteúdos impróprios ou ofensivos: como não há um controle imediato sobre o que 
as pessoas divulgam, pode ocorrer de você se deparar com mensagens ou imagens que 
contenham pornografia, violência ou que incitem o ódio e o racismo; 

 

Danos à imagem e à reputação: calúnia e difamação podem rapidamente se propagar, jamais 
serem excluídas e causarem grandes danos às pessoas envolvidas. 

 

Uma prática bastante comum atualmente se chama Phishing254, uma técnica de extração de 
informações para cometimento de fraudes a partir de outros dados do usuário, induzindo-o a 
revelar dados. 

Conforme exposto, são vários os riscos advindos das atividades online, especificamente em 
redes sociais, os quais estão, geralmente, diretamente ligados às informações disponibilizadas 
pelo usuário ou sobre o usuário.  

 

7. CUIDADOS A TOMAR 

Diante dos riscos apontados, lembrando-se sempre da conjunção entre impactos e 
probabilidades, é necessário observar determinadas cautelas para que não sejamos vítimas de 
pessoas mal-intencionadas. 

Dentre as cautelas, a principal delas a exercitar é o aumento da consciência sobre os nossos 
próprios dados, devendo-se pensar sempre na necessidade da exposição de uma determinada 
informação ou imagem, especialmente de crianças e vulneráveis. Somente com um aumento do 
entendimento da importância da proteção dos dados divulgados é que podemos estar menos 
vulneráveis aos riscos.  

Por isso, pense bem ao publicar uma foto em algum local, ao divulgar sua localização, um print 
de tela de celular ou até mesmo da sua mesa de trabalho. Acredite, muitas informações podem 
ser extraídas dessas imagens.  

                                                           
254 Sugere-se a leitura do artigo sobre o tema nesse manual. 
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Da mesma maneira, a utilização de senso crítico sobre as mensagens e contatos recebidos é 
importante, pois, como já visto, a disseminação de notícias falsas, perfis falsos ou links 
maliciosos são uma realidade. Desconfiar é uma medida de defesa e a busca de informações 
complementares ajuda a não ser vítima de golpes. 

Além disso, medidas de segurança da informação255 são úteis, tais como a utilização apenas 
de conexão segura “https”, a utilização de senhas complexas e não óbvias, a habilitação de 
múltiplos fatores de autenticação para acessar as redes sociais, bem como de notificações 
quando alguma tentativa de acesso for praticada.  

Evite que notificações sejam habilitadas na tela inicial de seu telefone, de modo que não sejam 
acessíveis facilmente e sempre que utilizar as redes sociais em computadores efetue o logout 
corretamente para que sua conta não fique acessível a terceiros que utilizem o computador na 
sequência. 

Utilize-se de mecanismos de defesa como antivírus, películas protetoras e evite utilizar redes 
wifi públicas ou desconhecidas.  

Avalie as opções de configurações de segurança disponibilizadas pelos aplicativos utilizados para 
aumentar o seu nível de proteção e, da mesma forma, as configurações de segurança do próprio 
telefone em que os aplicativos estão instalados. Verifique quantos aplicativos possuem acesso 
à câmera e microfone de seu telefone e avalie se esse acesso é realmente necessário. 

Essas são apenas algumas possíveis medidas a serem tomadas pelos usuários de redes sociais, 
mas que, em verdade, podem ser aplicadas para a “vida online” de qualquer pessoa, primando 
pelo aumento de segurança e minimizando a possibilidade de ocorrência de danos. 

 

8 CONCLUSÃO 

A vida em sociedade não é mais possível sem a utilização da tecnologia e as redes sociais. É 
inegável que nos últimos anos a exposição das pessoas aumentou significativamente, com 
elevada geração de dados pelo uso de plataformas. 

Do mesmo modo, riscos fazem parte da vida em sociedade e, com a maior exposição 
tecnológica, também estão presentes nas atividades virtuais. A avaliação dos impactos pela 
exposição em redes sociais e a probabilidade de suas ocorrências é uma medida necessária para 
que se possa evitar os danos ou, pelo menos, que sejam adotadas medidas para diminuir a 
possibilidade dos danos. 

Uma maior conscientização sobre a divulgação de informações e exposições de dados é o 
primeiro passo para estarmos a salvo dos danos, reforçadas por medidas de segurança da 
informação, como senhas mais complexas, entre outras. 

Com certeza os próximos anos serão ainda mais desafiadores, visto que danos causados às 
pessoas por meio de redes sociais serão cada vez mais frequentes e, portanto, atrativos aos 
criminosos. Esse fato, por si só, já demonstra o quanto cada um de nós deve estar atento e 
sempre atualizado para proteção de nossas informações e integridade. 
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GOLPES DE APLICATIVOS: OS RISCOS DO TITULAR 
RELACIONADOS AOS DADOS PESSOAIS 

Juliana Ferreira de Melo Marinho Santos256 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A tecnologia trouxe consigo uma série de mudanças em grande escala, abrindo assim inúmeras 
possibilidades para criatividade, imaginação e modernização para execução de atividades de 
maneira prática e rápida, visando aproveitar o máximo de tempo possível. 

Em meio aos constantes avanços tecnológicos existentes, atualmente podemos destacar o 
surgimento dos aplicativos em plataformas digitais, bem como o avanço crescente da 
popularidade em sua utilização, onde em todo momento estamos mexendo em pelo menos dois 
ou três aplicativos por dia. 

As ferramentas digitais estão presentes em nosso cotidiano, facilitando todas as atividades, com 
pequenos toques, cliques ou opções disponíveis, com um aplicativo é possível realizar chamadas 
com pessoas em outros continentes, enviar de arquivos, atendimento médico, fazer compras 
online, modificar ou até mesmo criar de dados.  

O uso dos aplicativos é extremamente positivo, principalmente pensando na possibilidade de 
executar múltiplas tarefas ao mesmo tempo, esse é o lado bom da história, mas não é possível 
esquecer que o uso também gera grande preocupação, pela oportunidade de cometer fraudes 
e golpes que surgiram através dessa praticidade. 

É possível entender que os dispositivos eletrônicos foram idealizados para promover 
acessibilidade, visando otimizar o tempo, como por exemplo, uma atividade que precisaria de 
um computador, atualmente é possível realizar praticamente tudo pelo toque de um celular ou 
tablet. 

Por essa razão, a criação dos aplicativos ganhou força mundialmente, tendo como foco de 
atender as necessidades dos usuários, trazendo a praticidade de cumprir tarefas de forma 
rápida, onde antes se exigia maior gasto de tempo, o que demandou das empresas coletar mais 
dados para tornar os aplicativos mais atrativos e específicos para uso. 

 

2. EXPOSIÇÃO DOS DADOS PESSOAIS  

Os dados são extremamente importantes, pois movimentam a economia, a educação, a saúde, 
a tecnologia e tantas outras áreas relevantes para humanidade, onde toda atividade, seja ela 
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Direito e Tecnologia da Informação - OAB Pernambuco, Ex-Membra da Subcomissão de Privacidade e 
Proteção de Dados – OAB Pernambuco. E-mail: julianamarinhoadvogada@gmail.com. 
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remunerada ou não, precisa de dados para ser executada, tornando os dados                                           
no maior tesouro do mundo.  

 

 

Se tratarmos os dados apenas de maneira isolada, talvez não exista uma conexão lógica e rápida 
sobre a sua importância, porém, ao coletar, tratar e reunir todos os dados relevantes para 
execução de determinada atividade, teremos o ponto chave da questão, que é a informação. 

A informação por sua vez, é gerada por meio de dados que são agrupados, tratados e 
condicionados, visando cumprir uma necessidade específica, numa compra online por exemplo, 
informamos alguns dados que serão processados, e assim são tidos como uma informação, 
atendendo a sua finalidade, que é a entrega do pedido. 

Em algumas situações o titular não deixa os seus dados pessoais disponíveis, sendo preciso 
realizar a coleta, já em outros casos, eles são facilmente encontrados na internet, 
especialmente, nos aplicativos de mídias sociais que utilizam fotos e vídeos, pela grande 
exposição social em postar diariamente ou em tempo real. 

Na era da virtualização a prioridade é estar conectado, a experiência de receber notícias em 
primeira mão, acompanhar de diversas formas o que acontece no mundo, sem pausas ou 
limitações, a interação virtual virou uma realidade no dia a dia e nessa constante busca por 
atualizações, é possível encontrar um leque de opções de assuntos. 

Contudo, ao seguir o ritmo da era virtual, desenvolvemos o hábito perigoso de enviar, receber 
e divulgar livremente os dados pessoais, o ato de postar sobre tudo nas redes sociais, como por 
exemplo: compartilhar a rotina desde acordar até dormir, transmitindo um verdadeiro reality 
pelos aplicativos. 

O ato de postar muitas vezes é realizado sem pensar, graças a virtualização que reforçou a ideia 
da otimização do tempo, as pessoas ficaram encantadas com a praticidade, o que levaria 
minutos para ser explicado em texto ou por ligação, uma pessoa é capaz de fazer em segundos 
por um vídeo no aplicativo. 

Expondo assim, mais dados além do que deveria ser visto pelas pessoas nos aplicativos, o que a 
primeiro momento poder ser visto como interação, acaba virando um problema com danos e 
riscos, como: ao mostrar a localização geográfica, nome de empresa, foto da residência, placa e 
modelo de carro, horário de saída e chegada ou foto de documentos por exemplo. 

Permitindo assim, que os golpistas digitais tenham acesso ilimitado aos seus dados com riqueza 
de detalhes, por meio da engenharia social, que tem como objetivo reunir o máximo de dados 
para obter informações da futura vítima e assim cometer o crime com sucesso. 

 

3. TERMOS DE USO DOS APLICATIVOS 

Os Termos de Uso são essenciais para utilização dos aplicativos, neles estão presentes as 
informações importantes do programa, como a descrição dos serviços prestados, detalhamento 
das informações para os usuários, especificação técnica do programa e autorização de acesso o 
dispositivo. 
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A finalidade dos termos de uso, é de criar um vínculo com o usuário, que por sua vez é o titular 
dos dados, com a empresa prestadora de serviços ou fornecedora de produtos, por meio de 
uma espécie de contrato virtual, sendo assinado no momento da aceitação desses termos no 
aplicativo.  

Praticamente o acordo firmado, aborda nos termos de uso do contrato virtual, as regras e as 
diretrizes da empresa, detalhando o funcionamento completo do aplicativo, de modo que o 
titular de dados compreenda a relação estabelecida, deixando clara a utilização dos dados pelo 
acesso ao dispositivo.  

É preciso entender a importância da leitura desses pontos antes da aceitação, pois ao confirmar 
que concorda com os termos de uso, o usuário autoriza o acesso automático da empresa 
responsável pelo aplicativo, sendo permitido assim o acesso direto as funções ou ferramentas 
do dispositivo móvel. 

Vale destacar, que esse tipo de acesso ilimitado gera preocupação, o que pede uma atenção 
maior por parte do usuário, em relação aos cuidados necessários para manter os seus dados 
seguros, estejam eles no armazenamento interno ou salvos nos navegadores, principalmente, 
se o aplicativo tiver acesso aos cookies dos navegadores por salvarem logins e senhas. 

 

4. POLÍTICAS DE PRIVACIDADE DOS APLICATIVOS 

 

É fundamental compreender a finalidade das Políticas de Privacidade, 
onde em diversas situações, no momento do download de aplicativos 
não lemos os pontos das políticas, seguimos apenas avançando as 
etapas, sem avaliar o contexto, desconhecendo a finalidade e de 
como interferem no uso do aplicativo pelo usuário. 

As políticas de privacidade dos aplicativos visam informar claramente 
aos titulares dos dados que: os seus dados pessoais serão coletados,  

processados, armazenados e compartilhados, gerando informações que poderão ser vendidas 
ou divididas com outras empresas. 
 
Pode-se afirmar, que as políticas possuem relação direta com o titular, explicando exatamente 
como deve ocorrer essa operação, onde ficarão guardados, quem será o responsável pelo 
tratamento, os tipos de dados que poderão ser coletados e utilizados pela empresa e o tempo 
determinado para operação e permanência. 

Consta ainda, a possibilidade expressa da mudança dessas políticas durante o uso do aplicativo, 
bem como a forma em que o titular pode acompanhar, alterar ou solicitar qualquer tipo de 
informação referente ao uso dos seus dados com a empresa responsável indicada na própria 
política de privacidade. 

Nesse sentido, conforme tudo o que já foi dito anteriormente, é relevante entender como é 
preciso ler com atenção cada parágrafo desse contrato virtual, não deixar passar nenhuma 
dúvida ou avaliar cada ponto específico sobre autorização de acesso, antes de aceitar os pontos 
presentes no contrato.  

Vale refletir se realmente é necessário que um aplicativo tenha tantas autorizações para 
funcionar, acessando tantos dados e informações no dispositivo móvel, permitindo assim o  
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compartilhamento ou utilização ilimitada desses dados com a justificativa que visa oferecer um 
serviço melhor. 

 

5. COMO OCORREM OS GOLPES COM APLICATIVOS 

Atualmente é possível afirmar, que ao usar qualquer dispositivo móvel sem os cuidados de 
segurança necessários, grande é a probabilidade de cair em golpes digitais, onde no Brasil o 
número de vítimas de crimes por aplicativos, cresce drasticamente todos os dias em todo 
território nacional. 

É triste saber que diversas vezes, esse fato acontece e vem repetindo-se como um ciclo terrível, 
pela falta de informação sobre esse tipo de crime, a abordagem e conscientização do tema 
precisa chegar rapidamente ao público mais prejudicado, que são as pessoas menos favorecidas 
na sociedade. 

Como já foi citado anteriormente, muitos dados pessoais estão expostos na internet em redes 
sociais, e esse ponto é bem explorado pelos criminosos que atuam com engenharia social, 
buscando o máximo de dados possíveis para conseguir informações valiosas para aplicar os 
golpes.  

Pouquíssimas pessoas tem o mínimo de conhecimento a respeito da segurança da informação, 
a maioria não entende o básico desse tema, não tiveram acesso as orientações de como prevenir 
os golpes digitais, não expor tantos dados pessoais na internet e nem a importância da 
segurança do dispositivo móvel.  

Por essa desinformação, os criminosos digitais possuem uma grande vantagem para cometer os 
golpes, onde eles também aproveitaram o cenário caótico da pandemia, criando assim uma 
perigosa combinação: composta pela desinformação da sociedade, o país tem pouco efetivo 
policial especializado no combate aos crimes cibernéticos, e a cultura de segurança do país é 
agir após o fato e não de maneira preventiva. 

Um exemplo fático, é quando o criminoso ao realizar contato com a vítima, demonstra um 
atendimento idêntico ao de um banco ou de uma empresa, repassando falsas informações, 
alegando que houve uma tentativa de fraude ou acesso indevido a conta da pessoa, solicitando 
a confirmação de dados para o envio de um link e assim solucionar o problema. 

Em meio ao cenário de medo, a pessoa desinformada entra em desespero sendo levada 
facilmente pela conversa do golpista, baixando assim o aplicativo malicioso pelo link repassado, 
seguindo com todas as orientações, confirmações de dados e prosseguindo com os passos de 
instalação do aplicativo. 

No momento em que ocorre a aceitação dos termos de uso, concordando assim com as políticas 
de privacidade estabelecidas, o titular dos dados autoriza o acesso ilimitado ao seu dispositivo 
eletrônico aos criminosos, como arquivos de fotos, vídeos, chamadas telefônicas, localização, 
câmera, microfone, cookie de navegadores e etc. 

O golpe do aplicativo ocorre com sucesso após a confirmação dos termos de uso, iniciando logo 
em seguida um momento de desespero e grande prejuízo financeiro para vítima, que perde o 
acesso temporariamente ou por tempo indeterminado ao dispositivo devido ao golpe. 

Lamentavelmente, inúmeros brasileiros foram vítimas, passando pela trágica cena de perder o 
acesso total aos dispositivos móveis, sendo lesionados com prejuízos financeiros altíssimos, com 
operações bancárias realizadas pelos criminosos ou sendo chantageados a pagarem valores para 
reaver o acesso ao celular. 
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Muitos golpes de aplicativos surgiram em pouco tempo, um avanço considerado grande, onde 
equipes estão ficando especializadas nesse tipo de crime digital, as mensagens e as ligações são 
extremamente convincentes, um atendimento rico em informações com os dados pessoais das 
vítimas. 

Um exemplo de golpe de aplicativo, é o golpe da Mão Fantasma, que cresce dia após dia no país, 
o crime funciona pelo envio de uma mensagem de texto por SMS, informando que um 
determinado aplicativo precisa ser instalado ou atualizado, para garantir a segurança da sua 
conta bancária, o usuário assustado, acaba caindo sem perceber. 

Em meio ao desespero do recebimento da mensagem, a vítima acessa o link recomendado, 
instala o aplicativo malicioso sem saber, onde os criminosos conseguem visualizar passo a passo, 
vão monitorando enquanto a vítima executa os comandos solicitados na conversa, observando 
as digitações pelo teclado de usuário e senhas. 

Ao coletarem todas as informações necessárias, a quadrilha retira o acesso completo da pessoa, 
onde remotamente passam a controlar o dispositivo móvel, realizando transferências bancárias, 
solicitando empréstimos e cartões digitais ou fazendo compras online. 

O primeiro pensamento é que o celular ganhou vida própria, e está mexendo sozinho nos 
aplicativos, aparenta ser um erro no sistema, o usuário não entende absolutamente nada do 
que está acontecendo, o usuário até tenta desligar ou reiniciar o aparelho, mas infelizmente não 
consegue impedir o ato criminoso e depois percebe que foi vítima de um golpe. 

Outro exemplo de golpe por aplicativo, é o Covid-19 Tracker, que ficou bastante conhecido por 
conta pandemia, onde os criminosos divulgaram links por SMS ou e-mail, espalhando que o 
programa fornecia em tempo real, o rastreamento da doença pelo mundo, com informações e 
estatísticas importantes. 

Após instalar o Covid-19 Tracker, o usuário perdia completamente o acesso ao celular, tendo 
seu aparelho bloqueado automaticamente, onde os golpistas exigiam o valor de US$ 100 
dólares, valor que deveria ser pago em Bitcoin (moeda digital), para devolver o acesso total ao 
dispositivo, o prejuízo convertendo para a moeda brasileira, seria aproximadamente de R$ 
500,00 reais. 

Entre tantos outros golpes existentes no país, bem como no mundo, o mais importante é 
reconhecer que por um descuido, é possível cair nesses tipos de golpes, por isso vale 
compreender o modo que eles operam no cometimento dos crimes, saber como prevenir e 
minimizar os efeitos colaterais após o fato. 

 

6. CUIDADOS ANTES DE BAIXAR APLICATIVOS 

 

Atualmente, as lojas virtuais contam com várias empresas e empreendedores, com inúmeras 
versões de programas, de modo que atendam melhor a funcionalidade do sistema operacional 
dos dispositivos e a necessidade do titular dos dados em relação ao uso desses aplicativos.  

Dessa forma, é recomendado aos usuários de dispositivos móveis, observarem atentamente 
toda e qualquer situação que surgir na apresentação do aplicativo, seja na loja oficial, em 
comentários de site, classificação e indicação em tutoriais, para afastar as chances de crimes 
virtuais. 

Atentar aos riscos nos mínimos detalhes, principalmente, no momento de uma abordagem 
virtual por criminosos, por SMS, ligação ou e-mail, de modo que eliminem as possibilidades de 
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serem vítimas, ou que pelo menos, para tentar reduzir os impactos desses golpes quando não 
puder evitá-los. 

Uma das principais formas de evitar os golpes por aplicativos é: realizar o download dos 
programas apenas das plataformas oficiais, sendo iPhone procurar os aplicativos na lista da App 
Store, e sendo Android buscar nas opções presentes da Play Store, baixando de acordo com o 
sistema operacional dos dispositivos móveis. 

Outro ponto importante, é jamais acessar ou baixar diretamente dos links recebidos, muitas 
vezes esses aplicativos maliciosos utilizados pelos golpistas, são disponibilizados por SMS, e-mail 
ou redes sociais para vítimas, onde pela desinformação dos golpes existentes, acabam sendo 
lesionadas por esses criminosos digitais. 

Pesquisar tutoriais confiáveis é extremamente relevante, com profissionais experientes na área, 
demonstrando com segurança a forma correta para baixar os aplicativos, seguindo assim as 
instruções nas plataformas digitais, reduzindo o risco de golpes por meio do download malicioso 
e mantendo a integridade digital do dispositivo. 

O essencial é acompanhar com atenção o passo a passo do processo de download, não aceitar 
todas as opções que aparecerem na tela do aplicativo, nem tão pouco ir avançando tudo, 
clicando no concordo ou aceito sem ler o conteúdo, e sem observar quais funções do dispositivo 
móvel esse programa pede autorização para uso. 

Analisar com calma os comentários em sites confiáveis, buscando informações se realmente o 
aplicativo é seguro, qual a finalidade desse programa, se outras pessoas indicam o uso, saber se 
existem vítimas ou não antes de clicar e baixar o aplicativo, e em caso de dúvidas, pedir ajudar 
para alguém de confiança. 

Recusar recomendação de download de aplicativos por pessoas desconhecidas, como exemplo: 
em abordagens em saídas de bancos, conversando com pessoas em terminais de transporte 
público, participando de enquetes e pesquisas públicas na rua ou por grupos de redes sociais 
com o envio de links maliciosos. 

Compreende-se, portanto, a grande necessidade do titular dos dados em ficar atento ao seu 
dispositivo móvel, principalmente, ao que ele acessa, recebe e envia, tentando prevenir os 
crimes digitais com os cuidados mínimos, dentro ou fora de casa, onde muitas vezes o perigo 
começa com um toque na tela. 
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PRIVACIDADE E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ASPECTOS 
RELEVANTES 

Carlos Eduardo Gonçalves Bezerra257 
 

1. INTRODUÇÃO 

O mundo vive em constante transformação, nas mais diversas áreas, essas mudanças são 
baseadas primordialmente, após a coleta, organização e tratamento de dados, a chamada era 
do big data. 
 
Esse processo decisório realizado de maneira escalonada, fica por conta dos chamados entes 
dotados de inteligência artificial ou simplesmente algoritmos, que em alguns momentos tomam 
decisões que não garantem livre arbítrio, ou tecnicamente falando, a chamada 
autodeterminação informacional aos titulares dos dados. 
 
No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), surge e coloca regramento, não só 
vislumbrando ampliar a lista de direitos dos titulares dos dados, mas para proporcionar novas 
atividades que, em virtude de sua natureza, não se submetem às leis setoriais vigentes. 
 
O presente artigo tem como objetivo abordar o processo de governança de dados chamado de 
algocracia, de uma maneira bem objetiva buscamos mostrar como funciona esta ferramenta, 
conjuntamente trazemos algumas ponderações sobre o direito à explicação e o direito à 
oposição, instrumentos normativos, previstos na legislação, com o intuito de garantir o respeito 
ao direito à privacidade dos dados de seus titulares. 
 
O trabalho traz ainda uma breve explanação acerca do funcionamento dos entes dotados de 
inteligência artificial, ou simplesmente dos algoritmos, a importância que cada vez mais 
tenhamos um funcionamento “explicável” destes organismos e, finalmente, trazemos as 
considerações conclusivas acerca desta temática. 
 
Por se tratar de uma temática relativamente nova, é natural que ainda se tenham bastantes 
dúvidas, não traremos conclusões definitivas sobre a temática, pois, certamente deverão ser 
realizados outros estudos, visando aprimorar a doutrina e buscar garantir a efetividade do 
direito Constitucional à Privacidade e a Proteção dos Dados Pessoais. 

 
 

2. ALGOCRACIA  
 
Atualmente, grande parte do processo decisório é tomado por base na análise dos dados 
coletados, este viés está presente nos mais diversos segmentos da sociedade, este processo 
chama-se algocracia. 
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proteção de dados/ OAB - Olinda. E-mail professorcarloseduardobezerra@gmail.com. 
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A principal característica da algocracia é a sua equiparação a um tipo particular de governança, 
tendo como estrutura básica os algorítmos, podendo ser automatizado ou semiautomatizado, e 
prescindir da supervisão, intervenção e gestão humana258¹. Esta característica da possibilidade 
de gestão de dados sem a intervenção humana, foi apontado como grande diferencial 
competitivo por diversos pesquisadores.259 
 
Na base do sistema de governança proposto pela algocracia, está a matemática, posto que, os 
algoritmos que descrevem as regras para as equações e a própria inteligência artificial, tem 
origem nela e estas regras estão presentes em todas as esferas da vida humana. 
 

O algoritmo é o elemento essencial que dá legitimidade a este sistema de 
governança, que de forma ampla pode ser conceituado, como um conjunto de 
regras e operações lógicas, que seguem uma sequência, quando aplicadas a um 
conjunto de dados, proporciona uma pretensa solução para determinado 
problema.  

 

A base do processo de programação dos computadores e desenvolvimento de softwares, são 
os algorítmos, sendo imprescindíveis para que programadores criem ferramentas para 
fracionar problemas em etapas e processos, descritas de forma clara e objetiva para permitir 
que o computador possa realizá-las. 

A algocracia é como o modelo de governança pelo algoritmo, sendo como uma evolução na 
forma de execução de poder, com o controle fluindo agora para os computadores e para quem 
os programa e os administra. Com a algocracia, a arte de conduzir condutas ganha ferramenta 
tecnológica na manipulação desse “saber algorítmico” 260. 

O poder decisório atribuido aos algorítimos é presente no dia a dia das pessoas em diversos 
níveis. Não sabemos como operam, mas dirigem nossas vidas de forma invisível e insuspeita. 
Esse modelo de governança, se concretiza por uma infinidade de dados produzidos em massa 
que são coletados, recolhidos, armazenados, reorganizados por códigos de programação, 
impactando em diferentes níveis, no destino das pessoas 261. 

A origem deste processo de governança, está na busca constante dos seres humanos, em 
encontrar soluções mais assertivas para diversos problemas que afligem a sua própria 
existência em um sentido amplo, a base do processo decisório atribuído aos algorítmos, ou 
simplesmente aos chamados entes dotados de inteligência artificial262 4, são os dados 
coletados das mais diversas formas e tratados muitas vezes sem que o titular destes dados 
saibam deste tratamento. 
 

                                                           
258 Danaher, J., Hogan, M. J., Noone, C., Kennedy, R., Behan, A., De Paor, A., Felzmann, H., Haklay, M., Khoo, 
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Valentine; Christin, 2020 
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370, 2009. 
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O ser humano, tende a rapidamente ignorar algumas informações que lhe são corriqueiras, 
justamente pelo fato de pensar que todas as possibilidades acerca de determinado fato, já 
foram devidamente verificadas, como por exemplo, alterar o caminho percorrido de sua casa 
ao trabalho em alguns dias da semana que porventura, esta mudança lhe proporcione algum 
“ganho”, esse fenômeno é lastreado presença da algocracia. 
 
Atualmente, os algoritmos determinam diversas ações dos seres humanos, isso é facilmente 
constatado, quando vemos que as oportunidades de trabalho se apresentam com maior 
facilidade no LinkedIn, quando buscamos fazer compras diversas pela Amazon, quando se 
buscam por amigos pelo Instagram, quando se está com fome a busca por opções e dada pela 
iFood, até mesmo as escolhas políticas já foram alvo desta análise, através da Cambridge 
Analytica, todas as decisões proporcionadas por estes aplicativos, estão diretamente 
relacionadas aos nossos “vestígios de navegação”, ou seja, aos dados do usuário.  
 
O cenário que temos atualmente, mostra que a algocracia, paulatinamente, vem se tornando 
essencial para definir questões nos mais diversos aspectos da vida tanto de pessoas como de 
empresas, e esse processo decisório está lastreado com base em decisões algorítmicas, que 
por sua vez utiliza-se de dados, que muitas vezes são obtidos de forma ilegal. 

A algocracia, não se caracteriza por ser um processo de governança perverso, bem ao 
contrário, coloca a disposição da população uma poderosa ferramenta de conhecimento, que 
produz enormes benefícios, também provoca cerceamentos, controle e manipulação, de 
forma astuciosa e insuspeita, indo muito além da percepção ou da vontade de ação do 
indivíduo. 

  

3. DIREITO À EXPLICAÇÃO E DIREITO À OPOSIÇÃO 
 

O processo de governança de dados, como já fora abordado anteriormente, em muitas 
vezes, se utiliza de dados das pessoas, sem que estas sequer saibam quais dados foram 
usados, de qual forma ocorreu a interpretação, relegando ao titular destes dados, direitos 
básicos previstos na legislação brasileira sobre a proteção de dados. 

A decisão apresentada ao titular dos dados, acerca de determinado tema, pressupõe a 
confiança deste na análise feita, entretanto, é conveniente afirmar que uma pessoa “comum”, 
não tem a capacidade técnica de discernimento acerca de detalhes intrísecos ao algoritmo263. 
 
A Opacidade algorítmica relaciona-se as bases do sistema de inteligência artificial, para a tomada 
de decisões, pois estas ainda se encontram sobre uma nuvem, ou simplesmente “opaco”, sendo 
argumento comum, para justificar o não fornecimento de informações aos titulares dos 
dados264. 

 

 

                                                           
263 MARTINS, Guilherme Magalhães. Formação dos Contratos Eletrônicos de Consumo 
via Internet. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
264 WP29 251 – Orientações sobre as decisões individuais automatizadas e as definições de perfis para 

efeitos do regulamento (EU) adotadas em 3 de outubro de 2017, com a última redação revista e adotada 
em 6 de fevereiro de 2018, p.25, n. 40. 
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Dessa forma, a manipulação dos dados existentes no algorítmo é plenamente possível, 
necessitando assim, da busca mecanismos legais que possam evitar a manipulação destas 
informações, sobretudo em relação ao viés discriminatório em determinadas decisões.  

Dentre os direitos previstos nas legislações e pela problemática abordada neste artigo, 
temos que são de extrema relevância, destacar: a oposição e a explicação. 

A conceituação destes direitos, bem como o devido enquadramento legal, é de suma 
importância para que os titulares dos dados possam melhor compreender os seus direitos 
garantidos pela legislação. 
 
O direito a oposição na legislação brasileira, está inserido na Lei Geral de Proteção de Dados265, 
cujo texto conceitua que: 
 

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em 
relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e 
mediante requisição: 
(...) 
§ 2º O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma 
das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento 
ao disposto nesta Lei. 

 
 
No caso da legislação brasileira, o direito à oposição as decisões individuais tomadas por 
algoritmos, não está especificado na legislação, entretanto, como visto na norma legal 
supracitada, existe um direito geral de oposição. 
 

O titular de dados possui o legitimo direito de opor-se à utilização de seus dados, contudo, 
este direito não é absoluto, o aspecto essencial, para que esta prerrogativa, seja suscitada, é 
a base legal utilizada por quem fez o tratamento dos dados, uma vez que, existem razões 
legítimas e imperiosas, que dão sustentação para a utilização dos dados pessoais, 
independentemente, do consentimento do titular destes. 

 
Resta claro que a invocação do direito de oposição, está condicionada ao questionamento a base 
legal que fora utilizada pelo responsável do tratamento dos dados e caso inexistam interesses 
legítimos para o tratamento, este responsável deverá eliminar os dados de sua base, sem colocar 
qualquer empecilho, fazendo valer assim, o direito de oposição do titular dos dados. 
 
Quando falamos do direito à explicação, temos que explicitar que ele essencialmente poderá 
ser invocado pelo titular dos dados, quando a questionar decisões automatizadas, ou seja, 
decisões proferidas por entes dotados de inteligência artificial, ou simplesmente algoritmos. 
 
A Lei Geral de Proteção de Dados, traz em seu contexto, os princípios gerais de proteção de 
dados266, fala sobre o direito à transparência, conforme reproduzimos abaixo: 

 
Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a 
boa-fé e os seguintes princípios: 
(...) 
 

                                                           
265 Art., 18, § 2º, Lei 13.709/2018. 
266 Especificamente, o Art. 6º, VI. 
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VI - Transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e 
facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos 
agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial; 

 
 

   Direito à Explicação 
 
Neste sentido, o direito à explicação, encontra-se baseado na 
transparência, determinada pela lei, ou seja, tanto órgãos 
públicos ou instituições privadas, tem o dever de promover 
todas as explicações necessárias ao titular dos dados. 
 

Como fito anteriormente, a grande questão relacionada ao direito à explicação, reside na 
opacidade dos algoritmos nos processos de tomada de decisões, pois é necessário saber o nível 
de complexidade delas e para quem será explicado como se deu o processo, sob o risco de nada 
ser explicado, comprovando a sua complexidade. 
 
Justamente, por esta opacidade que instituições colocam diversos empecilhos, para efetivar o 
legítimo direito à explicação que o titular de dados tem, a própria lei prevê duas exceções, quais 
sejam: a proteção aos segredos industriais e aos segredos comerciais, nestas hipóteses, a análise 
deve ser feita a partir do caso concreto, visto que, a lei não traz um critério específico para que 
o controlador dos dados, possa fazer uso deste dispositivo legal. 
 
O direito à explicação implica na possibilidade de o interessado obter intervenção humana por 
parte do responsável para manifestar o seu ponto de vista e contestar a decisão267, essa 
possibilidade de contestar as decisões automatizadas, visa dentre outros aspectos coibir  
abusos e discriminação. 
 
O entendimento do funcionamento do processo decisório é fator primordial, para que sejam 
evitados comportamentos enviesados a partir de processamento inadequado dos dados ou para 
finalidades ilícitas. 
 
Os direitos à explicação e da oposição as decisões automatizadas, são instrumentos normativos 
de suma importância, sobretudo, para garantir direitos constitucionais, desta feita, a Lei Geral 
de Proteção de Dados, tem papel fundamental neste processo. 
 

4. DECIFRANDO OS SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  
  

Os entes dotados de inteligência artificial possuem a capacidade de analisar uma gama de 
dados imensa, a cada ano, a quantidade de informações disponíveis, sobretudo de forma 
digital, proporciona uma infinidade de probabilidades interpretativas, para que sejam geradas 
soluções para os mais diversos questionamentos do mundo contemporâneo. 
 

Desta forma, a efetiva compreensão do funcionamento destes 
algoritmos, se torna imprescindível para que se possa 
questionar o processo de tratamento dos dados pessoais,  
 

                                                           
267 ABRUSIO, Juliana. O princípio da inteligência artificial explicável e a proteção de dados. In: RAIS, Diogo, 
ABRUSIO, Juliana (Cord.). Privacidade, Mercado e Cidadania: Uma conexão a partir da IA. 1. ed. São 
Paulo:Thomson Reuters Brasil, 2022. p. 167-183. 
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indagações do tipo: Como é feita a coleta dos dados? Como são 
analisados os dados? Quais os parâmetros, inicialmente 
determinados para o algoritmo? Vemos que, aqui já podemos 
inclusive, discutir sobre aspectos éticos, contudo, não 
abordaremos este viés, por não ser objeto do artigo. 
 
Poderíamos citar diversos exemplos, de entes dotados de 
inteligência artificial, que tomam decisões e, neste caso, vamos 
falar sobre a Sophia, um robô humanoide com inteligência 
artificial (IA) desenvolvido pela empresa Hanson Robotics, que 
recebeu a cidadania da Arábia Saudita em 2017. Muitas pessoas 
ficaram extremamente impressionadas com a capacidade do 
algoritmo responder aos questionamentos, sem maiores 
problemas, contudo, fora constatado que a Sophia tem um 
algoritmo simples e a maior parte de suas declarações são 
creditadas a um texto previamente elaborado. 

 
 
 
 

Como é criada uma Inteligência Artificial? 
 
Basicamente, uma inteligência artificial é criada a partir da simulação de comportamentos 
humanos, onde são buscadas a reprodução de funções como reconhecimento por voz, tomada 
de decisão, conversação e comunicação em diversos idiomas, entre outras questões, tudo isso, 
baseado, na premissa inicial que o algoritmo da inteligência artificial, foi “alimentado” de 
diversos dados. 
 
O algoritmo é a base de uma inteligência artificial, é nele que os padrões decisórios são 
colocados em um padrão, através de diversas linguagens de programação, de uma maneira bem 
descomplicada, conclui-se que os programadores criam conjuntos simples de instruções e 
condições passo a passo, em que o ser dotado de inteligência artificial busca obedecer para 
realizar uma determinada atividade. 
 
Já com os avanços tecnológicos, os entes dotados de inteligência artificial passam a não só 
realizar tarefas diretas, o algoritmo não fará simplesmente a atividade menos complexa, mas 
passará a fazer a análise de um determinado dado e tomar uma decisão, que inicialmente seria 
previsível a partir dos dados informados, contudo, já existe o aprendizado de máquinas, que 
fora abordado em nosso livro: O ser Robô: A Personificação da Inteligência Artificial x A 
Responsabilidade Civil268. 
 
Atualmente, diversos mecanismos apresentam que é plenamente possível que entes dotados 
de inteligência artificial, possam aprender como seres humanos e tomem as suas próprias 
deliberações, com base em processos decisórios racionais. 
 
Por mais que se tente, por diversas formas, mostrar que o processo decisório da inteligência 
artificial é relativamente simples, ela ainda pode ser bastante complexa, considerando a 
quantidade de seres humanos que não confiam plenamente no que lhes é explicado sobre o 
processo decisório do algoritmo. 

                                                           
268 BEZERRA, Carlos Eduardo. O ser robô: A personificação da inteligência artificial x A responsabilidade 
civil – João Pessoa, Sal da Terra, 2022. 
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Diante deste cenário, surge a proposta de uma inteligência artificial explicável, ou simplesmente 
XAI269, que tem como princípio básico: 

 
Criar um conjunto de novas técnicas ou técnicas modificadas de aprendizado 
de máquina que produzam modelos explicáveis que, quando combinados 
com técnicas eficazes de explicação, permitam que os usuários finais 
entendam adequadamente como confiar e gerenciar efetivamente a geração 
emergente de sistemas de inteligência artificial270. 

 

A ideia é fazer com que o usuário comum, possa ter acesso, de uma forma bem simples, de como 
se deu o processo decisório do algoritmo e consiga efetivamente fazer valer os seus direitos. 
 
Os entes dotados de inteligência artificial, estão cada vez mais presentes no cotidiano humano, 
tornando-se necessário este processo de integração entre com o ser humano, pois em diversos 
setores os algoritmos trazem a praticidade e aumento de produtividade, o que poderá 
obviamente trazer uma melhor qualidade de vida para os seres humanos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O presente artigo, tem o objetivo de trazer uma breve apresentação acerca da busca da garantia 
à Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais, quando nos deparamos com decisões 
automatizadas, tomadas por entes dotados de inteligência artificial, os chamados algoritmos. 
 
Buscamos mostrar os instrumentos normativos previstos na legislação brasileira, sobretudo 
abordando o direito à explicação e o direito à oposição, trouxemos ainda, uma explanação 
básica acerca de como funciona o processo lógico que permite que os algoritmos possam tomar 
decisões. 
 
Objetivamente, vimos que embora tenhamos instrumentos legais que visam garantir o direito à 
Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais, ainda se torna extremante necessária a realização 
de estudos de ferramentas que possam garantir a transparência do processo decisório atribuído 
aos entes dotados de inteligência artificial. 
 
A simples alegação da opacidade, dos sistemas digitais, não pode servir de lastro, para 
contemporizar a tomada de decisões discriminatórias ou irresponsáveis, o titular dos dados 
deve sim tem a possibilidade de exercer os seus direitos e para isso, políticas públicas que 
visem proporcionar educação e a formação necessárias para equilibrar as posições ocupadas. 
 
O titular de dados deve contar com estudos multidisciplinares que visem lhe proporcionar a 
melhor explicação possível sobre como se dá o processo de proteção de dados, uma vez que, 
ele sempre deverá ser o protagonista nesta relação. 
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COMO ME MANTER SEGURO NA INTERNET? 

 
Janaina Ageitos Martins De’ Carli 

 
Desde a revolução industrial no século XVIII, em torno no ano 1700, foi um período de grande 
desenvolvimento de tecnológico com a criação de máquinas e se espalhou pelo mundo. 

Para fins didáticos, os estudiosos classificam em três, as fases da revolução industrial. A Primeira 
fase corresponde ao período ocorrido no continente europeu com a substituição da energia 
produzida pelo homem por energias a vapor, eólica e hidráulica. Já a Segunda fase foi um 
período de aperfeiçoamento das tecnologias já existentes e está associada com a utilização do 
petróleo como fonte de energia e também a eletricidade.  

A Terceira Fase da Revolução Industrial também é conhecida e chamada de Revolução 
Tecnológica teve início com o fim da Segunda Guerra Mundial – e se espalhou pelo mundo, 
proporcionando avanços nas diversas áreas cientificas, tais como robótica, telecomunicações, 
transporte, genética, medicina, eletrônica, entre outras.  

Esse desenvolvimento e avanço tecnológico permitem hoje, que qualquer pessoa na palma da 
mão, ao utilizar um aparelho de telefone celular, possa compartilhar sua posição global no 
planeta (GPS).  

Assim, o avanço e o desenvolvimento dos produtos tecnológicos tem cada vez mais diminuído 
o tempo e a distância entre os povos.  

A utilização de ferramentas digitais é uma realidade e cada vez mais pessoas tem contato com 
as facilidades do mundo digital, mantendo-se, hiper conectados. 

Esse crescente aumento e tempo de acesso à internet também traz consigo algumas implicações 
especialmente relacionadas os problemas e danos que as pessoas podem sofrer no ambiente 
virtual e que, por muitas vezes, também se reflete com repercussão no mundo físico.  

 

Todos os dias são noticiados golpes e novas tentativas de golpes, onde 
criminosos violam regras e, além de violar a privacidade das pessoas, 
comentem crimes, acessam contas bancárias, fazem saques indevidos, 
praticam chantagem, roubam contas em redes sociais, pedem resgate para 
devolver, e a lista é sempre extensa dos tipos de crimes que atualmente 
acontecem no mundo virtual. 

 

Da mesma forma que é recomendado a adoção de medidas de segurança para o mundo físico, 
real, o mundo virtual. Explica-se: todos os dias, o cidadão a sair da sua casa, tranca as portas e 
janelas; da mesma forma, quem dirige um automóvel, sabe que existem regras a serem seguidas 
pelas normas de trânsito, como sentido de direção na via, sinalização ao realizar conversões e 
também, fecha adequadamente o veículo quando ele está estacionado.  

Da mesma maneira, se pensarmos em uma casa, um imóvel que tem instalada câmeras de 
vigilância, alarmes, além da instalação de tais equipamentos de proteção, eles precisam sempre 
passar por manutenções periódicas e ter certeza que estão em pleno e regular funcionamento, 
afinal, de nada adianta ter, por exemplo, um alarme, se ele não estiver ligado. 
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No mundo virtual, os mesmos cuidados e recomendações são feitas para que as pessoas adotem 
medidas básicas de segurança, para que seus cadastros, contas e aparelhos não sejam violados 
e que não sofram prejuízos.  

Considerando que no Brasil, o principal meio de conexão da população à rede mundial de 
computadores é feito pelo celular, atualmente, estima-se que um celular é roubado a cada 
minuto no Brasil. Assim, é preciso estar preparado se esse dia infeliz chegar.  

Esse texto tem como objetivo trazer algumas orientações para que o acesso e a utilização das 
ferramentas digitais sejam as mais proveitosas e que não gerem dor de cabeça, lembrando 
sempre de, em qualquer caso de dúvida ou suspeita, manter a calma antes de tomar qualquer 
decisão precipitada. 

A primeira orientação é: tenha sempre instalado em seus aparelhos um bom antivírus – ele irá 
criar uma cama de proteção e mantenha sempre o seu sistema operacional atualizado – se 
preferir, deixe a opção de atualização automática ativada. 

Isso porque, a maioria das empresas desenvolvedoras de softwares (programas de antivírus) é 
composta de profissionais que sempre estão atualizados as inovações e também trabalham no 
combate aos ataques e novas tentativas de ataques.  

Se você utilizar a internet com finalidade profissional, recomendo que tenha sempre uma cópia 
salva das suas informações e que, periodicamente você faça atualizações desses arquivos, que 
chamamos de “backup”.  

Antes de fazer o download de algum arquivo ou de acessar algum link que você não tiver 
solicitado, desconfie. Muitas mensagens e arquivos que são enviados sem solicitação 
geralmente são vírus ou então, uma modalidade de golpe chamada “phishing”. 

Esse tipo de golpe se assemelha a uma pesca, no qual são jogados/enviados links de acessos a 
contas ou sites com o objetivo de fraudar e acessar contas e perfis, sem que o usuário desconfie, 
simulando uma pesca, no qual o usuário acredita que está em uma conta ou site verdadeiro. 

Sabe aquela senha que você usa para tudo? Uma das coisas mais 
complexas é a utilização de senhas e como melhor proteger elas. 
Utilize senhas fortes – mas o que são senhas fortes? São as senhas que 
tem vários tipos de caracteres diferentes, como letras maiúsculas, 
letras minúsculas, símbolos, números, caracteres especiais, 
lembrando que sejam complexas são mais difíceis de serem violadas. 

O ideal é que tenha mais de 8 caracteres. Se conseguir elaborar uma senha de 10 a 12 caracteres, 
ela já se torna uma senha forte. Lembrando também que o recomendado é que os caracteres 
sejam misturados, garantindo maior robustez a senha. 

Evitar que a senha seja composta pelo mesmo elemento – por exemplo, só números. O 
criminoso em uma tentativa de ataque consegue quebrar a sua senha em pouco tempo. A ideia 
é pensar também em uma senha como frases, mas desde que não lhe identifique e que não seja 
fácil de ser reconhecida.  

A troca das senhas com frequência também é muito importante, mas não trocar apenas um 
único caractere da senha anterior, é preciso, com periodicidade, fazer a troca por novas senhas 
fortes, com mais de 8 caracteres e, sem que uma senha antiga seja repetida novamente. 

Se pensarmos no nosso mundo físico, imagino que você utiliza um chave para cada porta que 
você abre no seu dia, explica-se: Você tem uma chave para a porta de entrada sua casa (entrada 
social), outra chave para a porta da entrada lateral ou de serviço da sua casa, uma chave para o 
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seu local de trabalho, outra chave para o seu veículo, e assim por diante. Da mesma forma, se 
ocorrer de alguma chave ser perdida ou roubada, certamente você trocara a fechadura apenas 
daquela chave perdida.  

Importante lembrar também de não compartilhar a sua senha com outras pessoas, da mesma 
forma que a sua senha da conta do banco é pessoal e intransferível, a sua senha de e-mail, rede 
social, telefone, entre outras, também deve ser mantida em sigilo. 

O mesmo raciocínio deve ser utilizado nas senhas digitais. Para cada conta tenha uma senha. Sei 
que isso não é tarefa fácil, por isso mesmo é que existe diversos aplicativos que fazem o 
gerenciamento de senhas, utilize eles a seu favor.  

Outra ferramenta muito prática e que auxilia muito é a verificação em duas 
etapas ou autenticação em dois fatores. Isso acontece na maioria das contas 
de redes sociais, e-mails, e alguns sites com cadastros, e que para acessar o 
seu perfil de usuário não basta apenas a informação da senha, você receberá 
uma notificação para concluir e permitir o acesso naquela plataforma.  

Caso você não esteja realizando o acesso e receber a notificação, é uma forma simples e bem 
prática de identificar que sua conta está sendo hackeada e possivelmente o seu login foi 
comprometido. 

Ative, se possível, uma senha no seu chip de telefone celular. Tenha sempre anotado o número 
IMEI do seu aparelho, e deixe essa informação em um lugar físico e seguro, de preferência em 
um local seguro e que seja de pouco acesso de outras pessoas para evitar que seja descartado 
indevidamente. 

Importante também falar do acesso de plataformas online bancárias, as chamadas internet 
banking. A facilidade de pagar contas, receber e realizar transferências bancárias da palma do 
celular ou da tela do computador ou tablet, muitas vezes esquecemos dos cuidados a serem 
adotados também junto a instituição financeira. Quando acessar o seu Internet Banking, altere 
o limite de transferências bancárias, reduza o valor e deixe um valor elevado ou o valor padrão 
para as já conhecidas ou favoritas. Sempre que possível, defina um valor baixo, especialmente 
o pix, que é o meio de pagamento mais utilizado atualmente por grande parte da população. 

Se você utilizar o celular com o aplicativo de mensagens instantâneas como o WhatsApp, ative 
a confirmação em duas etapas e também ative o rastreamento do seu aparelho celular, assim, 
caso alguém o retire de você, logo você conseguirá localizar via gps, o atual local.  

Outra dica de como se proteger na internet – além das suas medidas de segurança, é orientar 
as pessoas mais próximas a você, em sua casa, ambiente de trabalho, rede de amigos e vizinhos. 
As vítimas são sempre pessoas próximas e que, por diversos motivos acabaram se descuidando 
ou realizaram alguma ação sem a devida atenção, cautela e cuidado. 

Por isso, desconfie sempre de que lhe pedir dinheiro ou alguma promessa muito vantajosa e, 
também, se te ligarem, se te enviarem mensagem informando que você ganhou algo e terá que 
realizar algum pagamento antes de receber a oferta ou o produto.  

Pesquise sempre em canais oficiais de comunicações de cada instituição, a maioria delas tem 
avisos sobre não enviarem mensagens, não realizarem comunicações por e-mails ou ligações, 
por isso, desconfie sempre que receber alguma informação não solicitada.  

Cuide-se para poder utilizar com segurança as praticidades do mundo tecnológico, que tanto 
avança para permitir as facilidades que temos hoje, por exemplo, de conversas em tempo real, 
por áudio e vídeo colorido, com pessoais de todos os lugares do planeta, acessar contas e perfis 
em redes sociais, manter e estabelecer vínculos e contato com diversas organizações e solicitar 
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documentos, fazer compras, uma infinidade de atividades e funções que existem para nos 
auxiliar. 

Olhar atento e cauteloso, sempre com cuidado, desejo que você se mantenha sempre conectado 
com segurança.  
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