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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva verificar as eventuais convergências entre os princípios da Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD) e os princípios das Diretrizes sobre Privacidade da OCDE, 

o Privacy Framework, para fins de realização de transferência internacional de dados entre o 

Brasil e os países-membros da organização internacional. Como hipótese de pesquisa aponta-

se que o texto normativo da LGPD, analisado em comparação às Diretrizes sobre Privacidade 

da OCDE, induz que há convergência legislativa no ordenamento jurídico brasileiro para que 

seja possível a transmissão transfronteiriça de dados para os membros da organização 

internacional, devido à semelhança dos textos normativos. Por outro lado, a própria normativa 

internacional demanda a adequação a standards mais amplos relacionados à gestão de riscos, 

cultura de privacidade e atuação ativa de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o 

que será analisado na presente pesquisa. Devido à proximidade no texto da LGPD com o RGPD 

(Regulamento Geral de Proteção de Dados) europeu, um dos principais regulamentos de 

proteção de dados pessoais do mundo e baseada nas Diretrizes da OCDE, existem diversas 

semelhanças entre as normas. Embora as ferramentas de adequação e a base principiológica da 

LGDP estejam muito próximas das Diretrizes da OCDE, a figura de uma autoridade nacional 

de proteção de dados independente e autônoma é imprescindível. A ANPD está em fase de 

estruturação no Brasil e a lei que previu sua criação a deixou vinculada ao poder executivo e 

não previu um orçamento específico, o que pode fazer com que o órgão não consiga cumprir 

sua função precípua. O que se concluiu com a pesquisa foi que embora haja convergência 

legislativa entre a LGPD e as Diretrizes da OCDE, a independência, autonomia e orçamento 

específico da ANPD para que possa atuar de forma eficiente, aliados à promoção de uma cultura 

de privacidade no país, serão o ponto chave para que o Brasil possa ser considerado adequado 

à OCDE em matéria de proteção de dados pessoais. O estudo foi realizado no Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Direito da Unochapecó, na linha de pesquisa Direito, Cidadania e 

Atores Internacionais. A pesquisa ocorreu por meio da abordagem qualitativa, utilizando-se o 

método hipotético-dedutivo. 

 

Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de Dados. OCDE. Transferência internacional de 

dados. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work aims to verify any convergences between the principles in General Data 

Protection Law (GDPL) and the principles in OECD’s Privacy Framework, for transborder data 

flows purposes between Brazil and OECD’s member-countries. The hypothesis brought was 

that the normative text of GDPL, compared to OECD’s Privacy Framework, indicates that there 

are legal convergences in Brazilian legal order which enables the transborder data flow to 

member-countries of the international organization, due to the similarities of the legal texts. In 

the other hand, the international normative demands the adequacy to more broad standards 

related to risk management, privacy enhancement and active operation of a National Data 

Protection Authority, which will be analyzed in the present research. Due to the resemblance 

between GDPL legal text and the European GDPR (General Data Protection Regulation), one 

of the most important data protection regulations of the world and based on OECD’s Privacy 

Framework, there are several similarities between them. Although the adequacy instruments 

and the principiological base form GDPL are closely related to OECD’s Privacy Framework, 

the need of an independent and autonomous national data protection authority is essential. The 

Brazilian NDPA is in its structural phase and the law that created it kept it bonded to executive 

power and did not determine a specific budget, which may prevent the institution of fulfilling 

its function properly. The conclusion of the research was that although there are legal 

convergences between GDPL and OECD’s Privacy Framework, the independence, autonomy, 

and specific budget of NDPA which must allow it to act in an efficient way, associated with the 

enhancement of a privacy culture in the country, will be the key points to Brazil’s adequacy to 

OECD’s data protection norms. The study was accomplished at the Stricto Sensu Post-

Graduation in Law Program of Unochapecó, in the Law, Citizenship and International Actors 

research area. The research was made by a qualitative approach, using a hypothetic-deductive 

methodology. 

 

Keywords: General Data Protection Law. OECD. Transborder data flows. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O fluxo de informações e dados coletados e transmitidos pela internet atualmente é 

muito superior ao que a humanidade consegue processar e/ou consumir. Dentro de um contexto 

de vigilância e conexão constantes, os dados pessoais tornaram-se um bem imaterial do 

indivíduo que podem ser comercializados e transmitidos quase que instantaneamente. 

Dados pessoais podem ser entendidos como quaisquer informações que possam 

identificar um indivíduo dentro de um certo contexto. Informações de redes sociais, de 

cadastros no comércio, bases governamentais, prontuários médicos e histórico de compras na 

internet ou na farmácia são dados que, organizados e aliados a outras informações e submetidos 

a tratamento, podem identificar um indivíduo e serem considerados dados pessoais, embora 

isoladamente não tenham, necessariamente, valor algum. 

O fato de os serviços de acesso à internet serem gratuitos e as empresas que fornecem 

estes serviços serem as maiores e mais ricas do mundo demonstra que o mercado dos dados 

pessoais é crescente e abundante. Através da inteligência artificial e do machine learning, os 

principais players do setor estão criando algoritmos cada vez mais inteligentes e que se 

autoalimentam com informações. Os dados pessoais dos usuários da internet, atualmente, são 

coletados por estas empresas, tratados e vendidos para os mais diversos fins, sob a justificativa 

de melhorar a experiência do usuário e facilitar o fluxo de mercado.  

No entanto, a coleta e o tratamento exacerbado destes dados pessoais por controladores 

e operadores no mundo inteiro podem trazer prejuízos para o titular. Além da obscuridade das 

operações dos dados pessoais e da dificuldade de acesso, os indivíduos usuários da internet 

podem ser vítimas de preconceito e segregação a partir do momento que dados considerados 

sensíveis afetam a forma como o controlador ou fornecedor de serviços trata o indivíduo, além 

do constante risco de terem suas informações pessoais disponibilizadas por alguma falha de 

segurança. 

Esta obscuridade dos controladores e operadores de dados pessoais gera insegurança, o 

que enseja uma mudança de paradigma. A segurança é imprescindível para o convívio social 

tolerável. A proteção à propriedade privada possui papel central na formação do direito 

positivado pós-moderno do Estado liberal, ao ponto de ser objeto de regulação antes mesmo 

dos direitos humanos ou direitos ambientais. Esta perspectiva pode ser percebida nas primeiras 

abordagens referentes à proteção à privacidade. 

O direito à proteção dos dados pessoais passou a ser protagonista das discussões sobre 

governança e regulação da internet. Organizações Internacionais, países e empresas discutem 
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conjuntamente os parâmetros de privacidade e segurança dos usuários da internet, visando 

respeitar os direitos fundamentais do ser humano, bem como, o progresso econômico e 

tecnológico. 

Devido à característica descentralizada e internacional da internet, não existe normativa 

específica para usuários, devendo cada Estado criar suas normas reguladoras internas e suas 

diretrizes ideais, o que pode causar estranheza entre ordenamentos distintos. Há um movimento 

da comunidade internacional de cooperação pelo desenvolvimento de um direito harmônico 

entre Estados, por meio de Organizações Internacionais e discussões conjuntas, visando a 

unificação de normativas e do direito internacional público e privado. 

Um dos principais documentos normativos relacionados à privacidade são as Privacy 

Guidelines, documento elaborado pela OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) em 1980, que tem por intuito nortear as legislações internas de 

seus Estados-membros para que adotem certos princípios referentes à privacidade e proteção e 

dados pessoais, elencando requisitos para a transmissão internacional de dados. As Guidelines 

foram atualizadas em 2013 pelo Privacy Framework ou Diretrizes sobre Privacidade da OCDE, 

objeto do presente estudo. 

Outro documento relevante neste contexto é o GDPR (General Data Protection 

Regulation), promulgado pela União Europeia em maio de 2018, que visa proteger os dados de 

usuários através de três nortes principais: a governança de dados, a gestão de dados e a 

transparência dos dados, através da positivação da portabilidade dos dados, da punição severa 

daqueles que não fizerem a curadoria correta dos dados ocasionando o seu vazamento, bem 

como, explicitar a destinação e uso destes dados, e que serviu como inspiração para a 

formulação do texto da LGPD. 

Devido à pressão exercida por instituições da sociedade civil, pelas academias e pelo 

movimento político mundial após 2013 com o escândalo do caso Snowden, em 2014 o Brasil 

deu o primeiro passo para o protecionismo cibernético com o Marco Civil da Internet (Lei n° 

12.965/2014), embora houvesse discussões acerca de uma regulamentação unificada em 

matéria de proteção de dados no Mercosul desde 2005, o que seria o embrião do que se tornaria 

posteriormente a LGPD. 

Nesta corrente protecionista internacional e sob forte influência do GDPR europeu, em 

2018 foi aprovada pelo governo federal brasileiro a Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais ou LGPD, em vigor a partir de setembro de 2020. 

Do texto da lei brasileira se extraem seus fundamentos, princípios, diretivas de 

governança, orientações para adequação em quesitos como segurança e tratamento de dados, 
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bem como, requisitos para transmissão internacional de dados, que demanda que o país para o 

qual serão enviados dados pessoais de usuários em solo pátrio respeite regras de proteção de 

dados minimamente adequadas à lei nacional. 

A presente pesquisa surge do questionamento, partindo da premissa que o ingresso na 

OCDE é um objetivo claro do Brasil, existe convergência normativa entre os princípios para 

tratamento de dados pessoais da Lei Geral de Proteção de Dados e os princípios das Diretrizes 

da OCDE sobre Privacidade para fins de transmissão internacional de dados pessoais e para o 

ingresso do Brasil na organização internacional? 

Como hipótese de pesquisa aponta-se que o texto normativo da LGPD, analisado em 

comparação às Diretrizes sobre Privacidade da OCDE, induz que há convergência legislativa 

no ordenamento jurídico brasileiro para que seja possível a transmissão transfronteiriça de 

dados para os membros da organização internacional, devido à semelhança dos textos 

normativos. Por outro lado, a própria normativa internacional demanda a adequação a standards 

mais amplos relacionados à gestão de riscos, cultura de privacidade e atuação ativa de uma 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que será analisado na presente pesquisa. 

Apresenta-se como objetivo geral verificar a convergência normativa entre a Lei Geral 

de Proteção de Dados e as Diretrizes sobre privacidade da OCDE para fins de transmissão 

internacional de dados, tendo em vista que a normativa da Organização Internacional elenca 

requisitos mínimos a serem adotados por países-membros para tal e o interesse brasileiro de 

ingresso à Organização. 

Neste plano de fundo, foram propostos três objetivos específicos para atingir o objetivo 

geral, estruturados em três capítulos. O primeiro discorre sobre o processo histórico de 

desenvolvimento do direito à privacidade, explicitando sua origem como direito burguês no 

contexto norte-americano e sua evolução como direito fundamental à proteção de dados 

pessoais através de normativas e decisões de tribunais no continente europeu, justificando o 

papel preponderante da Europa na matéria até a atualidade, utilizando como aporte teórico os 

estudos de Stefano Rodotà. 

Também foi abordado o protagonismo da privacidade como norteadora dos avanços 

tecnológicos na atual sociedade da informação, realizando-se um estudo acerca da figura do 

consentimento no tratamento de dados e culminando na formulação das primeiras normativas 

e na base principiológica para as leis de proteção de dados pessoais atuais. 

No segundo capítulo foi abordado, em um primeiro momento, o desenvolvimento 

normativo do ordenamento jurídico brasileiro sobre a proteção de dados pessoais, culminando 
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no estudo sobre os fundamentos e princípios para tratamento de dados pessoais presentes na 

Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD. 

Em um segundo momento foi realizado um estudo sobre os princípios para proteção de 

dados pessoais presentes nas Privacy Guidelines, ou Diretrizes da OCDE sobre Privacidade, os 

princípios básicos de aplicação internacional para fluxo transfronteiriço de dados, as 

modificações trazidas pelo Privacy Framework às Diretrizes e, por fim, as convergências e 

divergências entre a LGPD e as Diretrizes da OCDE. 

O terceiro capítulo buscou contextualizar as ações de adequação implementadas pelo 

Brasil e as convergências com relação à normativa da OCDE para fins de transmissão 

internacional de dados, apresentando o protagonismo europeu sobre a matéria por meio da 

influência histórica sobre o assunto e o papel fundamental do GDPR, bem como, os requisitos 

presentes na LGPD e as convergências e divergências entre si, destacando-se a exigência pela 

normativa internacional da necessidade de estruturação de uma autoridade nacional de proteção 

de dados pessoais autônoma e independente, com orçamento previsto e estrutura suficiente para 

praticar suas atividades conforme necessário. 

Neste capítulo explicita-se as atribuições da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados, criada pela MP nº 869/2018, atual Lei nº 13.853/2019, e destaca-se que o órgão ficou 

vinculado ao Poder Executivo, o que pode ser interpretado negativamente no cenário 

internacional, dada a influência que a autoridade pode sofrer. Discorre-se sobre dois relatórios 

organizados pela OCDE sobre o Brasil, o Digital Government Review of Brazil e A Revisão da 

OCDE sobre a Transformação Digital: A Caminho da Era Digital no Brasil, que explicita pontos 

positivos sobre a digitalização do setor público e sobre a transformação digital do Brasil, 

apontando recomendações a serem adotadas pelo país. 

Por fim, identifica-se os pontos convergentes das normativas, elencando-se as principais 

mudanças a serem adotadas pelo país para que se possibilite a transmissão internacional de 

dados pessoais para países-membros da OCDE e a possível adequação normativa para fins de 

ingresso na Organização Internacional, utilizando-se como critério para verificação de 

convergência os próprios critérios elencados nas Partes Quatro, Cinco e Seis das Diretrizes 

sobre Privacidade da OCDE. 

O estudo buscou referências no trabalho teórico de pesquisadores de áreas diversas, tais 

como, filósofos, sociólogos, historiadores, antropólogos e juristas. Dentre estes, sobressaem-

se: Stefano Rodotà, Danilo Doneda, Bruno Ricardo Bioni, Zygmunt Bauman, David Lyon, 

Manuel Castells, Carl Shcmitt, Rony Vainzof, Ana Frazão, Gustavo Tepedino, Laura Schertel 

Mendes, Alexandre Veronese, Marcel Leonardi, Francis Aldhouse, Ricardo Villas Bôas Cueva, 
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Marco Aurélio Bellizze Oliveira. Estes autores auxiliaram na formulação da base teórica do 

presente trabalho, pormenorizando sobre o processo histórico da formação do direito à 

privacidade e seu desenvolvimento como um direito fundamental, a criação das primeiras leis 

nacionais e internacionais que sobre o tema e a formação da base principiológica da proteção 

de dados. Como marco teórico foram utilizados os estudos de Stefano Rodotà dada a sua 

proeminência e importância para a caracterização do direito à privacidade e aos primeiros 

princípios de proteção aos dados pessoais, que serviram de espinha dorsal para as demais obras 

posteriores. 

Também foram utilizados como base do presente trabalho produções institucionais 

provenientes das Organizações Internacionais, como os relatórios e documentos científicos 

produzidos pela OCDE, pela APEC e pelo CE, bem como, pela análise de tratados e de textos 

normativos provenientes da União Europeia e dos Estados Unidos. Produções científicas como 

artigos, dissertações e teses de juristas foram amplamente utilizados, principalmente com 

relação às atribuições das autoridades de garantia e do papel das normativas internacionais 

sobre o fluxo internacional de dados. Foram utilizadas também informações extraídas das 

páginas eletrônicas institucionais do governo brasileiro, tais como o portal da ANPD e do 

Ministério das Relações Exteriores. 

A pesquisa foi realizada através da abordagem qualitativa, sem o intuito de esgotar o 

tema mas buscando a criação de conhecimento, descrevendo o contexto e buscando significados 

relevantes, utilizando-se o método hipotético-dedutivo partindo do problema de pesquisa para 

possíveis aplicações práticas para confirmar ou refutar a hipótese apresentada. 

Os procedimentos técnicos utilizados para o presente trabalho foram a pesquisa 

bibliográfica e documental, abrangendo publicações relacionadas ao tema, tais como livros e 

artigos científicos, textos de tratados, recomendações, normativas e produção científica de 

organismos internacionais. Foi necessária a tradução de textos e documentos em língua 

estrangeira, inserindo-se no trabalho os trechos traduzidos do idioma inglês. 

Ao final, são apresentadas as conclusões da pesquisa e eventuais recomendações para 

trabalhos futuros. 
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2 NOTAS HISTÓRICAS SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS: DA GÊNESE À 

REGULAÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos proporcionados pelo melhoramento da técnica e do domínio 

de alguns aspectos da natureza pelos seres humanos ocasionou a expansão da perspectiva de 

conhecimento e consciência da humanidade. Através das grandes navegações, os povos, 

principalmente europeus, entenderam que o mundo seria um lugar a ser dominado e colonizado, 

proporcionando, de certa forma, uma conexão entre dominadores e dominados. Grandes 

expedições ocorreram para transporte de bens, valores e pessoas (PARDO, 2015). 

Em cada época da sociedade, existiu uma figura central de organização econômica e 

social. Na sociedade agrícola1, a fonte de riquezas provinha da terra. Em um segundo momento, 

sobreveio a Revolução Industrial que, através da criação de máquinas a vapor e da eletricidade, 

tiveram papel central na produção fabril e, consequentemente, na formação de riquezas. Após 

a Segunda Guerra Mundial, a sociedade deixou de ser caracterizada pelo que poderia produzir, 

mas sim, pelos serviços que poderiam ofertar. A prestação de serviços passou a ser a mola 

propulsora da economia, citando-se como exemplo, o setor bancário, securitário, de assistência 

médica e educacional (BIONI, 2020). 

 Neste novo contexto, os conflitos deixaram de ser meros embates por território físico ou 

por riquezas do solo. As disputas diplomáticas e políticas pelo domínio de tecnologias e 

informações passaram a ser preponderantes. No início do processo de globalização, o domínio 

sobre os ditames do que seria o direito internacional público e a capacidade de postular estas 

regras foram de suma importância para o desenvolvimento dos Estados, tendo como exemplo, 

a Europa e seu domínio do cenário político e jurídico em âmbito internacional por séculos 

(SCHMITT, 2014). 

Manuel Castells afirma que “a tecnologia não determina a sociedade” e que tampouco 

a sociedade escreve o curso da transformação tecnológica. Em verdade, afirma o autor, a 

tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas 

ferramentas tecnológicas (CASTELLS, 2020, p. 64). 

 
1 A sociedade agrícola se caracteriza pela fixação de povos nômades em locais determinados, normalmente 
próximos a fontes de água, e pelo aprimoramento de técnicas de agricultura que, com o passar do tempo, ensejou 
no desenvolvimento de meios de troca, principalmente o escambo, o que viriam a se tornar as primeiras práticas 
comerciais. Conceito extraído de: SILVA, Daniel Pereira Militão. Desafios do ensino jurídico na pós-
modernidade: da sociedade agrícola e industrial para a sociedade da informação. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2009. p. 57.  
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 Logo que tecnologias de transmissão de informação passaram a ser financiadas e 

incentivadas, as mudanças de paradigma com relação à tecnologia se tornaram mais 

proeminentes. Assim tais tecnologias se propagaram e foram apropriadas por diferentes países, 

várias culturas, organizações diversas e diferentes objetivos, explodindo em todos os tipos de 

aplicações e usos que, por sua vez, produziram inovação tecnológica acelerando a velocidade e 

ampliando o escopo das transformações tecnológicas, bem como diversificando suas fontes 

(CASTELLS, 2020). 

 Atualmente, a sociedade vive o paradigma da tecnologia da informação. Este conceito 

foi concebido por Carlota Perez, Christopher Freeman e Giovanni Dosi e ajuda a organizar a 

essência da transformação tecnológica atual à medida que ela interage com a economia e a 

sociedade. O paradigma foi delimitado da seguinte forma: 

Um paradigma econômico e tecnológico é um agrupamento de inovações técnicas, 

organizacionais e administrativas inter-relacionadas cujas vantagens devem ser 

descobertas não apenas em uma nova gama de produtos e sistemas, mas também e 

sobretudo na dinâmica da estrutura dos custos relativos de todos os possíveis insumos 

para a produção. Em cada novo paradigma, um insumo específico ou conjunto de 

insumos pode ser descrito como o “fator-chave” desse paradigma caracterizado pela 

queda dos custos relativos e pela disponibilidade universal. A mudança 

contemporânea de paradigma pode ser vista como uma transferência de uma 

tecnologia baseada principalmente em insumos baratos de energia para uma outra que 

se baseia predominantemente em insumos baratos de informação derivados do avanço 

da tecnologia em microeletrônica e telecomunicações (DOSI et al., 1988a, p. 10). 

  

O fluxo de informações confidenciais passou a ser mais intenso com o passar do tempo, 

deixando de ser mera estratégia de guerra para tornar-se, aos poucos, imprescindível para a 

sociedade pós-moderna. Através da criação da internet pelo governo norte-americano nos anos 

602 e posteriormente a concepção do protocolo WWW (World Wide Web) nos anos 90 pelos 

europeus3, foi possível descentralizar o acesso às informações e transmitir dados de forma veloz 

e aparentemente segura para quase todos os lugares do mundo. Assim, a sociedade atual está 

 
2 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução Roneide Venancio Majer, 21ª edição, revista e ampliada. 
São Paulo: Paz e Terra, 2020. p. 65: “A internet originou-se de um projeto imaginado na década de 1960 pelos 
agentes da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (Darpa) 
para impedir a tomada ou destruição do sistema norte-americano de comunicações pelos soviéticos, em caso de 
guerra nuclear. O resultado foi uma arquitetura de rede que não pode ser controlada a partir de nenhum centro e é 
composta por milhares de redes de computadores autônomas com inúmeras maneiras de conexão, contornando 
barreiras eletrônicas”. 
3 Ibidem, p. 105-106: “A invenção do WWW deu-se na Europa, em 1990, no Centre Europén pour Recherche 
Nucleaire (CERN) em Genebra, um dos principais centros de pesquisas físicas do mundo, por um grupo de 
pesquisadores chefiado por Tim Berners-Lee e Robert Cailliau”. 
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encravada por uma nova forma de organização em que a informação é o elemento nuclear para 

o desenvolvimento da economia (BIONI, 2020). 

Acerca deste paradigma, Manuel Castells destaca cinco aspectos relevantes que 

representam a base material da sociedade da informação4. O primeiro aspecto do novo 

paradigma é que a informação é sua matéria-prima: são tecnologias para agir sobre a 

informação, não apenas informação para agir sobre a tecnologia, como foi o caso das revoluções 

tecnológicas anteriores (CASTELLS, 2020). 

A segunda característica refere-se à penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias, 

haja vista que a informação é uma parte integral de toda atividade humana. Todos os processos 

de nossa existência individual e coletiva são diretamente moldados (embora, com certeza, não 

determinados) pelo novo meio tecnológico (CASTELLS, 2020). 

O terceiro aspecto deste novo paradigma refere-se à lógica de redes em qualquer sistema 

ou conjunto de relações, usando essas novas tecnologias da informação. A lógica atomizada e 

individualizada da interação humana dentro do contexto social ficou no passado e a 

interatividade passou a ter papel central. A rede pode agora ser implementada materialmente 

em todos os tipos de processos e organizações graças a recentes tecnologias da informação. 

Essa lógica de redes é necessária para estruturar o não estruturado preservando a flexibilidade, 

pois o não estruturado é a força motriz da inovação na atividade humana (CASTELLS, 2020). 

A quarta característica expõe que o paradigma da tecnologia da informação é baseado 

na flexibilidade, referindo-se ao sistema de redes, mas em um aspecto distinto. Não apenas os 

processos são reversíveis, mas organizações e instituições podem ser modificadas, e até mesmo 

fundamentalmente alteradas, pela reorganização de seus componentes. Há a maior capacidade 

de reconfiguração, aspecto decisivo em uma sociedade caracterizada por constante mudança e 

fluidez organizacional. Tornou-se possível inverter as regras sem destruir as organizações, pois 

as bases das organizações podem ser reprogramadas e reaparelhadas (CASTELLS, 2020). 

Existe um risco inerente à flexibilização que possui aspecto libertador como também 

uma tendência repressiva se os redefinidores de regras sempre forem os poderes constituídos. 

Denota-se desde já a importância da tecnologia e da atuação conjunta para reestruturação dos 

poderes constituídos e da busca de novas formas de distribuição destes poderes. É importante, 

 
4 Sobre a expressão “sociedade da informação”, v. David Lyon. “From ‘post-industrialism’ to ‘information 
society’: a new social transformation?”, Londres: 1986. Disponível em: 
<https://courses.helsinki.fi/sites/default/files/course-
material/4595393/LYON_From%20postindustrialism%20to%20information%20society.pdf>; e a nota de rodapé 
nº 30 em: CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução Roneide Venancio Majer, 21ª edição, revista e 
ampliada. São Paulo: Paz e Terra, 2020. p. 84-85. 
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neste contexto, manter uma distância entre a avaliação do surgimento de novas formas e 

processos sociais, induzidos e facilitados por novas tecnologias, e a extrapolação das 

consequências potenciais desses avanços para a sociedade e as pessoas (CASTELLS, 2020). 

Finalmente, a quinta característica dessa revolução tecnológica é a crescente 

convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado, em que 

trajetórias tecnológicas antigas ficam literalmente impossíveis de se distinguir separadamente. 

Todo o aparato tecnológico é conectado e interligado aos sistemas de informação. Os 

procedimentos realizados por computadores desenvolvem a tecnologia dos chips que, 

consequentemente, melhoram os computadores. As empresas e conglomerados privados ainda 

não possuem um consenso explícito de intercomunicabilidade, mas é uma tendência 

praticamente irrefreável. As telecomunicações agora são apenas uma forma de processamento 

da informação; as tecnologias de transmissão e conexão estão, simultaneamente, cada vez mais 

diversificadas e integradas na mesma rede operada por computadores (CASTELLS, 2020). 

Esta tendência, como será visto mais pormenorizadamente no decorrer do trabalho, é 

também incentivada pelas normativas nacionais e internacionais com o fito de centralizar 

processamentos, facilitar formas de controle e ampliar o escopo da responsabilização. De um 

certo modo, este posicionamento é justificável para que haja de fato a facilitação no controle 

direto dos fluxos de informação, principalmente em transações internacionais. Uma das grandes 

implicações com relação a isto, no entanto, é justamente a padronização no tratamento de dados, 

o livre acesso a bancos de dados praticamente únicos e as perspectivas de segurança e 

salvaguarda dos direitos à própria privacidade. 

Esbarra-se na própria tecnologia como freio deste cenário, porém, levando-se em conta 

a própria Lei de Moore5, a tecnologia desenvolve tecnologia que melhora os processos para 

desenvolvimento de tecnologia. Fatores como a computação quântica, criptografia e 

armazenamento remoto (nuvem) demonstram como, atualmente, o ápice da tecnologia já está 

fadado a ser ultrapassado.  

O desenvolvimento da robótica, da biologia e nanotecnologia, neste contexto, torna-se 

expoente. Cientistas reproduziram um órgão com material genético cultivado em laboratório 

em uma impressora 3D6. A nanotecnologia está cada vez mais presente no cotidiano, desde 

 
5 A lei de Moore é uma observação e projeção de uma tendência histórica relacionada à indústria de microchips e 
processamento de computadores. Foi observada por Gordon E. Moore, e consiste no estudo de que o número de 
transistores dos chips teria um aumento de 100%, pelo mesmo custo, a cada período de 18 meses. Essa profecia 
tornou-se realidade e acabou ganhando o nome de Lei de Moore. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Moore. 
6 Revista Galileu. Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/04/com-tecido-humano-
cientistas-imprimem-coracao-em-3d-pela-primeira-vez.html 
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nano moléculas de titânio presentes em protetores solares até computadores quânticos, com 

poder de processamento muito superior à computação convencional, o que pode modificar toda 

a gestão e lógica de segurança cibernética baseada em criptografia e computação 

descentralizada, como é o caso da blockchain. Neste liame encontra-se o ser humano, provido 

de direitos fundamentais e fadado a unir-se, cada vez mais, à tecnologia, o que acarreta riscos 

a estes direitos, dentre eles, o da privacidade. 

O atual processo de convergência entre diferentes campos tecnológicos no paradigma 

da informação resulta de sua lógica compartilhada na geração da informação. A partir da 

observação dessas mudanças em nossas máquinas e conhecimentos sobre a vida e com a ajuda 

de tais máquinas e conhecimentos, está havendo uma transformação tecnológica mais profunda: 

a das categorias segundo as quais pensamos todos os processos (CASTELLS, 2020). 

Nas palavras de Stefano Rodotà: 

Identificando as raízes do poder fundado na disponibilidade das informações e seus 
reais detentores, será possível não somente projetar formas de contra-poder e de 
controle, como também aproveitar as possibilidades oferecidas pela tecnologia da 
computação para tentar produzir formas diversas de gestão de poder, capazes de 
oferecer às liberdades individuais possibilidade de expansão antes impensáveis 
(RODOTÀ, 2008, p. 24). 

 

As colocações do autor resvalam na utopia, conforme ele mesmo afirma na continuidade 

de sua obra. Trata-se de distribuição das relações de poder e influências diretas na tomada das 

decisões por aqueles que detêm o poder. Seria necessário um movimento institucional 

praticamente impossível no contexto sociopolítico atual. Por derradeiro, as definições 

predominantes optaram por seguir uma linha contrária. Dá-se ênfase aos riscos ligados à difusão 

dos computadores e à constante vigilância por parte do Estado e de entes privados. 

Os processos de transmissão de informações e dados das mais diversas naturezas foram 

tratados meramente como um novo aspecto do cotidiano, inofensivo em um primeiro momento. 

No entanto, em pouco tempo a ausência de regulação e a centralidade do Estado no domínio 

destes dados trouxe à tona problemas relacionados à segurança e à privacidade dos cidadãos 

(DONEDA, 2019). 

O paradigma da tecnologia da informação não evolui para seu fechamento como um 

sistema, mas rumo à abertura como uma rede de acessos múltiplos. É forte e impositivo em sua 

materialidade, mas adaptável e aberto em seu desenvolvimento histórico. Seus principais 

atributos são abrangência, complexidade e disposição em forma de rede (CASTELLS, 2020). 

Dada esta perspectiva acerca do desenvolvimento tecnológico e suas influências no 

sistema sócio-político, econômico e normativo, é importante estudar as bases principiológicas 
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para formulação de regulações, traçando um paralelo entre a tecnologia e os desafios do sistema 

legislativo, nacional e internacional. 

Para tratar do assunto da regulação e bases principiológicas sobre a privacidade, utiliza-

se como marco teórico o autor italiano Stefano Rodotà. Sua história está intimamente ligada ao 

tema e seus trabalhos são referenciados pela maioria dos autores posteriores, tamanha sua 

influência. Devido à sua relevância com relação ao assunto, sua obra “A Vida na Sociedade da 

Vigilância – A privacidade hoje”, traduzido por Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda, 

publicado no Brasil pela editora Renovar no ano de 2008, foi utilizada amplamente no presente 

trabalho. 

 

2.1 UM BREVE PANORAMA SOBRE O DIREITO À PRIVACIDADE 

 

Historicamente falando, o nascimento da privacidade pode ser associado à degradação 

da sociedade feudal, tendo em vista que os indivíduos eram todos ligados por uma complexa 

série de relações que se refletiam na própria organização de sua vida cotidiana, ou seja, o 

isolamento era privilégio de pouquíssimos eleitos ou daqueles que viviam distantes da 

comunidade. (RODOTÀ, 2008). 

A partir do momento que as residências medievais passaram a possibilitar a proteção à 

intimidade dos residentes, passou-se a valorizar de fato o direito à intimidade, tornando-se um 

novo alinhamento de classes que posteriormente iria refletir-se em um direito inerente à classe 

burguesa (MUMFORD, 1961). 

Uma das primeiras manifestações acerca do direito à privacidade ocorreu pela 

publicação de um artigo de Samuel Warren e Louis Brandeis em 1890 que versava sobre o 

direito de ser deixado só (right to be let alone), oponível a terceiros, haja vista as crescentes 

ameaças à personalidade humana decorrentes da massificação da mídia e do abuso da imagem 

e de informações pessoais. Baseando-se em precedentes da common law sobre ilícitos contra a 

honra e sobre violações ao direito de propriedade, através de seu trabalho os autores elencaram 

os elementos basilares do direito à privacidade, que seria posteriormente reconhecido no artigo 

12 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e em diversos ordenamentos jurídicos 

internos dos países (CUEVA, 2017). 

 A noção de privacidade trazida por Brandeis e Warren foi marcada inicialmente por este 

aspecto individualista e até mesmo egoísta de “ser deixado só”, sem uma visão mais ampla 

sobre o que significa, ou viria a significar, o direito à privacidade. Esta concepção foi o marco 
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inicial do desenvolvimento do conceito de que a privacidade é um aspecto fundamental da 

realização da pessoa e do desenvolvimento da sua personalidade (DONEDA, 2019). 

 Antes deste marco não havia trabalhos concretos sobre privacidade, apenas uma 

preocupação emergente dos juristas e tribunais devido à revelação de fatos da vida privada de 

pessoas famosas por jornais no início do século XIX com o advento da fotografia que 

possibilitava o uso da imagem de pessoas e do jornal impresso, que democratizou o acesso à 

informação (TOMASEVICIUS FILHO, 2014). 

Denota-se assim que a possibilidade de aproveitar plenamente a própria intimidade é 

característica eminentemente burguesa e os diferencia das demais classes. Em um nível 

institucional e social, o nascimento da privacidade não se deu naturalmente, não é um direito 

natural do ser humano por si só, é uma aquisição de um privilégio por parte de um grupo 

específico detentor da propriedade e dos meios de exercício de poder. O aspecto individualista 

da privacidade, aliado às condições materiais de vida, excluíram este direito da classe operária. 

O próprio conceito de “ser deixado só” pode ser considerado, inclusive, uma forma de 

desinteresse das condições de vida dos menos favorecidos, representando o abandono dos mais 

fracos à violência social (RODOTÀ, 2008). 

Evidentemente, os que se sentiam ofendidos por ter sua privacidade violada eram 

aqueles que possuíam elevada projeção social e que estavam mais expostos à mídia. Este 

movimento durou até, pelo menos, a década de 1960. Através do avanço do Estado liberal e da 

amplitude de consciência de direitos coletivos por classes menos favorecidas, deu-se início ao 

movimento de requisição de direitos básicos, dentre eles, a privacidade (DONEDA, 2019). 

O Estado foi o primeiro que pôde utilizar largamente informações pessoais dos cidadãos 

sob justificativa de que um dos pressupostos para uma administração pública eficiente é o 

conhecimento tão acurado quanto possível da população, o que implica na realização de censos 

e pesquisas e o estabelecimento de regras para tornar compulsória a transmissão de 

determinadas informações pessoais à administração pública (DONEDA, 2019). 

 O aumento considerável na coleta de informações pessoais por instituições públicas e 

privadas visa dois objetivos principais: a aquisição de elementos necessários à preparação e 

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

de estratégias empresariais privadas; e o controle da conformidade dos cidadãos à gestão 

política dominante ou aos comportamentos prevalecentes (RODOTÀ, 2008). 

Em alusão à figura do Big Brother de George Orwell em seu romance fictício distópico 

1984, o Estado e os entes privados passaram a ser os detentores e centralizadores das 
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informações e dados pessoais dos cidadãos, agindo sob a égide do interesse social e do livre 

mercado devido à falta de regulamentação. 

Com a pulverização dos centros de processamento de dados exigiu-se que fossem 

estabelecidos meios de proteção da privacidade também contra terceiros, tendo em vista que o 

setor privado passou a ter acesso aos dados e tratá-los (OLIVEIRA, 2019). 

A defesa do direito à privacidade, neste contexto, pode ser encarada conforme a 

finalidade com que os dados foram coletados. Considerando a separação de classes, percebe-se 

resistência, por parte da classe média, em fornecer à autoridade pública informações relevantes 

para a elaboração de programas sociais, em oposição a uma política de intervenção pública com 

finalidades sociais. Tal intervenção ensejaria em um custo para a sociedade que afetaria, em um 

primeiro momento, justamente a classe média. Vê-se que por trás da defesa da privacidade se 

esconde a hostilidade em relação a uma pressão fiscal mais acentuada e a uma política de 

diminuição da diferença social. Com motivação diferente da originária, mas com viés 

conservador, resta reforçada a identificação entre a tutela da privacidade e os interesses da 

classe burguesa (RODOTÀ, 2008). 

Por outro lado, tem significado diverso a reação contrária à coleta de informações com 

finalidade de controle do comportamento político, pertencente à classe “progressista” da defesa 

da privacidade, mais comum nos grupos de oposição e nos partidos de esquerda. Neste 

momento, a privacidade perde o seu caráter aristocrático e elitista originário e atinge a opinião 

pública no seu conjunto (RODOTÀ, 2008). 

Não podem ocorrer equívocos em generalizar as verdadeiras motivações destes grupos 

como formas de resistência do indivíduo contra a ingerência do poder público.  O que se 

observa, pelo contrário, é a instrumentalização da privacidade. No primeiro caso, os indivíduos 

evocam o direito à privacidade para fins de justificar uma recusa a repassar informações 

necessárias aos programas sociais com intuito de consolidar privilégios de um grupo. Já no 

segundo, a privacidade serve para reagir contra o autoritarismo e contra uma política de 

discriminações baseada nas opiniões políticas. Neste caso, a privacidade serve para promover 

a paridade de tratamento entre os cidadãos, de realizar a igualdade e não de resguardar o 

privilégio, quebrando seu nexo de identificação com a classe burguesa (RODOTÀ, 2008). 

Os registros políticos vão muito além da classe média, afetando sobretudo as diferentes 

minorias e os que pertencem à classe operária. Devido a isto, há uma mudança no paradigma 

de evocação do próprio direito à privacidade, haja vista que o exercício de poder dos entes 

públicos e privados afeta um determinado grupo social, por tal motivo, há uma expansão da 

dimensão do direito individual para a coletividade. 
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Em razão das modificações sociais e da evolução tecnológica, a discussão sobre os 

danos causados pelo processamento e fluxo de dados na sociedade não se restringe mais à 

ameaça do enorme poder do Estado, expresso na figura do Big Brother de Orwell, mas abrange 

hoje também o setor privado, que utiliza massivamente dados pessoais para atingir os seus 

objetivos econômicos. Assim, a ameaça passa a ser representada pelos “pequenos irmãos” e 

pela utilização dos dados pessoais como mercadoria (BÜNCHER, 2006, p. 26). 

As novas dimensões da coleta e do tratamento de informações provocaram a 

multiplicação de apelos à defesa da privacidade e, ao mesmo tempo, aumentaram a consciência 

da impossibilidade de confiar nos mecanismos existentes tradicionalmente que regulamentam 

e que surgem dentro do quadro institucional já existente. Houve uma mudança qualitativa com 

relação aos próprios problemas que surgiram da ausência da privacidade, incitando-nos a 

considerá-los pertencentes à própria organização do poder, em que a infraestrutura da 

informação representa hoje um dos seus componentes fundamentais (RODOTÀ, 2008). 

Com a democratização da tecnologia e do acesso à internet, houve a conscientização 

coletiva acerca da necessidade da proteção dos dados pessoais, não somente para os 

privilegiados. A massificação do consumo criou um personagem no cenário da privacidade. O 

consumidor passou a ser protagonista, tanto como alicerce para regulamentação e rigidez 

normativa em relação ao setor privado, quanto como objeto de desejo pelas empresas para 

utilização dos dados pessoais. O indivíduo pertencente a um grupo social maior passou a ser 

essencial, não mais a sua propriedade (DONEDA, 2019). 

Nas palavras de Sartori (2016), “a disciplina dos dados pessoais, obviamente, não é 

novidade, pois não se relaciona apenas ao processamento de dados pessoais realizado na 

internet, englobando também cadastros de indivíduos com os mais diversos fins, como a 

problemática envolvendo a tutela de dados pessoais ganhou, e ganha diariamente, novas 

nuances com a internet e a onipresença da tecnologia”. 

Diante disso, restou ultrapassado o conceito cada vez mais frágil de privacidade como 

o “direito a ser deixado só” de Warren e Bandeis, que exaltava o ângulo individualista, voltado 

à possibilidade de cada um controlar o uso das informações que lhe dizem respeito, 

apresentando a privacidade como mero instrumento para realizar a finalidade de ser deixado só. 

Atualmente chama a atenção a possibilidade de indivíduos e grupos controlarem o exercício de 

poder baseado na disponibilização de informações, concorrendo para estabelecer equilíbrios 

sócio-políticos mais adequados. Tornou-se uma luta de poder e de predominância de exercício 

de poder (RODOTÀ, 2008). 
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Por outro lado, como aponta Danilo Doneda, o artigo escrito por Warren e Brandeis 

refletia a tendência a uma fundamentação diversa para a proteção da privacidade, desvinculada 

do direito de propriedade. Um de seus pontos centrais é a observação de que o princípio a ser 

observado na proteção da privacidade não passa pela propriedade privada, porém pela chamada 

personalidade inviolável. A privacidade não está atrelada a um receio de roubo ou apropriação 

física, mas sim, com relação à propriedade imaterial do indivíduo (DONEDA, 2019). 

O aumento do uso de computadores pelos indivíduos fez com que surgissem novas 

formas de coleta e tratamento de informações que, aliados à crescente necessidade de dados por 

parte das instituições públicas e privadas, transformou a distribuição e uso do poder por tais 

instituições. É necessária uma análise realista, tendo em vista que é pouco provável que haja 

uma ação direta contrária a este novo cenário, para que seja possível desfazer o nó das relações 

entre a tutela das liberdades individuais e a eficiência administrativa e empresarial. 

Vivemos uma verdadeira sociedade da vigilância. Após o 11 de setembro, tanto os 

Estados como as empresas privadas passaram a criar uma política organizacional voltada à 

coleta de informações das mais variadas naturezas, sob a égide do combate ao terror. A 

sociedade não esteve tão segura e tão vulnerável ao mesmo tempo. É um paradoxo apontado 

por Bauman em que afirma: “de um lado, estamos mais protegidos da insegurança que qualquer 

geração anterior; de outro, porém, nenhuma geração anterior, pré-eletrônica, vivenciou os 

sentimentos de insegurança como experiência de todos os dias” (BAUMAN, 2017, p. 100). 

Seguindo este caminho, logo se percebe a inadequação das tradicionais definições 

jurídico-institucionais diante dos novos problemas impostos pela realidade dos sistemas 

informativos atuais. Não é suficiente elaborar um sistema de contenção do poder dos 

computadores em relação às suas particulares modalidades de utilização, mas é necessário 

analisar todas as potencialidades de seu uso, ligando-as aos diversos significados que possam 

assumir no conjunto do sistema político (RODOTÀ, 2008). 

 Em princípio, devido à estrutura global dos sistemas jurídicos burgueses, o 

reconhecimento formal dos direitos da personalidade foi traduzido principalmente na garantia 

da propriedade, compreendida como a máxima projeção dos direitos individuais da liberdade, 

portanto, era demandado somente livre acesso aos dados econômicos dos indivíduos. Tal 

privilégio reservado às informações econômicas reflete e reforça a posição de proprietários e 

empreendedores, temerosos em relação a um controle contínuos e substanciais por parte da 

coletividade (RODOTÀ, 2008). 

 A personalidade é o conjunto de características e atributos da pessoa humana que 

distinguem uma pessoa da outra, considerado como objeto de proteção por parte do 
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ordenamento jurídico. Assim, os direitos da personalidade seriam os caracteres incorpóreos e 

corpóreos que conformam a projeção da pessoa humana (BIONI, 2019). 

Por sua vez, a ciência jurídica visa a proteção da individualidade e dos direitos da 

personalidade dos cidadãos de agressões e abusos. O indivíduo como unidade da vida social e 

jurídica tem necessidade de afirmar a própria individualidade, distinguindo-se de outros 

indivíduos, e, por consequência, ser reconhecido por quem é na realidade (CUPIS, 2008). 

Sob esta perspectiva, um dado, atrelado à esfera de uma pessoa, pode se inserir dentre 

os direitos da personalidade, devendo ser adjetivado como pessoal, caracterizando-se como uma 

projeção, extensão ou dimensão de seu titular (BIONI, 2019). Em uma sociedade da informação 

em que dados pessoais são transmitidos hodiernamente e de maneira desenfreada, o próprio 

conceito de personalidade e individualidade do ser humano se coloca à prova, haja vista que, 

cada vez mais, o ser humano é tratado como portador de dados, ou seja, um potencial produto. 

A privacidade é direito fundamental a ser exercido no mesmo patamar de outros direitos 

fundamentais, embora a configuração social e política possa desencorajar o desenvolvimento 

equânime destes direitos. Certas características da privacidade podem superar esta objeção, que 

são a sua dimensão coletiva e a própria interdependência da tutela da privacidade com o livre 

desenvolvimento da personalidade. Dessa dimensão coletiva, surge a conotação de que a 

privacidade se manifesta através da proteção de dados pessoais e que deixa de ter caráter de 

ordem puramente individualista, mas passa a exercer papel fundamental para defesa de 

interesses ligados à personalidade e às liberdades fundamentais do ser humano (DONEDA, 

2019). 

A proteção aos dados pessoais está intimamente ligada, neste contexto, à proteção à 

própria individualidade do ser humano, à sua identidade. O eixo da privacidade está ligado ao 

controle de informações pessoais do que seja algo íntimo ou privado do sujeito. Focalizar 

demasiadamente a proteção dos dados pessoais apenas com relação à privacidade do indivíduo 

seria contraproducente, tendo em vista que em muitos casos os dados foram deliberadamente 

fornecidos pelo portador, ou, no caso do Estado, são coletados compulsoriamente, discutindo-

se apenas sua exatidão, por exemplo (BIONI, 2019). 

O autor Danilo Doneda, valendo-se da lógica apresentada por Carl Schmitt na sua obra 

“O nomos da terra”, afirma que o direito é um fenômeno que somente atinge sua plena 

realização depois de ser aplicado à realidade da arquitetura social e que a “realidade” é hoje, 

em boa parte, condicionada pelo desenvolvimento tecnológico. O estudo da privacidade da 

proteção de dados pessoais demanda que haja uma orientação estrutural do ordenamento 

jurídico, com vistas à atuação dos direitos fundamentais, tendo como pano de fundo o papel do 
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desenvolvimento tecnológico na definição de novos espaços submetidos à regulação jurídica 

(DONEDA, 2019). 

 A função sociopolítica da privacidade se projeta bem além da esfera privada, tornando-

se elemento constitutivo da cidadania. A sua definição dilata-se e volta-se para a direção da 

ideia de uma tutela global das escolhas da vida contra qualquer forma de controle público e de 

estigmatização social, em um quadro caracterizado pela liberdade das escolhas existenciais e 

políticas (RODOTÀ, 2008). 

 Na sociedade da informação, tendem a prevalecer definições funcionais da privacidade 

que, de diversas formas, fazem referência à possibilidade de um sujeito conhecer, controlar, 

endereçar, interromper o fluxo das informações a ele relacionadas, ou seja, o direito de manter 

o controle sobre as próprias informações. A ampliação progressiva da noção de esfera privada, 

ultrapassando a barreira do direito burguês relacionado à propriedade e ao direito individualista 

de “ser deixado só”, trouxe a perspectiva da privacidade como um direito difuso e aplicável a 

todas as classes, principalmente na atual era da informação em que é praticamente impossível 

estar isolado de algum componente tecnológico conectado à internet. 

Pode-se definir a esfera privada como aquele conjunto de ações, comportamentos, 

opiniões, preferências, informações pessoais, sobre os quis o interessado pretende manter um 

controle exclusivo. Consequentemente, a privacidade pode ser identificada com a tutela das 

escolhas de vida contra toda forma de controle público e de estigmatização social, em um 

quadro caracterizado justamente pela liberdade das escolhas existenciais (RODOTÀ, 2008). 

Esta visão ampliada da esfera privada demonstra que um dado pessoal atrelado à uma 

pessoa pode se inserir dentre os direitos da personalidade, tendo em vista que representam este 

indivíduo na sociedade. As atividades de processamento de dados, neste contexto, têm 

ingerência na vida das pessoas. A sociedade e a economia se orientam e movimentam a partir 

destes signos identificadores do cidadão. Trata-se de um novo tipo de identidade e, justamente 

por este motivo, devem externar informações precisas e corretas sobre o titular daquelas 

informações (BIONI, 2020). 

Houve, com o passar do tempo, uma redefinição do conceito de privacidade, que além 

do poder de exclusão das informações fornecidas, atribuiu relevância cada vez mais ampla ao 

poder de controle. O objeto da privacidade amplia-se juntamente com o conceito da esfera 

privada, que compreende um número sempre crescente de situações juridicamente relevantes. 

O privado passa a significar “pessoal”, e não necessariamente, secreto (RODOTÀ, 2008). 

Denota-se a importância da tutela dos dados pessoais e que esta não está ligada somente 

à privacidade e transita dentre mais de uma das espécies dos direitos da personalidade. O eixo 



29 
 

da privacidade está ligado ao controle de informações pessoais do que seja algo íntimo ou 

privado do sujeito. A proteção de dados pessoais é mais abrangente, incluindo-se dados 

públicos e fornecidos consensualmente pelo próprio titular (BIONI, 2020).  

Tudo isto serve como ponto de partida. Após a garantia destes pontos fundamentais, os 

indivíduos e grupos devem ser dotados de instrumentos que lhes permitam utilizá-los 

dinamicamente. Tal é o caminho para que a proteção de dados não se resuma a um mero 

empobrecimento dos fluxos de informação, em um corte na comunicação social, mas que 

permita a transparência dos processos de decisão, capacidade de controle difuso dos detentores 

do poder e possibilidade de fazer surgir novas identidades coletivas (RODOTÀ, 2008). 

Outro fator importante para a definição que serviu de base para posteriores estudos sobre 

a privacidade foi o estabelecimento da autodeterminação informativa como direito fundamental 

do cidadão. Tal direito decorre da presença de riscos conexos ao uso das informações coletadas 

e não uma vocação natural ao sigilo de certos dados pessoais, trazendo à tona o conceito de que 

o direito à privacidade não decorre de um direito inerente à existência humana, foi construído. 

O direito à autodeterminação informativa tem sua origem no direito alemão pela 

desconfiança da população com relação ao método de coleta de informações utilizado e pelo 

destino dos dados coletados em um censo realizado pelo governo federal em 1983. Este censo 

sobreveio de lei aprovada ainda em 1982 que previa que cada cidadão deveria responder a 160 

perguntas, a serem posteriormente submetidas a tratamento informatizado. Do próprio texto da 

lei surgiram pontos controversos que foram objeto de ação de inconstitucionalidade perante o 

tribunal alemão (DONEDA, 2019). 

A decisão do tribunal reconheceu a existência de um direito fundamental à 

autodeterminação informativa a partir dos direitos fundamentais à dignidade humana e ao livre 

desenvolvimento da personalidade (arts. 1 I e 2 I da lei fundamental alemã). Assim, após esta 

decisão, passou-se a compreender a proteção à autodeterminação informativa como instituto 

não apenas privado, mas, também, coletivo, já que em certas circunstâncias os danos 

decorrentes da violação desse direito podem ser caracterizados como difusos, a exigir 

mecanismos jurídicos de tutela coletiva (CUEVA, 2017). 

Além disso, o direito à privacidade deixa de ter conteúdo apenas negativo, ou seja, a 

capacidade de excluir informações pessoais em posse de terceiros, e ganha conteúdo positivo, 

ou seja, a liberdade de o indivíduo decidir como, quando e onde seus dados pessoais podem 

circular (MENDES, 2011). 

O direito à autodeterminação informativa proporciona ao indivíduo o controle sobre 

suas informações e o que faz parte de sua esfera privada. Este conceito exerce grande influência 
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em países do sistema romano-germânico, sendo um dos fundamentos da disciplina da proteção 

de dados presentes na própria LGPD7 (DONEDA, 2019). 

O direito de acesso também figurou como direito fundamental, seguindo a tendência de 

atribuir este status a uma série de posições individuais e coletivas relevantes no âmbito da 

informação. O direito de acesso sobreveio do ponto de vista de poder acompanhar as 

informações pessoais mesmo quando se tornaram objeto da disponibilidade de um outro sujeito, 

tornando-se a regra básica para regular as relações entre sujeitos potencialmente em conflito, 

superando o critério formal da posse das informações. Acima do direito estabelecido pelo 

mercado de tratar os dados pessoais de outra pessoa baseado no direito à propriedade está o 

direito fundamental da pessoa à qual se referem as informações (RODOTÀ, 2008). 

Aliados a isto estão o princípio da qualidade dos dados e o consequente o direito à 

correção. Estes direitos derivam da perspectiva da identidade do sujeito propriamente dita e não 

do direito à privacidade. A partir do momento que os dados pessoais são uma projeção da 

personalidade do indivíduo e o representam na sociedade, a inserção deste direito como direito 

da personalidade é resultado lógico e a possibilidade de correção destes dados é uma construção 

dogmática necessária (BIONI, 2020). 

Conclui-se que o direito à privacidade passa a seguir quatro tendências, sintetizadas da 

seguinte forma: do direito a ser deixado só ao direito de manter controle sobre as informações 

que me digam respeito; da privacidade ao direito à autodeterminação informativa; da 

privacidade à não-discriminação; e do sigilo ao controle (RODOTÀ, 2008). 

A privacidade deixou de ser um direito burguês, voltado à propriedade, e adentrou na 

esfera dos direitos fundamentais inerentes à personalidade do indivíduo, o que reforça a 

necessidade de garantir uma proteção integral e destaca a tendência de uma sistematização 

global da tutela da privacidade, referente a bancos de dados públicos e privados, pessoas físicas 

e jurídicas, arquivos eletrônicos e manuais. 

 A tecnologia nos últimos anos permitiu que fronteiras fossem trespassadas, que Estados 

tivessem que criar barreiras virtuais de acesso a servidores em seu território, que hackers 

ataquem bancos de dados em qualquer lugar do mundo, que dados e informações pessoais de 

indivíduos fossem vazados em larga escala, que informações fossem comparadas e interligadas 

para criação de perfis de consumo e, até mesmo, de cunho ideológico, inclusive influenciando 

eleitores. 

 
7 LGPD: Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: [...] II - a autodeterminação 
informativa; 
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 A sociedade da informação passou a ser uma sociedade dos serviços, com elevada 

padronização e constante fluxo internacional de dados. Tal fato faz emergir duas questões: 

quanto mais os serviços são tecnologicamente sofisticados, mais o indivíduo deixa nas mãos do 

fornecedor do serviço uma cota relevante de informações pessoais; e quanto mais a rede de 

serviços se alarga, mais crescem as possibilidades de interconexões entre bancos de dados e de 

disseminação internacional das informações coletadas (RODOTÀ, 2008). 

 Se sobressai o fato de que o dado pessoal se tornou uma mercadoria, o que implica uma 

certa limitação do direito a dispor livremente das informações, mesmo sob a égide do 

consentimento, principalmente frente às abismais diferenças de poder nas relações de mercado. 

Algumas informações recebem tratamento diferenciado com relação a outras pelo fato de serem 

potencialmente utilizadas para discriminação e constante vigilância dos indivíduos. 

 A privacidade, assim, especifica-se como o direito de controlar o fluxo de informações 

relativas a uma pessoa, tanto fornecidas quanto descobertas, podendo ser conceituada como “o 

direito de manter o controle sobre as próprias informações e de determinar as modalidades de 

construção da própria esfera privada. O objeto deste direito pode ser identificado no patrimônio 

informativo atual ou potencial de um sujeito” (RODOTÀ, 2008, p. 109). 

 

2.2 O PROTAGONISMO DA PRIVACIDADE FRENTE AOS AVANÇOS 

TECNOLÓGICOS E OS DESAFIOS PARA REGULAÇÃO 

 

Os problemas relacionados à privacidade atualmente levam em conta um profundo 

processo de revisão dos critérios de classificação das informações pessoais, em que deve ser 

garantido o máximo de opacidade às informações suscetíveis de originar práticas 

discriminatórias e o máximo de transparência àqueles que, referindo-se à esfera econômica dos 

sujeitos, concorrem para embasar decisões de relevância coletiva. A nova organização social 

pautada sob a acumulação e circulação de informações comporta o nascimento de uma nova 

dinâmica de relação de poder, e isto deve ser regulado (RODOTÀ, 2008). 

A centralização do processamento de dados efetuada por grandes conglomerados 

empresariais ou pelo próprio Estado poderiam ser consideradas graves ameaças à privacidade. 

A noção de Big Data8 e do processamento distribuído de informações, de certa forma, 

 
8 O Big Data é um fenômeno que se refere à explosão da disponibilidade de dados relevantes, como resultado 
recente e sem precedente do avanço das tecnologias de armazenamento e registro de dados. Fenômeno do 
processamento de grandes volumes de dados, com os quais as ferramentas tradicionais não são capazes de lidar na 
velocidade requerida (GOLDMAN et al., 2012). 
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democratizaram o tratamento de dados, descentralizando estes processos e fomentando o direito 

ao livre acesso e à informação, permitindo que as atividades de processamento de dados 

ocorressem de maneira mais eficiente, com mais veracidade, velocidade, variedade e volume9. 

No entanto, se percebe cada vez mais esta tendência à centralização, principalmente em 

questões como o desenvolvimento de um cartão de identificação único ou da centralização de 

serviços essenciais em um aplicativo único (DONEDA, 2019). 

O mercado de dados é sofisticado e composto por muitos agentes que não têm nem 

mesmo contato direto com os titulares dos dados. Provém daí as preocupações relacionadas à 

economia movida a dados. As plataformas digitais vêm protagonizando a economia digital, na 

medida em que possibilitam expressiva redução de custos e transações em mercados de dois ou 

mais lados (FRAZÃO, 2019). 

 Quando o mundo se torna mais conectado, o que uma companhia tem em termos de 

patrimônio importa menos do que os recursos que ela pode conectar. É em decorrência do 

grande poder de conexão que as plataformas acabam assumindo o papel de centralizadores do 

controle das informações dentro da rede de contatos que criam, podendo modificar, influenciar 

e reter informações a seu bel prazer (MOAZED; JOHNSON, 2016). 

Além das informações coletadas para monopólio e estratégias de mercado, o poder das 

plataformas digitais, associado à capacidade de comunicação, se expande a patamares muito 

superiores e obscuros. Por muito conhecerem sobre os indivíduos, aliados ao conhecimento de 

biologia, neurociência e psicologia, podem ser utilizados para manipular as pessoas, bem como 

modificar suas crenças e opiniões (FRAZÃO, 2019). 

Na mesma perspectiva, Noam Chomsky mostra que moldar a ideologia é uma das 

principais formas de atuação da elite econômica para a manutenção do seu poder, o que envolve 

as estratégias de educação e doutrinação. Assim, o Big Data simplesmente expandiu as formas 

pelas quais se pode moldar a opinião pública, bem como potencializou vários dos seus efeitos 

(CHOMSKY, 2017). 

Esta perspectiva já é realidade. A pesquisa de Robert Epstein referente às search engine 

manipulation effect (SEME) e search engine suggestion effect (SESE) demonstra que já é 

possível influenciar e manipular as decisões tomadas pelos indivíduos através de 

sugestionamentos baseando-se nas preferências de cada cidadão, o que de fato foi feito nas 

polêmicas eleições americanas (EPSTEIN, 2015). 

 
9 Esse são os “4 V” do Big Data. 
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De fato, os gigantes da internet estão engolindo a economia mundial. Existem dois 

principais tipos de riscos em relação a isto, o primeiro relacionado aos usuários, considerando 

que plataformas como o Facebook, Google, Amazon e Alibaba usaram técnicas comuns em 

propaganda e cassinos para promover o vício psicológico e, o segundo, o risco geopolítico, 

considerando os danos que podem ser causados na esfera política, de que o Brexit e a eleição 

presidencial americana de 2016 são exemplos, conforme já exposto (MCNAMEE, 2018). 

As suspeitas de manipulação do resultado de eleições, como no caso do Brexit, Donald 

Trump e mesmo Jair Bolsonaro no Brasil, nos ajudam a compreender a dimensão de poder 

político que pode ser exercida, direta ou indiretamente, pelas plataformas digitais, através de 

lobbys, parcerias comerciais, captura de agências reguladores e mesmo manipulação de 

pesquisas e resultados acadêmicos (FRAZÃO, 2019). 

As informações erradas e as desinformações (misinformation e desinformation) em 

plataforma digitais têm forte influência na crescente preocupação em torno do grau de 

concentração desses entes, pois, quando as plataformas falham ou se tornam maus atores, os 

efeitos negativos são imensos. A segunda metade do século XXI trouxe muitas tensões para o 

projeto democrático, já que processos tecnológicos que estão fora do controle humano estão 

esmagando nossa capacidade de encontrar sentido no mundo e de nos governar como 

democracias razoáveis. Alguns ecossistemas de comunicação estão sendo caracterizados pela 

radicalização e pela desestabilização da habilidade de diferencias ficção da verdade, como o 

resultado de minar a confiança nas instituições (BENKLER; FARIS; ROBERTS, 2018).  

As fake news ou, em tradução livre, notícias falsas, são um fenômeno recorrente na 

atualidade, caracterizando-se como um problema potencializado pela sociedade da informação. 

Sua influência nos mais diversos aspectos do tecido social gera desconfiança e prejudica a 

capacidade dos cidadãos na tomada de decisões ou formulação de debates bem-informados. A 

desinformação mina a confiança nas instituições e nos meios de comunicação tradicionais e 

digitais, assim comprometendo o saudável desenvolvimento das democracias (TEFFÉ, 2018). 

A disseminação de fake news contou com auxílio de ferramentas, como bots e perfis 

falsos, influenciando em debates no Twitter em situações de repercussão política brasileira 

desde as eleições de 2014. Durante as eleições presidenciais daquele ano, os robôs chegaram a 

gerar mais de 10% do debate (FGV, 2018). Vê-se que a influência daquele período perdura até 

os dias de hoje, sendo técnica basilar de propaganda de diversos políticos no mundo. 

O início do ano de 2021 foi icônico para demonstrar o poder em mãos das chamadas big 

tech, as grandes empresas de tecnologia que dominam o mercado de informação mundial. Após 

declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acerca de fraudes nas 
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eleições americanas em que saiu derrotado, no dia 06 de janeiro10 houve uma invasão ao 

capitólio americano durante sessão do colégio eleitoral em que votavam sobre as alegadas 

fraudes, deixando diversos feridos e cinco mortos11. 

Após o ocorrido e temendo novas incitações do então presidente, as contas oficiais nas 

redes sociais Facebook, Instagram, Snapchat, Parler e Twitter foram suspensas por tempo 

indeterminado12. Diversas foram as manifestações, favoráveis e desfavoráveis a tal atitude. Por 

um lado, estas redes sociais foram acusadas de censura ao então presidente e a outras 70 mil 

contas responsáveis por espalharem fake news e teorias da conspiração reconhecidas como 

específicas de um grupo, os QAnon13, tidos como os mentores da invasão e apoiadores do 

governo trumpista. Por outro, lado, o ponto mais relevante deste ocorrido é a centralidade de 

poder que estas empresas detêm, possíveis de silenciar até mesmo presidente da república mais 

poderosa do planeta. 

Denota-se que, pela força das mídias sociais e pelo compartilhamento de informações 

falsas através de robôs, algoritmos e perfis falsos houve consequências físicas gravíssimas. É 

inequívoco que o poder acumulado pelas plataformas digitais vai muito além das definições 

mais tradicionais de poder econômico, normalmente centradas na capacidade de aumentar 

preços de produtos ou serviços ou reduzir ofertas. A partir da ótica da informação e do 

conhecimento como poder, é possível vislumbrar o papel que determinados agentes podem ter 

para o atual cenário da pós-verdade (FRAZÃO, 2019). 

O combate às fake news exige o envolvimento de uma variada gama de sujeitos e a 

atuação em diversas frentes e com instrumentos variados. A regulação e o direito sozinhos não 

serão capazes de frear a divulgação destas notícias falsas, mas deverão ser atualizados com as 

novas demandas da sociedade, cabendo aos operadores interpretarem e aplicarem suas normas 

de modo a desenvolverem ferramentas para coibir e punir a disseminação de notícias falsas 

(TEFFÉ, 2018). 

Com efeito, esta é a mesma perspectiva que deve ser adotada pela regulação em relação 

à proteção de dados pessoais. A ausência de transparência e accountability nos sistemas de 

 
10 G1. Apoiadores de Trump invadem Congresso dos EUA. Publicado em: 06/01/2021. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/01/06/manifestantes-pro-trump-invadem-congresso-
americano.ghtml>. 
11 G1. Veja quem são os 5 mortos na invasão ao Congresso dos EUA. Publicado em: 12/01/2021. Disponível em:  
<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/01/12/veja-quem-sao-os-5-mortos-na-invasao-ao-congresso-dos-
eua.ghtml>. 
12 BBC. Por que fundador do Twitter diz que banimento de Trump foi 'correto, mas perigoso'. Publicado em: 
15/01/2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55674897>. 
13 Valor Econômico. Twitter suspende 70 mil contas ligadas à teoria da conspiração QAnon. Publicado em: 
12/01/2021. Disponível em: <https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/01/12/twitter-suspende-70-mil-contas-
ligadas-a-teoria-da-conspiracao-qanon.ghtml>. 
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inteligência artificial que movem a economia digital são programados para produzirem 

interferências e predições, com as quais se pode classificar as pessoas e, a partir daí, determinar 

os seus destinos, inclusive no que diz respeito ao seu acesso a direitos e oportunidades 

(FRAZÃO, 2019). 

A privacidade torna-se um freio, uma tentativa de neutralização do impacto tecnológico, 

um instrumento para busca de equilíbrio. Existe uma superexposição do tema da privacidade, 

juntamente com uma crescente incompreensão dos impactos que a utilização abusiva de dados 

pessoais pode trazer, em decorrência, também, da escassez de meios para controlá-las dentro 

da uma perspectiva regulatória tradicional. Disto pode resultar a perspectiva de que a 

privacidade é menos relevante, em um processo de lenta absorção da sociedade, como se fosse 

uma consequência natural da sociedade de consumo (DONEDA, 2019). 

As técnicas tradicionais parecem ser insuficientes. Não basta apenas identificar o direito 

à privacidade e assegurar-lhe a tutela mais intensa possível, pautadas na publicidade e livre 

circulação, deve-se ampliar o escopo e modificar o enfoque do sigilo para o controle 

(RODOTÀ, 2008). 

A classificação da privacidade como direito fundamental resulta na necessidade de sua 

funcionalização e em seu desdobramento para além daqueles definidos na esfera penal ou 

proprietária, fazendo com que desse origem a uma disciplina de proteção de dados pessoais. A 

proteção dos dados pessoais, assim, assume a função da proteção à privacidade, alicerçada de 

fato nos seus preceitos fundamentais, mas assumindo uma série de características próprias, 

especialmente na forma de atuar e no interesse de proteção a outros direitos fundamentais 

(DONEDA, 2019). 

Isto significa que, em primeiro lugar, se torna cada vez mais difícil individuar tipos de 

informações acerca das quais o cidadão estaria disposto a abrir mão completamente, 

renunciando totalmente ao controle do tratamento e a atividade dos sujeitos que as utilizam. Tal 

concepção é apenas possível se os portadores das informações pessoais percebam que até as 

informações aparentemente mais inofensivas podem, se integradas a outras, provocar danos a 

si (RODOTÀ, 2008). 

Este conceito não é contrário ao já exposto, tendo em vista que publicidade e controle 

não são termos contraditórios, como são publicidade e sigilo. Não se fala em tolher o fluxo de 

dados ou penalizar controladores ou operadores de dados, mas apenas exercitar um real poder 

de controle sobre a exatidão de tais informações, sobre os sujeitos que as operam e sobre as 

modalidades da sua utilização. 
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Em segundo lugar, devido ao enorme fluxo de dados coletados e transmitidos pelos 

diversos agentes públicos e privados em âmbito nacional e internacional, é difícil considerar o 

cidadão como um simples fornecedor de dados, sem que a ele caiba algum poder de controle. 

A obrigação de fornecer dados não pode ser simplesmente considerada como a contrapartida 

dos benefícios sociais que, direta ou indiretamente, o cidadão pode chegar a aproveitar 

(RODOTÀ, 2008). 

Tal perspectiva é válida também para empresas privadas que oferecem seus serviços 

gratuitamente e, indiretamente, obrigam os usuários a fornecerem seus dados pessoais sob 

contratos de adesão extensos, obscuros e abusivos que permitem a utilização e a transmissão 

destes dados para qualquer operador ou controlador em qualquer parte do mundo, sendo muito 

difícil o controle e o acesso aos dados pelo usuário. Existe uma troca dos dados pessoais pelo 

serviço ou produto (NOVOTNY; SPIEKERMANN, 2013). 

Este novo modelo de negócio é conhecido como zero-price advertisement business 

model, termo cunhado por Katherine Strandburg, e resume bem esta dinâmica. Os usuários não 

pagam uma quantia monetária (zero-price) pelo produto ou serviço, a contraprestação deriva 

do fornecimento de seus dados pessoais, o que possibilita o direcionamento de conteúdo 

publicitário e cuja receita pagará, indiretamente, pelo bem de consumo (advertisement business 

model) (BIONI, 2020). 

Estas informações coletadas pelas organizações públicas e privadas permitem o 

planejamento e execução de seus programas, bem como, o surgimento de novas concentrações 

de poder ou o fortalecimento de poderes já estabelecidos. Assim, é válido aos cidadãos que 

tenham o direito de exercer um controle direto sobre estes sujeitos e sobre os dados que lhe 

pertencem e lhe são caros (RODOTÀ, 2008). 

A questão que se coloca é: como fazer este tipo de controle? A possibilidade de controlar 

não serve apenas para assegurar ao cidadão a exatidão e o uso correto das informações a ele 

diretamente relacionadas, podendo se tornar um instrumento de equilíbrio na nova distribuição 

de poder que se apresenta. O nó górdio é a forma de fazê-lo. É impensável que haja um 

equilíbrio na distribuição de poder se o controle tiver que ser exercido isoladamente e 

individualmente por cada cidadão. A maioria dos fornecedores dos dados pessoais sequer 

imagina como seus dados são coletados, armazenados, tratados, transmitidos, monetizados ou 

se apresentam algum grau de periculosidade o uso destes dados. Tal conduta pode ensejar em 

abusos por parte dos controladores e operadores de dados (RODOTÀ, 2008). 

O controle, desta forma, deve ser realizado de forma coletiva, através da organização de 

grupos sociais a nível global com força suficiente para exercer pressão nas instituições públicas 
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e privadas, deslocando-se do caráter individual para o âmbito coletivo. Somente assim há 

participação suficiente dos indivíduos fornecedores de informações pessoais nas relações de 

poder com o intuito de salvaguardar uma proteção mínima à privacidade. 

Não se trata de tarefa fácil, ainda mais no contexto brasileiro. Para que de fato haja 

proteção à privacidade dos indivíduos, são necessárias medidas além daquelas convencionais, 

como a autodisciplina corporativa, da boa vontade dos que dominam a tecnologia, legislações 

duras e da intervenção de órgãos públicos predominantemente burocráticos. É necessária a 

movimentação social visando o protagonismo no exercício do poder, é preciso analisar 

pormenorizadamente a nova estrutura informativa e atuar ativamente coletivamente. 

Mesmo com a promulgação de legislação internacionais e nacionais, em tese, adequadas 

às novas tecnologias como é o caso da GDPR e da LGPD, o frenesi corporativo e o fluxo 

colossal de dados transmitidos a todo o segundo pela internet impossibilitam qualquer forma 

de prever ou regulamentar os possíveis riscos a direitos dos proprietários dos dados. É evidente 

que a conduta a ser adotada é a de salvaguardas e atividade participativa constante e ativa dos 

grupos sociais. 

À medida que a centralidade da informação se torna mais evidente, diversas estruturas 

sociais a acolheram como um de seus elementos fundamentais, tratando-a como se fosse um 

bem público, livremente disponível e acessível. Neste contexto, a informação aparece como um 

elemento multifacetado no ordenamento jurídico, cujos aspectos podem ser reconduzidos a um 

denominador comum com muita dificuldade (DONEDA, 2019). 

Em um nível de sistema político, a difusão das informações pode produzir um 

crescimento de participação, no entanto, a própria natureza da distribuição das informações, se 

corrompida, pode favorecer um tipo de feudalismo funcional mais do que uma retomada da 

dialética entre os diversos grupos. Por outro lado, a ameaça de um totalitarismo participativo 

pode utilizar da infraestrutura informativa para confundir a participação com a possibilidade de 

consultas repetidas e diretas, de contínuos interrogatórios aos cidadãos sobre os mais diversos 

assuntos. O vínculo que deve haver entre a infraestrutura informativa e a participação tem 

fundamento na possibilidade de aumentar a informação disponível e a sua interpretação crítica, 

e não um mero sistema de obtenção de informações da população (RODOTÀ, 2008). 

Haverá sempre uma relação dupla entre o modo como se dá o acesso à informação. Por 

um lado, o centralismo que pode agrupar todos os dados em um único lugar e torná-las 

acessíveis a todos, facilitando o conhecimento e a participação, mas mitigando, de certa forma, 

o próprio direito à privacidade. De outro, a descentralização que, fragmentando a informação e 
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reservando a grupos restritos, pode conduzir à privatização do poder, o que seria catastrófico 

para a participação coletiva. 

O que se percebe é que com o avanço tecnológico ocorre também uma profunda 

modificação do ambiente jurídico-institucional e na própria concepção de proteção de dados, 

que extrapola a tutela da intimidade individual no mesmo sentido em que a privacidade ampliou 

seu conceito para um direito coletivo. 

Esta modificação trouxe à tona a discussão acerca da natureza do direito à proteção dos 

dados pessoais e possíveis soluções para sua regulação. Para o direito privado, uma abordagem 

plausível seria reconhecer o dado pessoal como propriedade do titular e assim tratá-lo, 

utilizando recursos da teoria econômica para otimização de custos e benefícios. O fato de a 

informação não possuir um valor por si só não impede o desenvolvimento de estruturas que o 

façam, como é o caso da propriedade intelectual ou o mercado financeiro. Esta perspectiva 

condiz com o fato que as diversas restrições ao fluxo de informações acabam criando uma 

demanda a ser equacionada dentro do direito privado (DONEDA, 2019). 

As tecnologias interativas criaram um tipo de mercadoria que as legislações tentam 

regulamentar e proteger. Levando em conta a necessidade da participação social na elaboração 

destas normas, são cada vez mais comuns as iniciativas relacionadas às sondagens da opinião 

pública, o que, em tese, reflete as preferências dos cidadãos. Torna-se essencial o papel do 

cidadão na sociedade informatizada, a distribuição do poder ligado à disponibilidade das 

informações e, logo, da forma pela qual estas são coletadas e colocadas em circulação 

(RODOTÀ, 2008). 

No entanto, considerar a informação como um bem jurídico e estender a tutela de caráter 

patrimonial para os dados pessoais não parece uma solução adequada, tendo em vista a 

multiplicidade de situações e interesses presentes em torno dos dados pessoais, que não se 

limitam a vetores patrimoniais e que seriam irremediavelmente prejudicados se considerados 

apenas por seu valor econômico (DONEDA, 2019). 

Afere-se que o mercado está fortemente distorcido pelo marcante desnível de poder 

entre os potenciais contratantes, assim, uma intervenção legislativa seria necessária justamente 

para consentir o funcionamento correto das regras de mercado. Por outro lado, levando em 

conta o tema da privacidade como parte integrante das dimensões mais gerais da garantia dos 

direitos civis e da organização da democracia, tais interesses não podem ser reduzidos à esfera 

puramente proprietária, como seria o caso (RODOTÀ, 2008). 

Também contrária à concepção de propriedade dos dados pessoais, Laura Mendes 

adverte que tal visão poderia comprometer: a igualdade, pois, provavelmente apenas a parte 
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mais rica da sociedade iria dele se beneficiar; a individualidade, já que as pessoas poderiam ter 

que moldar sua personalidade para produzir os dados considerados adequados; e a própria 

democracia (MENDES, 2014). 

Esta perspectiva retoma a concepção originária de privacidade como uma manifestação 

burguesa, individualista e totalitária, o que resultaria em retrocesso frente aos avanços na 

proteção dos dados pessoais e da privacidade como direitos fundamentais, mesmo que grande 

parcela da sociedade ainda não possua acesso à tecnologia ou à internet. A proteção de dados 

pessoais e a privacidade como direitos fundamentais, impreterivelmente, protegem aqueles 

considerados alheios ao Estado e não afetados diretamente pela tecnologia e pela sociedade da 

informação. 

Os meios de comunicação de massa resultaram em um estigma entre os avanços 

tecnológicos e a privacidade, quando insistiram, quase que exclusivamente, no aspecto de que 

novas tecnologias trazem riscos para a privacidade. Como resposta legislativa, foram 

formuladas normas baseadas exclusivamente em termos de tutela individual da privacidade, de 

controle atomizado, confiado unicamente a sujeitos individuais, sendo a alternativa mais barata 

para os gestores de informações. Em um primeiro momento, tais normas supriram a necessidade 

inicial (RODOTÀ, 2008). 

De encontro com o que foi mencionado acerca da ampliação do conceito de privacidade, 

Stefano Rodotà escreve: 

A própria defesa da privacidade requer, portanto, um alargamento da perspectiva 

institucional, superando a lógica puramente proprietária e integrando os controles 

individuais com aqueles coletivos; diferenciando a disciplina de acordo com as 

funções para as quais são destinadas as informações coletadas; analisando com maior 

profundidade os interesses envolvidos nas diversas operações e colocando em 

funcionamento novos critérios para o equilíbrio de tais interesses (RODOTÀ, 2008, 

p. 50). 

 

 Conclui o autor que “a proteção de dados não pode mais se referir a algum aspecto 

especial, mesmo que este seja em si muito relevante, porém requer que sejam postas em 

operação estratégias integradas, capazes de regular a circulação de informações em seu 

conjunto” (2008, p. 50). 

Obviamente as tentativas de regulação em uma economia capitalista ordoliberal14 gera 

desconforto aos players do mercado. Sob o argumento de que disciplinas demasiadamente 

 
14 O ordoliberalismo é uma teoria econômica incorporada pela Alemanha no pós-guerra com o intuito de controlar 
os altos índices inflacionários no país e a destruição humana e material provocada pela guerra. Teve origem na 
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rígidas de circulação transacional das informações podem causar dificuldades à produção e ao 

comércio internacional, elevar os custos de produtos e dificultar o pleno emprego, as 

instituições privadas repudiam a regulação da privacidade, propondo uma Lex Privacy em uma 

clara analogia à Lex Mercatoria, ou seja, normas criadas pelos próprios agentes participantes 

interessados, de forma espontânea, dinâmica e formada por redes de comunicação (SOMBRA, 

2020). 

Como bem descrito por Frank Pasquale, os dados pessoais têm sido utilizados por 

governos e grandes conglomerados econômicos para a criação do que chama de one-way-

mirror, possibilitando que tais agentes saibam tudo dos cidadãos, enquanto estes nada sabem 

dos primeiros. Tudo isso acontece por meio de um monitoramento e vigília constantes, sobre 

cada passo da vida das pessoas, o que leva a um verdadeiro capitalismo de vigilância, cuja 

principal consequência é a constituição de uma sociedade também de vigilância (PASQUALE, 

2015). 

 O capitalismo de vigilância utiliza-se de toda a experiência humana, incluindo vozes, 

personalidades e emoções, como matéria-prima gratuita para ser traduzida em dados 

comportamentais. Embora o que esteja em jogo seja a nossa própria autonomia individual, essas 

pretensões invasivas são alimentadas pela ausência de leis para conter o fenômeno, pela 

mutualidade de interesses entre capitalistas e agências de inteligência estatais e pela tenacidade 

com que as corporações defendem seus novos territórios. Esta vigilância é pulverizada e não 

centralizada, portanto, não se fala mais em Big Brother, mas sim, Big Other (ZUBOFF, 2019). 

As resistências regulatórias provêm principalmente dos defensores da deregulation que, 

por um lado, creem na ilusão de que existe uma capacidade de auto ordenação das novas 

tecnologias já na sua concepção e que se deve deixar a regulação posterior para o mercado, seja 

de modo geral, seja especificamente sobre a privacidade. Novamente, evidente é a tentativa de 

imposição do caráter individualista e em uma lógica estritamente proprietária eminentemente 

burgueses em relação à proteção dos dados pessoais. 

Para Stefano Rodotà (2008), foi possível concluir que ninguém deve ser colocado em 

condições de manifestar um consentimento que diminua os vínculos sociais de intimidade em 

relação à própria pessoa; que a dependência crescente entre fornecimento de informações e uso 

 
Escola de Friburgo em que um comitê científico elaborou uma teoria que possuísse características mais liberais e 
menos keynesianas, professando uma economia de mercado com intervenções estatais em certos setores, com 
investimentos massivos na indústria. Conceito extraído de: KLEIN, Caroline Ripple de Mello. Roberto Campos e 
o ordoliberalismo alemão: ideias e planejamento para o Brasil (1963-1987). Dissertação (Mestrado). Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. São Leopoldo, 2013. p. 20. Disponível em:  
<http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/4472/10c.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 
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de serviços e de mídias interativas produz um progressivo obscurecimento da necessidade de 

privacidade, em vez de sua proteção de acordo com as leis de mercado, concluindo que, o 

usuário de serviços informático e telemáticos se encontra em tal situação de disparidade de 

poder com relação aos fornecedores de tais serviços que, a rigor, não se pode falar em 

consentimento livremente manifestado para transações referentes à privacidade. 

Alguns aspectos são relevantes com relação ao exposto. Na realidade brasileira, tais 

determinações sofrem influência não somente de leis voltadas à privacidade, mas também a leis 

especiais como o Código de Defesa do Consumidor e a próprio Constituição Federal. Conceitos 

como a hipossuficiência técnica e a indisponibilidade do direito à integridade física e moral 

corroboram com o protecionismo dado pelo Estado em relação à parte mais fraca da relação 

jurídica, principalmente em contratações eletrônicas ou telemáticas. 

Sob esta perspectiva, a LGPD pode ser vista como um freio e um agente transformador 

das técnicas atualmente utilizadas pelo capitalismo de vigilância, a fim de conter a maciça 

extração de dados e as diversas aplicações e utilização que a eles podem ser dadas sem a ciência 

ou consentimento informado dos usuários (FRAZÃO, 2019). Continua a autora: 

Tal aspecto é fundamental para a compreensão da LGPD, porque os valores e 

objetivos por ela reconhecidos representam um importante contraponto à tendência de 

monetização dos dados, considerando-os como commodities e objeto de livre-extração 

ou negociação. De forma contrária, os princípios da LGPD mostram que dados 

pessoais não são meros bens de cunho patrimonial, o que revela a insuficiência das 

soluções de mercado para qualquer disposição a respeito deles (FRAZÃO, 2019, p. 

103). 

 

Dada a importância do tema da privacidade, os setores privados e públicos não podem 

argumentar acerca do aumento de custos para a implementação de normas sobre privacidade 

com o fito de escusar-se da adequação e aplicação. As empresas suportam custos operacionais 

relacionados à segurança dos trabalhadores, tutela dos consumidores ou integridade do meio 

ambiente e a privacidade não está abaixo de nenhum destes. 

São custos que devem ser arcados por aqueles que coletam, tratam e usam os dados. A 

monetização da privacidade por entidades privadas já é prática amplamente difundida e obscura 

para o próprio Estado. A proteção aos dados dos portadores deve ser implementada nas 

instituições públicas e privadas, sob pena de um dano irreparável às informações pessoais de 

usuários, afinal, sem qualquer tipo de controle, um dado pode ser utilizado da forma como a 

instituição quiser, pelo tempo que quiser, no âmbito que quiser e com o intuito que quiser. 
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Este debate enriquece a disciplina da proteção de dados pois o coloca em papel central 

com relação a discussões legislativas. Tanto é verdade que foi fixada no alto da hierarquia das 

fontes jurídicas, como textos constitucionais (da Espanha e Portugal, por exemplo) e em textos 

internacionais relevantes (diretrizes da OCDE, GDPR). 

Mesmo com a crise do Estado de bem-estar social e o desmantelamento de diversos 

serviços sociais, imaginou-se que algumas coletas de dados por parte das instituições públicas 

diminuiriam, o que não foi o caso. Pelo contrário, as políticas de acesso seletivo a determinados 

benefícios ou serviços requerem muito mais informações do que aquelas necessárias quando é 

livre o acesso a tais serviços (RODOTÀ, 2008). 

O que está em discussão não é a necessidade de uma regulação rígida, mas sim, a criação 

de normas relevantes e intrínsecas que sirvam para o futuro, que garantam a proteção à 

privacidade a nível estrutural e orgânico. A tendência da desregulamentação e do mercado é 

inadequada, assim como o fortalecimento das defesas individuais passivas, feitas de proibições 

da coleta de determinadas informações e de direitos indisponíveis, sem falar em transações 

consensuais. 

O direito ao acesso figura como importante ferramenta neste contexto. Através de seu 

fomento, se renega a impenetrabilidade dos bancos de dados de informações em mãos públicas 

e privadas e se incentiva o controle difuso direto por parte dos usuários, ao invés de repassar tal 

responsabilidade para um órgão administrativo burocrático e ineficaz. 

No contexto da sociedade de vigilância em que vivemos, o gigantesco fluxo de dados 

capturado, analisado e processado por algoritmos e programas é registrado não somente em 

relação ao passado e ao presente, mas dita o futuro das pessoas, sem as devidas normas de 

transparência ou de accountability devidas, tendo em vista que estes algoritmos são utilizados 

por governos e grandes empresas e são considerados segredos, de Estado ou de negócios, 

respectivamente (FRAZÃO, 2019). 

Para que se pudesse ter um mínimo de confiança e tranquilidade em relação a tais 

processos, seria necessário haver algum tipo de controle tanto sobre a qualidade dos dados, a 

fim de se saber se atendem aos requisitos da veracidade, exatidão, precisão, acurácia e 

sobretudo da adequação e pertinência diante dos fins para que foram coletados, quanto sobre a 

qualidade do processamento dos dados, a fim de se saber se, mesmo a partir de dados de 

qualidade, a programação utilizada para o seu tratamento é idônea parara assegurar resultados 

confiáveis (FRAZÃO, 2019). 

Assim, as legislações internas e internacionais deram enfoque ao livre acesso às 

informações, à autodeterminação informativa, a sistemas de controle burocráticos e 
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pseudoparticipativos. A transparência passou a ser protagonista. Nas palavras de Stefano 

Rodotà: 

Isto não quero dizer apenas que o grau de proteção que o indivíduo pode obter para a 

sua esfera privada decorre das condições gerais de funcionamento do sistema político. 

Significa também que as regras de circulação das informações estão destinadas a 

incidir sobre a distribuição de poder na sociedade (RODOTÀ, 2008, p. 45). 

 

Como crítica ao direito de acesso, tendo em vista a discrepância de poder entre os 

portadores dos dados e os controladores e operadores, aponta-se que este tenha se tornado um 

mero “direito de saber ter sido fichado” e que não se daria nenhum real poder de controle sobre 

as coletâneas de informações, cuja existência, inclusive, acabaria por legitimar (RODOTÀ, 

2008). 

Os algoritmos utilizados para captação e processamento destes dados devem ser 

auditáveis e abertos. Os perfis de indivíduos decorrentes destes processos podem ser alvo de 

discriminações, intencionais ou não, pelo próprio código utilizado para programar o algoritmo. 

Preocupante também é o fato de que estes algoritmos são programados para que aprendam e se 

aperfeiçoem independentemente através do machine learning, podendo perpetuar essas 

discriminações (FRAZÃO, 2019). 

Segundo John Kelleher e Brendan Tierney, os algoritmos atuam mais de forma amoral 

do que objetiva, assim, quanto mais consistente e arraigado for o preconceito na sociedade, 

mais isto será inserido no próprio algoritmo, afinal o programador ainda é um ser humano, e 

mais provável será que o algoritmo extraia e replique o padrão de preconceito (KELLEHER; 

TIERNEY, 2018). 

Assim, estes sistemas fazem muito mais do que vigiar, são verdadeiras novas expressões 

de poder, efetivamente trabalham para moldar as identidades dos indivíduos e categorizá-los 

por meio de padrões sociais existentes e vinculados a desigualdades de raça, classe e gênero 

para que, a partir daí, passem a tratá-los diferentemente e terem suas escolhas e comportamentos 

alterados mediante premiações e punições (GILLIOM; MONAHAN, 2013). 

O papel da transparência, em um primeiro momento, surge para tornar a participação 

coletiva no sistema público mais eficiente. No entanto, sofre modificação a partir do momento 

em que há a maior participação do setor privado na coleta, tratamento e transmissão de 

informações. A tecnologia cada vez mais interativa incide sobre as formas de relação entre o 

cidadão e o coletor das informações. Existe uma troca cada vez mais consistente de informações 

devido aos produtos e serviços adquiridos diretamente com as empresas privadas. 
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A transparência, neste contexto, transformaria o controlado em controlador, tornando 

mais aparente o comportamento de quem colhe as informações. Denota-se assim que não 

existiria apenas a figura do vitreous man, mas também, cria-se a imagem da “casa de vidro” em 

que o poder público é totalmente visível e aparente e, consequentemente, controlável pelos 

cidadãos (RODOTÀ, 2008). 

No entanto, percebe-se que existe uma consolidação de um controle institucional, com 

parceria entre companhias e governos. Como muitos dos dados são coletados e usados em 

segredo, as pessoas não podem refutar ou mesmo saber as evidências que são usadas contra 

elas, com o que se inibe o dissenso e a mudança social e ainda se abre margem para enorme 

potencial de manipulação (SCHNEIER, 2015). 

Conforme já delimitado no presente trabalho, o uso secundário e obscuro dos dados 

pessoais sem o devido conhecimento ou consentimento do titular dos dados pode causar danos 

e violar privacidade dos portadores. E isto ocorre diuturnamente em níveis incompreensíveis 

para os cidadãos comuns. A monetização exacerbada dos dados, a criação de perfis de consumo, 

informações estatísticas, enfim, uma diversidade de “produtos” decorrentes da big analytics e 

da big data é uma realidade e uma preocupação, principalmente para as classes menos 

favorecidas. 

Vivemos em uma sociedade da exposição, por escolha própria ou por obrigação. Estar 

alheio às mídias sociais é ficar de fora da própria sociedade. É praticamente impossível para 

um cidadão não ter o nome indexado em pesquisas em qualquer site de buscas na internet, 

exceto para aqueles que vivem à margem da sociedade. Para estes, no entanto, a própria 

concepção de Estado não é válida, haja vista que não possuem qualquer amparo e a concepção 

de um estado de bem-estar social não passa de teoria. 

A opacidade e a falta de transparência no manejo dos dados estão longe de serem 

características intrínsecas dos mercados digitais, são na realidade o resultado da ação deliberada 

dos agentes econômicos ou estatais a quem a ausência de controle aproveita. Por meio de uma 

série de estratégias jurídicas e não jurídicas, é criado um ambiente de ofuscação que permite 

aos atores poderosos ordenar, ranquear e avaliar as pessoas, mantendo suas técnicas em segredo, 

inclusive para o fim de proteger sua propriedade intelectual (PASQUALE, 2015). 

A possibilidade de acesso aos dados pelos portadores e proprietários das informações é 

um direito inerente à própria personalidade do indivíduo, aliado a preceitos constitucionais e 

infraconstitucionais de livre acesso à informação e à intimidade, fazendo com que haja a maior 

participação do indivíduo como pertencente a um grupo social e, assim, uma distribuição maior 

dos centros de poder. 
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 A legislação inerente à proteção da privacidade é voltada a legitimar a coleta, o 

tratamento e a difusão das informações econômicas. O acesso direto dos interessados pretende 

garantir a correção e a completude dos dados difundidos, com base na premissa que um 

contínuo fluxo de informações corretas sobre os sujeitos econômicos tutela não somente os 

interessados, mas sobretudo o próprio funcionamento do mercado. Não é por outro motivo que 

a primeira lei que regulamentou o setor foi a Fair Credit Reporting Act de 1971 dos EUA surgiu, 

apesar da hostilidade norte-americana quanto à intervenção no setor privado. Assim, nas 

palavras de Stefano Rodotà: 

Logo, pode-se concluir no sentido da afirmação de uma regra que privilegia a 

circulação das informações econômicas (e, logo, o acesso a estas). As restrições à 

coleta e difusão das informações (e, portanto, a defesa da privacidade no sentido mais 

tradicional), ao contrário, tendem a se concentrar muito mais ao redor de informações 

hoje julgadas particularmente sensíveis, como as relacionadas à esfera da saúde e das 

opiniões: em especial estas últimas, visto que a partir destas podem partir práticas 

discriminatórias. Permanece, de qualquer forma, a necessidade de avaliar qualquer 

coleta de informações no contexto global em que ela ocorre (RODOTÀ, 2008, p. 79). 

 

Embora seja importante ferramenta de controle, este direito é pouco exercido pelos 

indivíduos, muitas vezes, necessitando recorrer a órgãos ad hoc para garantir sua aplicação. Isto 

está associado a diversos fatores, tais como a pouca informação, custos do acesso (financeiros, 

tempo), carência de alfabetização e instrução, desnível de poder entre os indivíduos e as grandes 

burocracias públicas e privadas que detêm as informações, excesso de proibições de acesso a 

determinadas categorias de informações, ausência de sanções para órgãos que não forneçam 

informações adequadas ou acesso adequado aos indivíduos, dentre outros. 

Conforme expõe Ana Frazão, é urgente a necessidade de se introduzir mecanismos de 

transparência e accountability nas decisões algorítmicas. Por mais que existam limitações 

naturais à transparência das decisões devido ao fluxo imenso de dados processados em sistemas 

que adotam inúmeros passos, tornando praticamente impossível a regressão total, há que se 

buscar alternativas para lidar com essa realidade (FRAZÃO, 2019). 

Considerando que para a defesa do direito à privacidade pode-se utilizar como 

instrumento o direito ao acesso, este deve ser garantido com a devida participação dos 

indivíduos e de instituições com domínio tecnocrático suficiente para atuar burocraticamente 

em sua defesa. O direito ao acesso, dessa forma, supera o âmbito das informações pessoais e 

une-se com o direito à informação em uma versão ativa e dinâmica, de efetiva participação e 

vigilância dos procedimentos executados com relação aos dados pessoais, garantindo acesso 
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direto a determinadas categorias de informações, em mão públicas ou privadas (RODOTÀ, 

2008). 

Desponta assim, claramente a ligação entre os desenvolvimentos institucionais e as 

inovações tecnológicas que poderiam facilitar de fato o acesso dos indivíduos e portadores de 

dados às suas informações fornecidas, dada à ausência de restrições “físicas” propriamente ditas 

e à digitalização em massa de processos. Vê-se que o mero direito ao acesso às informações 

possibilita que outras informações e processos sejam acessados e auditados, até mesmo aqueles 

em posse de instituições privadas. 

Aliado a isto, a transparência é um pressuposto de inteligibilidade não apenas dos 

negócios, mas do próprio mundo. Sem isso, não será possível controlar minimamente os 

algoritmos e impedir que eles, na sua trajetória natural de reproduzir os padrões do passado, 

congelem o futuro e façam com que discriminações não apenas persistam como ainda possam 

ser intensificadas (PASQUALE, 2015). 

Este debate entre o direito ao livre acesso a informações e as leis de proteção à 

privacidade enriquecem e desenvolvem o direito ao acesso, expandindo-o para muito além da 

fronteira das informações pessoais. Tomando como exemplo, considera-se que informações 

econômicas de uma empresa podem ser elencadas como “pessoais” e, portanto, sigilosas. Isto 

não ocorre para outros tipos de informações que, embora essenciais, não podem impedir o 

direito ao acesso, como é o caso das informações relativas aos critérios utilizados no tratamento 

automático de dados ou as regras de modelos de decisão informatizada. Nas palavras de Stefano 

Rodotà: 

Parece muito evidente não só que a efetividade do direito de acesso decorre da 

disponibilidade de um número mais amplo de informações sobre a atividade de quem 

coleta os dados, mas também, e sobretudo, que o direito de acesso confirma sua 

tendência de ser um instrumento que torna a atividade de organismos públicos e 

privados a mais transparente possível, efetivando institucionalmente as condições 

para um controle social difuso (RODOTÀ, 2008, p. 72). 

 

Esta perspectiva demonstra que a legitimidade para pedir informações de cunho não 

pessoal pode ser atribuída também a sujeitos diferentes dos interessados diretos, ou seja, aqueles 

que as informações foram coletadas. Estes outros sujeitos são aqueles já mencionadas 

representados por instituições de proteção de dados, sindicatos, órgãos públicos (Ministério 

Público, Polícia), instituições para defesa dos direitos do consumidor, sem necessariamente que 

tal requisição esteja subordinada ao consentimento prévio do interessado. 
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O direito ao acesso é um instrumento que permite que outras entidades, públicas ou 

privadas, requisitem informações não pessoais aos órgãos que utilizam, tratam e coletam os 

dados, mesmo que pessoais, de indivíduos, sem adentrar na esfera reservada de alguém, com 

única finalidade de realização de controle social. Este controle permite, indiretamente, a tutela 

das informações pessoais. 

O acesso a informações não pessoais se torna praticamente livre, não apenas pelas 

pessoas físicas cujos dados foram coletados, mas por entidades que possuem condições 

tecnocráticas para realização do controle social, seja direto ou indireto, o que é um objetivo 

básico das leis sobre a liberdade de informação. Está-se diante de um instrumento capaz de 

determinar formas de redistribuição de poder. 

A obtenção de quantidades cada vez mais consistentes de informações, pessoais e não 

pessoais, não somente por grandes entidades que representem um grupo de pessoas, mas 

também por indivíduos e pequenos sistemas informativos, amplia a gama dos que estão aptos a 

realizar análises de dados que busquem verificar as consequências de determinadas decisões 

públicas ou privadas, ou mesmo produzir eles próprios modelos de decisão. Este tipo de 

operação transcende o conceito de transparência, passando de um governo aberto, representado 

pela “casa de vidro”, ao governo difuso (RODOTÀ, 2008). 

Em maio de 2020, o Supremo Tribunal Federal brasileiro decidiu, com maioria de 10 

votos, pelo reconhecimento dos direitos à privacidade e à proteção de dados como direitos 

fundamentais. Ao decidir as ADIs 6387, 6388, 6389, 6393 e 6390, o STF determinou a 

suspensão da eficácia da Medida Provisória nº 954/2020, em que já havia liminar deferida pela 

Relatora das ações, ministra Rosa Weber. Estas ADIs questionavam dispositivos da MP que 

autorizava compartilhamento de dados pessoais pelas empresas de telefonia com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)15. 

Para Laura Schertel Mendes, esta decisão equipara-se à decisão da corte alemã de 1983 

que serviu como base para o reconhecimento do direito à autodeterminação informativa e serviu 

de norte para diversas legislações internacionais e para a evolução do próprio direito à 

privacidade e proteção de dados pessoais. Continua a autora: 

Destacam-se aqui três aspectos centrais da decisão para compreender o seu significado 

e efeitos no ordenamento brasileiro: primeiro, a superação da falácia de que existiriam 

dados pessoais neutros desprovidos de proteção, consolidando o dado pessoal como 

merecedor de tutela constitucional. Como decorrência, tem-se o reconhecimento de 

 
15 Decisão histórica do STF reconhece direito fundamental à proteção de dados pessoais. Disponível em: 
<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/decisao-historica-do-stf-reconhece-direito-fundamental-a-
protecao-de-dados-pessoais-10052020>. Publicado em: 10/05/2020. Acesso em: 21/01/2021. 
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um direito autônomo à proteção de dados pessoais e o seu duplo efeito sobre os 

deveres do Estado (um dever negativo de não interferir indevidamente no direito 

fundamental e um dever positivo de adotar medidas positivas para a proteção desse 

direito). Por fim, a partir desse reconhecimento, conclui-se que o quadro 

infraconstitucional brasileiro atual – de prorrogação da Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD) por meio da Medida Provisória 959/2020 e da omissão do poder 

executivo em criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) – encontra-

se em clara contrariedade aos parâmetros e valores constitucionais (MENDES, 2020). 

 

À época da publicação do artigo, a vigência da LGPD estava sob risco de ser adiada 

pela MP nº 959/2020 e ainda não havia movimento por parte do poder executivo em criar a 

ANPD. De lá para cá, a LGPD entrou em vigor ainda em 18/09/2020 e a ANPD foi criada, no 

entanto, sob forte influência do poder executivo. Nos termos do que se abordará mais adiante 

no presente trabalho, estes aspectos podem prejudicar a devida aplicabilidade do direito à 

proteção de dados no país. 

Deste cenário, extrai-se os pontos positivos. O reconhecimento pela corte suprema do 

direito à proteção de dados pessoais e à privacidade como direitos fundamentais elevam a 

discussão da efetiva proteção de dados e exercem pressão sobre as autoridades do país para que 

encarem o assunto com seriedade e responsabilidade. Na realidade sócio-política atual 

brasileira, além da conformidade normativa, o desafio recai sobre a disparidade ideológica 

radical do poder executivo com relação a órgãos fiscalizadores e à própria política internacional 

e cooperativa do mundo globalizado. 

Os desafios não são poucos, obviamente. A atuação frente às instituições públicas e 

principalmente privadas que coletam dados deve ser atenta e responsável. O poder econômico 

e a pressão exercida ao poder público destas entidades pode ser uma barreira quase 

intransponível para os cidadãos. 

 

2.3 O CONSENTIMENTO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO AO DIREITO À 

PRIVACIDADE E À PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

 

 Não existe definição específica sobre privacidade. Tendo em vista a gama de fatores que 

deve ser considerada, se analisados isoladamente não é possível constituir uma regra precisa 

sobre o assunto para a circulação das informações. O que se leva em conta é o contexto social 

e institucional em que a questão da privacidade se encontra historicamente inserida. 
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  O que se observa é que a privacidade é considerada muito mais um conceito, quase um 

princípio a ser respeitado, uma tendência, do que uma verdadeira e própria concepção 

legislativa. Tanto é verdade que não existe, em nenhuma legislação internacional, definição 

formal do que é a privacidade (RODOTÀ, 2008). 

 No mesmo sentido, a proteção dos dados pessoais surge deste conceito ampliativo e do 

desenvolvimento da esfera privada dos cidadãos, por meio da autodeterminação informativa, 

do direito ao livre acesso, da preocupação com a transparência dos processos de tratamento de 

dados, do protagonismo do titular dos dados na fiscalização destes processos, enfim, toda uma 

sorte de preceitos e princípios decorrentes da proteção à privacidade, mas inerentes aos direitos 

da personalidade do indivíduo. 

 Ultrapassado o conceito do direito a ser deixado só de Warren e Brandeis, após o uso 

democratizado dos computadores e da influência da tecnologia na coleta e processamento dos 

dados, o mote principal da privacidade passou a ser o “direito a controlar o uso que os outros 

façam das informações que me digam respeito”. Surge uma definição de que a privacidade se 

consubstancia no “direito do indivíduo de escolher aquilo que está disposto a revelar aos outros” 

(RODOTÀ, 2008). 

 No mesmo sentido, Alan Westin define a privacidade como a “reivindicação dos 

indivíduos, grupos e instituições de determinar, por eles mesmos, quando, como e em qual 

extensão suas informações pessoais seriam comunicadas aos outros” (1970, p. 7). 

Partindo deste último conceito, o consentimento surge como uma importante ferramenta 

para as instituições públicas e privadas garantirem o livre acesso às informações dos indivíduos, 

salvaguardando-se atrás da liberdade de escolha e da disponibilidade dos dados fornecidos. O 

consentimento evoluiu a partir do abandono do consentimento implícito para o consentimento 

informado, que também se exprime em regras sobre a circulação das informações, prescrevendo 

quais devam ser as informações fornecidas ao interessado para que seu consentimento seja 

validamente expresso. 

 Realizando-se uma análise cronológica em relação às normas que tratam da regulação 

da privacidade e da proteção de dados, percebe-se que conforme se ampliou o conceito de 

privacidade e houve a sua diferenciação com relação à proteção de dados pessoais, houve a 

preponderância da figura do consentimento. Após a internalização da autodeterminação 

informativa, do livre acesso e da transparência, foi transferido ao titular do dado a autonomia 

de fiscalização e disposição de seus dados, motivo pelo qual, o consentimento passou a ser 

importante ferramenta para os controladores e operadores (BIONI, 2019). 
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 Consolidado um direito à autodeterminação informativa, o consentimento reforça a 

possibilidade de disposição de certos dados fornecidos. O mesmo ocorre quando se faz menção 

à presunção de reserva dos dados pessoais, como é o caso da Cable Privacy Bill do Estado de 

Nova York. Esta presunção leva a duas direções, a primeira no sentido de considerar ilegítima 

toda coleta de informações que, à parte os casos de explícita autorização legislativa, for efetuada 

sem um prévio e explícito consentimento do interessado; e a segunda em um sentido mais 

próximo da noção tradicional de sigilo administrativo, considerando que as informações 

coletadas sobre um determinado sujeito não devem circular fora do órgão da administração 

competente (RODOTÀ, 2008). 

 Assim, o consentimento surge como caminho alternativo entre regulation e 

deregulation. Tecem-se as mesmas críticas que já foram expressas com relação ao 

funcionamento do mercado, salientando-se o caráter patrimonialista do dado pessoal, tratando 

a informação como propriedade exclusiva do interessado, que pode livremente negociar sua 

cessão. Abandona-se, assim, a outra dimensão ligada às consequências sociais e às diversas 

categorias de informações pessoais e de informações coletadas para finalidades específicas, que 

consideram valores e interesses diversos daqueles puramente proprietários (DONEDA, 2019). 

 Talvez a crítica mais contundente quanto ao consentimento como protagonista da livre 

circulação de informações seja a verdadeira ausência de escolha em alguns casos e o 

condicionamento imposto ao indivíduo. O condicionamento do consentimento deriva fato de 

que a possibilidade de usufruir de determinados serviços, essenciais ou importantes, depende 

não somente do fornecimento de determinadas informações por parte do usuário do serviço, 

mas também do fato de que tais informações podem posteriormente ser submetidas a outras 

elaborações. Tal é o caso das novas mídias interativas que oferecem serviços “gratuitos” em 

troca do fornecimento “consentido” de informações (RODOTÀ, 2008). 

 O consentimento, dessa forma, possui caráter acessório, sempre ligado a uma 

determinada situação que o fundamenta, seja a assinatura de um contrato, a inscrição em um 

concurso, dentre tantas outras. A alternativa a não revelação dos dados pessoais pelo seu titular 

pode levar à renúncia de determinados bens ou serviços, tendo em vista a disparidade de meios 

de poder entre aquele de quem é demandado o consentimento e aquele que os pede, sendo uma 

verdadeira relação de obrigatoriedade do fornecimento (DONEDA, 2019). 

 Outro fator é a opacidade de informações acerca das consequências que o fornecimento 

dos dados pessoais pode causar, principalmente com relação a vendas on-line em que não há 

pessoalidade ou a informação clara para o consumidor ou usuário do serviço acerca da 

utilização dos seus dados pessoais, o que induz a uma falsa sensação de segurança. Identifica-
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se assim um paradoxo da privacidade, em que a partir do momento que o consentimento 

centraliza a disciplina da proteção aos dados pessoais, o interessado somente poderá obter a 

tutela em um momento posterior ao consentimento, valendo-se de eventual defeito deste, ou 

seja, a pessoa deve primeiro concordar em fornecer seus dados para depois se valer da tutela 

(DONEDA, 2019). 

 Daí decorre a classificação de alguns dados como indisponíveis, ou seja, a 

impossibilidade de cessão destes dados pois são necessários à proteção dos valores 

fundamentais do indivíduo e, consequentemente, a impossibilidade de sua transmissão, mesmo 

por meio do consentimento, limitando, assim, a lógica de mercado. Da mesma forma, decorre 

a adjetivação do consentimento, que passa a caracterizá-lo como livre, informado, inequívoco, 

explícito e/ou específico, como ocorreu no direito europeu (BIONI, 2019). 

 As informações pessoais sempre foram submetidas a regimes jurídicos diferenciados, 

segundo um critério que ia do máximo de opacidade ao máximo de transparência, segundo se 

considerasse prevalecente o interesse privado à intimidade ou o interesse coletivo à publicidade. 

O contexto pelo qual o dado é coletado, aliado a outras informações relevantes fornecidas ou 

coletadas pelas instituições e a finalidade pelas quais foram coletados, demonstram que 

nenhuma informação tem valor isoladamente. 

 A regulação da matéria concernente à proteção de dados sensíveis e quais são os limites 

de fato do livre fluxo e transmissão destes dados faz com que o consentimento seja peça central. 

É um dos pontos mais sensíveis de toda a disciplina de proteção de dados pessoais. Por meio 

dele, o direito civil tem a oportunidade de estruturar, a partir da consideração da autonomia da 

vontade, da circulação de dados e dos direitos fundamentais, uma disciplina que ajuste os efeitos 

desse consentimento à natureza dos interesses em questão (DONEDA, 2019). 

 A vulnerabilidade excessiva do usuário da internet e titular dos dados pessoais 

fornecidos em troca dos serviços oferecidos faz com que o consentimento venha sendo visto 

como pilar da estratégia regulatória, mais como um meio para legitimar os modelos de negócios 

da economia digital, do que como um meio eficiente para desempenhar a proteção dos dados 

pessoais (BLUME, 2012). 

 O consentimento para o tratamento de dados pessoais toca diretamente em uma série de 

elementos da própria personalidade, ainda que não no sentido exato da sua disposição, agindo 

como uma autorização a um determinado tratamento para os dados pessoais. Esta autorização, 

no entanto, não enseja na ausência ou na renúncia de interesse na proteção dos dados pessoais, 

mas é um ato de exercício do direito de autodeterminação na esfera das escolhas pessoais 

(DONEDA, 2019). 
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 Assim, Bruno Bioni propõe que para que haja a efetiva proteção aos dados pessoais dos 

cidadãos deve haver um certo paternalismo com relação à autonomia por parte do elo mais fraco 

no processo de tomada de decisão e, complementar e subsidiariamente, tomadas mais 

intervencionistas para a sua proteção (BIONI, 2019). 

Para tanto, o autor parte do princípio de que deve haver intervenções normativas mais 

ou menos sutis, mas cuja prioridade é garantir autonomia do cidadão, mesmo que para isso 

sejam estabelecidos pisos mínimos ao longo do desenho normativo, que suavizam o 

protagonismo do consentimento e impliquem uma compreensão mais ampliada do que é a 

autodeterminação informativa. Reconhecendo-se a (hiper)vulnerabilidade do cidadão em meio 

a uma economia de dados, seria possível estruturar as normas em relação à proteção dos dados 

pessoais e projetar a sua aplicação, seja em leis setoriais, seja especificamente na proteção de 

dados pessoais no Brasil (BIONI, 2019). 

A revogabilidade incondicional do consentimento encontra fundamento no fato de se 

estar protegendo a própria personalidade do indivíduo e pela característica do consentimento 

em ser ato jurídico unilateral e, por essa razão, revogável a qualquer tempo. Denota-se a 

proteção à autodeterminação informativa do cidadão que pode exercer este direito a qualquer 

tempo e, em tese, sob qualquer circunstância. A LGPD, por exemplo, abarca a revogabilidade 

do consentimento a qualquer tempo e de forma gratuita e facilitada em seu artigo 8º, § 5º16, 

privilegiando assim a autodeterminação informativa (DONEDA, 2019). 

Este direito surge como forma de proteção à autodeterminação informativa e ao próprio 

desenvolvimento da esfera privada do indivíduo, portanto, o ordenamento jurídico deve tutelar 

este direito. Mais do que isso, deve proteger o titular dos dados com relação a eventuais 

alegações de inadimplemento pelo exercício deste direito como ato unilateral. A revogação do 

consentimento não pode ser utilizada para pleitos indenizatórios, salvo em casos explícitos de 

abuso de direito ou ato ilícito praticado pelo fornecedor do consentimento. Deve-se atentar, no 

entanto, que eventual responsabilização civil pela revogação do consentimento pode causar 

precedentes que tornem inacessível este direito, o que vai de encontro com a própria natureza 

dos interesses em questão (DONEDA, 2019). 

A funcionalização do consentimento, neste contexto, pode operar por meio de sua 

interpretação à luz de alguns princípios da proteção de dados pessoais, tais como os princípios 

 
16 § 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por 
procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento 
anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI do caput do 
art. 18 desta Lei. 
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da finalidade e da informação. O princípio da finalidade pode informar a disciplina do consenso 

restringindo a sua generalidade, assim, o consentimento deve ser lido restritivamente em relação 

a sua finalidade, existe uma limitação no tratamento por um determinado agente por um 

determinado tempo sob determinadas condições. A aplicação deste princípio serviria para 

manter a possibilidade de controle da pessoa sobre as próprias informações (DONEDA, 2019). 

Assim, descarta-se a possibilidade de um consentimento genérico para o tratamento de 

dados pessoais, demandando-se a especificação de finalidade e excluindo a possibilidade de 

interpretação extensiva para hipóteses fora das expressamente previstas. Destaca-se, neste 

sentido, o previsto no artigo 8º, § 4º17 da LGPD, ao prever tal perfil do consentimento 

(DONEDA, 2019). 

No mesmo sentido e como consequência lógica, o princípio da informação decorre da 

completa consciência do interessado sobre o destino de seus dados pessoais, caso ele forneça o 

consentimento para o tratamento. Tais informações devem ser referentes a todo o processo de 

tratamento dos dados, desde sua coleta até sua destinação e finalidade e mais tantos detalhes 

quantos sejam necessários para formar a plena convicção, livre e consciente, do titular dos 

dados para que possa exercer sua autodeterminação. 

Estas informações devem ser fornecidas como elemento legitimador de qualquer forma 

de consentimento, principalmente no cenário de tratamento posterior de dados pessoais e a 

opacidade destes processos. Cabe àquele que vai realizar o tratamento do dado informar o 

interessado previamente de forma ampla, certificando-se de que este realmente tem condições 

de compreender as implicações do consentimento e que de fato as compreendeu (DONEDA, 

2019). 

 É de suma importância salientar essa incompatibilidade do desenho normativo de 

proteção de dados pessoais e ir além de garantir artificialmente diversos qualificadores para o 

consentimento. Devem-se buscar, sobretudo, outras ferramentas regulatórias para equalizar a 

referenciada assimetria do mercado informacional, redesenhando a sua dinâmica de poder. 

Desta forma, pode-se pensar em um efetivo controle dos dados pelos cidadãos e proporcionar 

a autodeterminação informativa efetivamente (BIONI, 2019). 

 Concomitantemente a isso, deve-se pensar em disposições normativas complementares 

que interfiram no próprio fluxo informacional, não deixando a responsabilidade pela 

fiscalização apenas sobre os titulares dos dados, indo além do raciocínio bifásico centrado na 

 
17 § 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações genéricas para o tratamento 
de dados pessoais serão nulas. 
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escolha do indivíduo em consentir ou não com o tratamento de seus dados pessoais (BLUME, 

2012). 

 O autor Bruno Bioni conclui, neste sentido: 

Trata-se, portanto, de se afastar de uma estratégia regulatória puramente liberal, que 

é incoerente com a posição de vulnerabilidade do sujeito em causa. Necessário se faz 

uma maior intervenção, seja do ponto de vista do desenho normativo ou da formulação 

de políticas públicas em lato sensu para que se empodere o sujeito vulnerável e, por 

outro lado, que não se foque apenas na instrumentalização do controle dos dados 

pessoais a ponto de se pensar em uma normatização substantiva da privacidade 

informacional (BIONI, 2019, p. 160). 

 

 Assim, percebe-se que o consentimento não pode ser instrumentalizado pelas 

normativas nacionais para justificar tratamentos de dados sob a égide da voluntariedade do 

fornecimento dos dados pelos cidadãos. Na realidade, a maioria dos consumidores ou usuários 

de programas de aplicação na internet nem imaginam o que acontece com seus dados pessoais 

até que algum tipo de vazamento de dados ou polêmica de grandes proporções ocorra, e, mesmo 

neste cenário, poucos de fato se preocupam em salvaguardar-se no futuro. 

A regulação do consentimento deve passar pela formulação de requisitos para garantir 

a obediência aos princípios da informação e da finalidade, com requisitos mais ou menos rígidos 

conforme a natureza do dado pessoal a ser objeto de tratamento, aproximando o perfil desse 

consentimento do seu campo de aplicação e dos interesses em questão (DONEDA, 2019). 

Do texto da LGPD, conforme já destacado, observa-se o esforço do legislador em aplicar 

estes princípios para limitar o consentimento e a devida obrigação do controlador em observar 

os requisitos da legislação, atribuindo a este o ônus de comprovar que o consentimento foi 

obtido em conformidade com o disposto no texto legal18, atribuindo características específicas 

para os casos de tratamento de dados pessoais sensíveis19 e garantindo o livre acesso às 

informações sobre o tratamento de dados, bem como, a nulidade do consentimento adquirido 

por meio de conteúdo enganoso ou abusivo, ou que não tenham sido apresentados previamente 

de forma transparente, clara e inequívoca20. Da mesma forma, em caso de mudança de 

 
18 § 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto 
nesta Lei. 
19 Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 
I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas; 
20 Art. 9º O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão 
ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em 
regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso: [...] § 1º Na hipótese em que o consentimento é 
requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou 
abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. 
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finalidade a que o dado pessoal foi recolhido incompatível com o consentimento original, deve 

haver a informação prévia ao titular sobre estas mudanças de finalidade, cabendo a este a 

revogação do consentimento21. 

O consentimento se apresenta como instrumento de validação e legitimação da 

disposição dos dados pessoais pelo titular, em uma perspectiva de pleno exercício da 

autodeterminação informativa. No entanto, é necessário que haja preocupação com relação à 

proteção dos dados pessoais como direito fundamental, limitando em alguns casos o tratamento 

de dados pela mera obtenção do consentimento do titular. Para entender melhor a formação da 

base principiológica e dos fundamentos das leis de proteção de dados pessoais, passa-se ao 

estudo das primeiras leis que trataram de regulamentar a proteção de dados pessoais e que 

culminaram na formação da base principiológica das normativas. 

 

2.4 PRIMEIRAS LEIS INTERNACIONAIS E A BASE PRINCIPIOLÓGICA PARA 

REGULAÇÃO 

 

Na década de 1970, surgem as normas de proteção de dados pessoais de primeira 

geração, como a lei do Land alemão de Hessen (1970), a lei de dados da Suécia (1973), o 

estatuto de proteção de dados do Land alemão de Rheinland-Pfalz (1974) e lei federal de 

proteção de dados da Alemanha (1977). Nos EUA, foi editado, em 1970, o Fair Credit 

Reporting Act, em 1974, o Privacy Act. Em 1976, Portugal foi o primeiro país a estabelecer em 

sua constituição o direito fundamental à autodeterminação informativa (art. 35) (CUEVA, 

2017). 

A partir dos anos 80 o desenvolvimento da internet e da informática tornou obsoleto o 

conceito até então concebido sobre privacidade, demandando-se que houvesse uma abrangência 

maior e mais coletiva, que corresponde ao direito que toda pessoa tem de dispor com 

exclusividade sobre as próprias informações mesmo quando disponíveis em bancos de dados 

(PAESANI, 2008). 

Já neste período se observa que não era possível a previsibilidade de todas as nuances 

inerentes ao avanço tecnológico e a regulação tardia. O direito de acesso às informações, por 

exemplo, surgiu como produto da primeira geração de leis sobre o tratamento automático de 

 
21 Art. 9º - [...] § 2º Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o 
tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar 
previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento, caso discorde 
das alterações. 
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dados, porém, ao se oferecer aos indivíduos um meio dinâmico para salvaguardar o próprio 

patrimônio informativo, abriu-se o caminho que fez caírem as barreiras de sigilo que protegiam 

as informações mantidas por outros sujeitos (RODOTÀ, 2008). 

 A estrutura fundamental destas primeiras leis foi justamente a finalidade de responder 

às preocupações sobre as violações de intimidade individual que a tecnologia dos computadores 

poderia determinar. Definiu-se uma abordagem prioritária sobre os problemas jurídicos típicos 

das novas tecnologias, que continua a exercer uma influência significativa nas legislações atuais 

(RODOTÀ, 2008). 

 As chamadas leis de primeira geração propunham-se a regular um cenário em que 

centros de tratamento de dados de grande porte concentrariam a coleta e a gestão de dados 

pessoais. O núcleo destas leis era a concessão de autorizações para a criação destes bancos de 

dados e do seu controle posteriormente por órgãos públicos (DONEDA, 2019). 

 Havia a preocupação com o processamento massivo dos dados pessoais dos cidadãos na 

conjuntura da formação do Estado Moderno, focando na atuação da esfera governamental, bem 

como,  na premissa em se estabelecer normas rígidas que domassem o uso da tecnologia. No 

entanto, o processamento de dados ultrapassou a esfera governamental e passou para os entes 

privados, o que se demandou uma nova estrutura normativa (BIONI, 2019). 

 A segunda geração de leis sobre a matéria surgiu a partir da segunda metade da década 

de 70 já com a consciência da existência do espalhamento de bancos de dados informatizados. 

A diferença destas leis para as anteriores é a sua estrutura, não mais em torno do fenômeno 

computacional em si, mas baseada na consideração da privacidade e na proteção dos dados 

pessoais como uma liberdade negativa, a ser exercitada pelo próprio cidadão. Exemplos destas 

leis são a lei francesa da proteção de dados pessoais de 1978 e a lei austríaca, também de 1978 

(DONEDA, 2019). 

 O paradigma tecnológico mudou em relação às leis anteriores e as técnicas de controle 

utilizadas não se dirigiam diretamente à tecnologia e, em seu bojo, havia um reflexo da 

insatisfação de cidadãos que sofriam com a utilização por terceiros de seus dados pessoais, além 

da carência de instrumentos para defender seus interesses (DONEDA, 2019). 

 A segunda geração de leis transferiu para o próprio titular dos dados a responsabilidade 

de protegê-los, dando-se ênfase na autonomia do indivíduo em controlar o fluxo de informações 

pessoais e incluindo o setor privado em seu contexto (BIONI, 2019).  

 A ampliação do protagonismo dos titulares dos dados na sua proteção foi o divisor de 

águas para a terceira geração de leis. Neste ponto, as normas de proteção de dados pessoais 

procuraram assegurar a participação do indivíduo sobre todos os movimentos dos seus dados 
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pessoais, da coleta ao compartilhamento. Alcança-se, neste contexto, o ápice da terminologia 

da autodeterminação informativa. Destaca-se que foi neste período que foi emanada a decisão 

da Corte Constitucional alemã, considerada o marco para a definição do conceito da 

autodeterminação informativa (MAYER-SCHONEBERGER, 2013). 

 Neste sentido, Laura Mendes escreve que: 

a principal diferença em relação à segunda geração de normas é que a participação do 

cidadão no processamento de seus dados passa a ser compreendida como um 

envolvimento contínuo em todo o processo, desde a coleta, armazenamento e 

transmissão e não apenas como a opção entre tudo ou nada (MENDES, 2014, p. 42). 

  

 As leis da terceira geração encaravam a participação do cidadão como a mola propulsora 

de sua estrutura, refletiam a própria proliferação dos bancos de dados interligados em rede e a 

crescente dificuldade em localizar fisicamente o armazenamento e transmissão dos dados 

pessoais. Logo percebeu-se, no entanto, que poucas pessoas estariam dispostas a exercer tais 

prerrogativas de autodeterminação informativa, devido aos custos e às dificuldades sociais 

inerentes ao processo. A autodeterminação informativa ainda era um privilégio de poucos 

(DONEDA, 2019). 

 Das diversas leis concebidas neste período, foi possível perceber um mote central 

comum, que orientou iniciativas internacionais, tais como a Convenção de Strasbourg, ou 

Convenção 108 do Conselho de Europa de 1981 e as Diretrizes da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 1980. Tais documentos contribuíram 

para a edição das Diretivas 95/46/CE e 2002/58/CE, atualizadas pelo Regulamento UE 

2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), da União Europeia, e, por 

conseguinte, auxiliaram na formação da base do sistema europeu de proteção de dados 

(OLIVEIRA, 2019). 

As leis desenvolvidas sobre proteção de dados a partir deste contexto levaram em conta 

o direito ao acesso da informação, mas sem mitigar em demasia o direito de livre circulação da 

informação. Em alguns casos, como é o caso do Access to Information Act e do Privacy Act 

canadenses, promulgados em 1982, há a distinção entre quais dados podem ser livremente 

acessados pelos usuários em bancos de dados públicos e privados e quais não podem, havendo 

distinção principalmente em relação a dados pessoais e não pessoais (RODOTÀ, 2008). 

Em outros casos prevalece a perspectiva funcional. No âmbito da pesquisa científica, o 

acesso a informações prescinde de qual seja o tipo de informação a ser acessada e privilegia a 

“função” que se pretende desenvolver, ou seja, a pesquisa. Neste caso, distingue-se a fase do 
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acesso e da comunicação ao exterior dos resultados da pesquisa, podendo ser garantido o 

anonimato dos dados acessados (RODOTÀ, 2008). 

Dá-se ênfase às normas de terceira geração pois tiveram grande influência no 

desenvolvimento das legislações nacionais de diversos países, membros de organizações 

internacionais ou não, além de que, a ênfase do presente trabalho se dá em relação às Diretrizes 

da OCDE, que é uma normativa de terceira geração. 

Nota-se que alguns destes documentos traziam em seu escopo alguns princípios já 

firmados, bem como, instrumentos necessários para sua efetividade, em especial as já citadas 

Convenção 108 de 1981 que dispunha sobre a proteção das pessoas em relação à coleta 

automática dos dados de caráter pessoal, e as Diretrizes da OCDE de 1980, que contém as 

orientações relativas à proteção da vida privada e à circulação transacional de dados de caráter 

pessoal.  

Nas palavras de Stefano Rodotà (2008, p. 59), alguns princípios podem ser extraídos 

dos pontos comuns destes dois documentos, quais sejam: o princípio da correção na coleta e no 

tratamento das informações; princípio da exatidão dos dados coletados, acompanhado pela 

obrigação de sua atualização; princípio da finalidade da coleta dos dados, que deve poder ser 

conhecida antes que ocorra a coleta, e que se específica na relação entre os dados colhidos e a 

finalidade perseguida (princípio da pertinência); na relação entre a finalidade da coleta e a 

utilização dos dados (princípio da utilização não-abusiva); na eliminação, ou na transformação 

em dados anônimos das informações que não são mais necessárias (princípio do direito ao 

esquecimento); princípio da publicidade dos bancos de dados que tratam as informações 

pessoais, sobre os quais deve existir um registro público; princípio do acesso individual, com a 

finalidade de conhecer quais são as informações coletadas sobre si próprio, obter a sua cópia, 

obter a correção daquelas erradas, a integração daquelas incompletas, a eliminação daquelas 

coletadas ilegalmente; e o princípio da segurança física e lógica da coletânea de dados. 

Estes princípios não estão todos explícitos no texto dos documentos. Assim como 

delimita a própria exposição de motivos de ambos, estes princípios devem ser estudados como 

um todo, sendo que um complementa o outro e, algumas vezes, confundem-se. De plano se 

verifica que já nas primeiras recomendações internacionais a preocupação com o 

processamento automatizado de dados e o direito ao livre acesso eram predominantes, o que se 

manteve nas legislações atuais. 

Também se percebe que o direito à participação individual dos fornecedores das 

informações é difundido e incentivado pelas próprias organizações internacionais, sendo 

instrumento relevante de fiscalização, responsabilização e transparência, tanto do setor público 
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quanto do privado. Frisa-se que os documentos mencionados servem como guia para países 

membros das Organizações Internacionais e signatários da Convenção, ou seja, não possuem 

necessariamente efeitos sobre demais Estados, embora conste no texto de ambas as 

recomendações com relação a países que não adotam os textos como base de suas legislações 

internas22. 

Os pontos comuns dos dois documentos criaram um amalgama entre os princípios de 

base e os instrumentos para a efetividade de tais princípios. A diferença é evidente se 

comparados os princípios da segurança e da publicidade com o do acesso. Em caso de violação 

destes primeiros, os interessados podem apenas insurgir-se através de órgãos especiais 

específicos para sua defesa, tal como o poder judiciário, que analisará eventual violação a 

poderá aplicar sanções (RODOTÀ, 2008). 

Por outro lado, o princípio do acesso é um instrumento que pode ser utilizado 

imediatamente e diretamente pelo indivíduo, sem necessariamente haver algum dano ou ameaça 

aos seus dados, apenas para fins de conhecimento, mas com o intuito de promover a efetividade 

de outros princípios, por exemplo. Aliado ao princípio do acesso estão os direitos de correção, 

integração ou eliminação dos dados coletados. O princípio do acesso é muito mais um 

instrumento de atuação direta do indivíduo para proteção de outros princípios do que um 

princípio de base, embora seja essencial. 

É dado ao indivíduo o poder de fiscalização, sem necessariamente recorrer a um órgão 

ad hoc para pleitear reparação por eventuais danos causados a si. É concedido ao privado um 

poder de controle direto e contínuo sobre os coletores de informações, independentemente da 

existência real de uma violação. Modifica-se assim a técnica de proteção da privacidade e o 

foco torna-se o funcionamento efetivo das regras sobre a circulação de informações (RODOTÀ, 

2008). 

A questão do controle direto pelos usuários pode ser ampliada em casos em que é 

exigido o consentimento do interessado para a coleta e o processamento de informações, por 

outro lado, é evidente a limitação prática de uma proteção fundada unicamente nos poderes 

 
22 Segundo o texto das Guidelines da OCDE de 1980 (p. 49): “The Recommendation is addressed to Member 
countries and this is reflected in several provisions which are expressly restricted to relationships between Member 
countries (see Paragraphs 15, 17 and 20 of the Guidelines). Widespread recognition of the Guidelines is, however, 
desirable and nothing in them should be interpreted as preventing the application of relevant provisions by Member 
countries to non-member countries. In view of the increase in transborder data flows and the need to ensure 
concerted solutions, efforts will be made to bring the Guidelines to the attention of non-member countries and 
appropriate international organisations.” Já no texto da Convenção 108 (p. 8, artigo 23): “After the entry into force 
of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a member of 
the Council of Europe to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 
20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting 
States entitled to sit on the committee.” 
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atribuídos aos interessados diretos. Assim, a melhor alternativa é a atribuição de um poder geral 

de vigilância a órgãos criados especificamente para proteção de dados, o que se reflete nas 

recomendações internacionais. 

As mídias interativas e as redes sociais cada vez mais interativas colocam outro desafio 

à frente da privacidade. Tais meios interativos modificam a capacidade de coleta das 

informações, instituindo uma comunicação eletrônica contínua e direta entre os gestores dos 

novos serviços e seus usuários, tornando-se possível não somente um controle mais direto do 

comportamento dos usuários, como também, a identificação de preferências, gostos, interesses, 

inclinações, a ponto de conseguirem influenciar tomada de decisões e criar necessidades de 

consumo nos usuários. 

O dado pessoal tornou-se uma mercadoria cujo comércio ditará as próximas 

preocupações com relação à privacidade. De um lado, o livre mercado e as instituições públicas 

e privadas exercem pressão para que o controle do fluxo de dados seja cada vez menor. Por 

outro, a insurgência de órgãos específicos para proteção de dados e dos usuários em si, aliados 

às legislações específicas pautadas em princípios amplos e determinados, bem como, ao poder 

judiciário, exercem força contrária. Esta dinâmica não é nova, o objeto de proteção e os 

envolvidos são. 

Esta nova dinâmica de mercado modifica intrinsecamente as relações entre fornecedores 

e consumidores de bens e serviços, reduzindo a autonomia destes últimos de tal forma que pode 

chegar a incidir sobre o modelo global de organização social e econômica, condicionando-os 

cada vez mais a modelos pré-determinados e engessados. Assim, as regras sobre a proteção de 

dados devem ser vistas como um aspecto específico de uma política informacional global, com 

regras sobre a circulação de dados pacíficas e aceitas mundialmente (RODOTÀ, 2008). 

Os desafios para regulamentação frente ao excesso de coleta de dados devem ser 

enfrentados com técnicas que não confiem somente no consentimento dos interessados. Deve-

se adotar uma estratégia institucional articulada e integrada, com a devida salvaguarda de 

participação dos indivíduos e a garantia do livre acesso e da possibilidade de auditar todos os 

procedimentos, principalmente aqueles que passam por tratamento automatizado. 

A quarta geração de leis veio para cobrir as deficiências das leis anteriores. A 

disseminação de autoridades independentes para a aplicação das leis de proteção de dados 

pessoais, bem como, de proposições normativas que não deixavam nas mãos do indivíduo a 

escolha sobre o processamento de certos tipos de dados pessoais, tais como os sensíveis, 

relativizaram a centralidade do consentimento (BIONI, 2019). 
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A proteção de dados é vista, por estas leis, como um processo mais complexo, que 

envolve a participação do indivíduo na sociedade e leva em consideração o contexto no qual 

lhe é solicitado que revele seus dados, estabelecendo meios de proteção para as ocasiões em 

que a sua liberdade de decidir livremente é cerceada por eventuais condicionantes, 

proporcionando o efetivo exercício da autodeterminação informática (DONEDA, 2019). 

As linhas de desenvolvimento legislativo mais recentes especificam regras importantes 

para a circulação das informações, nas quais a redução desta circulação não obedece apenas a 

exigências de tutela da privacidade, mas também de eficiência dos aparatos administrativos. 

Institui-se uma relação direta entre as finalidades da coleta das informações e os dados que 

podem ser coletados, emergindo uma forma mais analítica e explícita de sigilo administrativo, 

que tende a limitar drasticamente a circulação de informações de um aparato público a outro e 

a entes privados (RODOTÀ, 2008). 

A intercomunicabilidade das entidades públicas e privadas, aliados ao fluxo incessante 

e massivo de informações coletadas de toda a natureza, cria a necessidade de colocar este fator 

no centro das atenções regulatórias. Esta orientação é necessária também para que haja a 

manutenção da qualidade do dado coletado, visto que os indivíduos, diante da amplitude das 

informações solicitadas, sabendo-se da possibilidade de uma intensa circulação além da 

finalidade pelas quais foram requeridas, começam a manifestar um comportamento de 

autodefesa, fornecendo dados parcialmente exatos ou, em casos de ausência de consequências 

negativas imediatas, falsos. 

Por outro lado, as mídias interativas, redes sociais e serviços gratuitos disponibilizados 

por empresas privadas demandam que sejam fornecidas informações precisas e exatas, sob pena 

de não utilização do serviço, o que dificulta este movimento de autodefesa dos usuários. 

Justamente esta necessidade de exatidão no fornecimento dos dados pelas mídias interativas 

criou a possibilidade de usos secundários dos dados coletados e os transformou em mercadorias. 

O principal resultado do uso secundário destes dados coletados é a criação de perfis do 

indivíduo, de sua família ou de terceiros que pertençam a seu círculo social sob o argumento de 

lhe fornecer aquilo que lhe serve ou que deseja, concretizando uma condição de igualdade 

substancial com demais usuários. À primeira vista, poder-se-ia concluir que seria um sistema 

produtivo cada vez mais preparado para apresentar produtos e serviços cada de forma célere e 

assertiva, conforme a necessidade de cada usuário. Existe, em tese, uma maior eficiência da 

ação pública e privada, em sua maior sintonia com as demandas sociais. No entanto, existem 

outros dois pontos que devem ser ressalvados. 
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A resposta rápida às necessidades imediatas pode criar uma tendência ao congelamento 

de cada um na posição em que se encontra, dando origem a uma discriminação bem mais forte 

ao invés de fomentar a igualdade substancial. A “perfilização”, ou profiling no termo em inglês, 

pode gerar mecanismos que bloqueiem serviços ou produtos de algumas comunidades pela 

predominância de certo comportamento coletivo, o que solidifica a padronização de consumo, 

porém, pode gerar discriminação àqueles que não se encaixam no perfil traçado. Ademais, se 

perde a capacidade de perceber as nuances sutis, os gostos não habituais dos indivíduos. Assim 

afirma Gandy: 

A discriminação estatística possibilitada por sofisticados dispositivos de análise 

contribui para a desvantagem cumulativa que oprime, isola, exclui e, em última 

análise, amplia os fossos hoje existentes entre os que estão no topo e quase todos os 

demais. Embora os observadores tendam a se concentrar no uso desses sistemas em 

apoio à publicidade orientada on-line, seu alcance é muito mais amplo. Ele cobre o 

acesso a uma gama de produtos e serviços, incluindo os mercados financeiro e 

imobiliário, assim como atendimento de saúde, educação e serviços sociais (GANDY, 

2011, p. 175). 

 

 Denota-se assim que existe uma proteção diferenciada às informações pessoais sensíveis 

ao indivíduo, tais como opiniões políticas, sindicais, fé religiosa, raça, saúde, hábitos sexuais e 

qualquer dado que possa ser usado para fomentar qualquer tipo de preconceito, conhecido como 

“núcleo duro” da privacidade, ao mesmo tempo que há uma tendência a liberalizar a circulação 

de informações pessoais de conteúdo econômico (RODOTÀ, 2008). 

 Essa crescente transparência pode ser explicada pelo caráter político do poder 

econômico, que deve assim ser submetido a formas democráticas de atuação e pelos aspectos 

necessários de captação de recursos inerentes ao Estado de bem-estar social que, justamente 

para obter mais recursos através da contribuição fiscal, o Estado necessita de uma maior 

transparência na esfera econômica dos cidadãos. 

 As leis de quarta geração caracterizam-se por procurar suprir as desvantagens do 

enfoque individual existente até então nas leis de terceira geração. Nelas, percebe-se uma 

consciência do problema integral da informação na fundamentação da disciplina, que implica 

na dificuldade de basear a tutela de dados pessoais simplesmente na escolha individual, sendo 

necessários instrumentos que elevem o padrão coletivo de proteção aos dados pessoais 

(DONEDA, 2019). 

 Os cidadãos vêm conseguindo cada vez mais acesso a dossiês e relatórios 

governamentais fiscais de outros cidadãos para auditar e verificar se todos estão sendo tratados 
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igualitariamente. A necessidade de igualdade que neste caso resulta em mais transparência da 

esfera econômica privada, fortalece a privacidade em outros pontos, como é o caso do “núcleo 

duro”, cuja superproteção não deriva apenas da necessidade de sigilo. 

 Neste caso, o princípio da igualdade está atrelado ao fato de que manifestações públicas 

acerca de posicionamentos políticos, religiosos, raciais ou de gênero ocorrem publicamente a 

todo o tempo, portanto, não é proibida a liberdade de expressão dos cidadãos, mas sim, a coleta 

e uso destes dados com o fito de discriminar os indivíduos. É a atividade antidiscriminatória a 

fundamentar também as resistências à admissão de formas de controle detalhado sobre a 

atividade de trabalho e sobre os comportamentos do trabalhador na empresa. Não está em 

questão a esfera privada, mas sim, a posição do indivíduo na organização social, política e 

econômica (RODOTÀ, 2008). 

Outro fator que influencia a elaboração das recomendações e legislações internas é a 

distinção entre documentos eletrônicos e físicos. A partir do momento que se demanda uma 

postura global em relação às normas de privacidade, deve-se levar em conta as realidades de 

cada Estado com relação às influências tecnológicas. Tratando-se de grandes corporações 

privadas ou de instituições públicas relevantes, mesmo países de terceiro mundo possuem 

condições de adaptar-se. No entanto, não é o suficiente. 

É claro que o volume de dados coletados, transferidos e processados eletronicamente é 

infinitamente maior do que os dados tratados manualmente em documentos físicos, mas a 

preocupação deve existir sob risco de instituições criarem arquivos manuais com o objetivo de 

escapar às leis vigentes que não abordem tais possibilidades. Em contrapartida, as legislações 

preocupam-se com isso ao passo de especificarem a aplicação das leis sobre proteção de dados 

aos dados coletados com finalidades meramente pessoais. Assim, percebe-se que não é mais o 

critério de tratamento, automático ou não, que determina a aplicação da lei, mas sim, a 

finalidade pela qual o dado foi coletado (RODOTÀ, 2008). 

A regulação do tratamento de dados feito por pessoas físicas ou jurídicas não pode ser 

díspar ao ponto de serem criadas exceções temerosas ao portador dos dados. O mesmo ocorre 

com os setores público e privado. O crescente uso pelo poder público de dados coletados por 

entes particulares criou um novo contexto em que os bancos de dados privados e públicos se 

confundem, tendo em vista que a coleta, o tratamento e uso destes dados não estão mais adstritos 

somente a um banco de dados e seu controlador originário. 

O acesso aos bancos de dados privados por parte de entidades públicas pode ser 

justificado pelo “interesse público” ou qualquer outra justificativa pertinente, porém, ainda 

deve-se respeitar a finalidade pela qual o dado foi coletado, o limite da utilização, a informação 



64 
 

ao titular do dado, a transparência das transações, o direito ao acesso, à edição e à exclusão do 

dado e, principalmente, o direito à renúncia da utilização das informações em caso de exigência 

de consentimento. 

As leis de quarta geração utilizam de técnicas para fortalecer a posição da pessoa em 

relação às entidades que coletam e processam seus dados, reconhecendo o desequilíbrio nesta 

relação, que não era resolvido com medidas que simplesmente reconheciam o direito à 

autodeterminação informativa, paradoxalmente de certa forma, tendo em vista que reduz o 

papel da decisão individual inerente à autodeterminação informativa, partindo do princípio que 

alguns dados pessoais necessitam de mais proteção que outros (DONEDA, 2019). 

A circulação transacional de dados é outro fator determinante para que a política 

informacional global seja clara, objetiva e pacífica no mundo inteiro e é uma das principais 

razões pelas quais há resistência à regulação. Em prol do princípio da livre circulação das 

informações, ressalta-se a necessidade de escapar às tentações da censura e de evitar colocar 

limites à liberdade de expressão, conforme afirma Stefano Rodotà. Continua o autor (2008, p. 

65): 

Isso é verdadeiro somente em alguns casos, enquanto em outros se destaca justamente 

a natureza de “mercadoria” da informação que se faz circular; em outros ainda chegam 

a existir riscos para a identidade do sujeito, como ocorre quando se encontra em perigo 

a soberania de um Estado ou a privacidade de um indivíduo; e, ainda, em muitos 

Estados, que já criaram suas leis específicas sobre a proteção de dados, a ênfase 

exclusiva sobre a liberdade de circulação ameaça favorecer a difusão de “paraísos de 

dados”, análogos aos “paraísos fiscais” (RODOTÀ, 2008, p. 65).  

 

Imprescindível se faz a análise acerca dos diversos interesses identificados sob a égide 

da circulação transacional de dados, adotando as salvaguardas necessárias. Em um segundo 

ponto, é importante incrementar as indicações fundamentais contidas na Convenção 108 e nas 

Diretrizes da OCDE, tais como as relacionadas com a individuação de condições mínimas de 

tutela e as condições de reciprocidade, fomentando, assim, a política informacional global. 

De certo modo, a possibilidade de um controle social cada vez mais amplo e difuso, 

exercido pelos centros de poder públicos e privados, pode assentar obstáculos reais ao livre 

desenvolvimento da personalidade individual, imobilizado em torno de perfis historicamente 

determinados, afinal, o controle pode privilegiar os comportamentos padronizados e dificultar 

a produção de novas identidades coletivas, reduzindo a capacidade de inovação dentro do 

sistema (RODOTÀ, 2008). 
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Assim, o ponto de vista global torna a se impor nos temas ligados ao tratamento de 

dados, pessoais, anônimos ou agregados, tendo em vista que nesta realidade de “perfis”, 

quaisquer dados podem se tornar sensíveis se contribuem para a elaboração de um perfil, seja 

pela própria esfera individual, seja pelo fato de que encaixa o indivíduo em um grupo social 

que possui conotação negativa. 

Denota-se que as linhas gerais para formulação de legislações passam por alguns fatores 

determinantes e reforçam o enfoque funcional da proteção dos dados. Acentua-se a relação 

entre a informação e a finalidade pela qual foi coletada, são estabelecidos limites à transmissão 

para terceiros e seu tratamento sob forma de perfis, via de regra baseados no consentimento, 

são fixados termos máximos para o armazenamento de determinadas categorias de informação. 

Neste último ponto, o autor Stefano Rodotà aponta algumas questões pertinentes, 

principalmente no paradoxo entre o direito ao esquecimento e o direito à memória histórica da 

sociedade. O entendimento de que todos os dados deveriam ser armazenados está intimamente 

ligado a um tempo em que a capacidade física para arquivamento das informações era muito 

superior à quantidade de dados processados. Atualmente, o interesse e a capacidade de coleta, 

processamento e armazenamento aumentaram muito, podendo-se dizer, inclusive, que a nossa 

época deixará uma quantidade de informações muito superior às épocas precedentes. 

Analogamente como se faz para a circulação das informações, trata-se de estabelecer regras 

para a permanência dos dados (RODOTÀ, 2008). 

Estas regras de arquivamento, excluindo-se a possibilidade de circulação comercial ou 

administrativa e a admissibilidade de acesso apenas para a pesquisa, permite um equilíbrio 

adequado entre os interesses dos entes públicos e privados e os indivíduos cujos dados foram 

coletados, enfrentando, sobretudo, a questão do depósito das informações historicamente 

relevantes em arquivos públicos, administrados por organismos independentes. 

Dessa lógica de estabelecimento de uma estratégia integrada na proteção de dados, a 

figura do órgão público de vigilância, independente e autônomo, assume particular relevância, 

tanto é verdade que, da maioria das legislações internacionais referentes à privacidade e à 

proteção de dados, existe a recomendação de que os Estados criem tais órgãos. No caso do 

Brasil, a LGPD prevê a criação da ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados que, em 

tese, deve suprir esta demanda. Especificamente sobre o assunto, será comentado 

posteriormente. 

A disseminação do modelo das autoridades independentes para a atuação da lei se torna 

necessária justamente pela diminuição do poder de “barganha” do indivíduo para a autorização 

ao processamento de seus dados. A criação de normativas conexas, com normas específicas 
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para alguns setores de processamento de dados, tais como para o setor da saúde ou de crédito 

ao consumo, corroboram com este cenário. Tal fenômeno não significa uma setorização da 

disciplina de dados pessoais, porém, um instrumento que permita a ampla eficácia dos 

princípios presentes nas leis de proteção e dados em situações que apresentam suas próprias 

particularidades (DONEDA, 2019). 

A independência destas agências deve ser do poder executivo, justamente pelo fato de 

que a fiscalização destes órgãos deve recair sobre as ações do governo relacionadas a serviços 

de segurança e poder de polícia, bancos de dados ligados à ação direta do governo. Assim, a 

vinculação desta agência ao poder executivo pode tolher a sua atuação. Nas palavras de Stefano 

Rodotà: 

Tecnicamente, isso significa que os órgãos de controle não deveriam ser nomeados 

pelo poder executivo (ou, de qualquer modo, não deveriam ser compostos de forma 

tal que seja garantido um papel determinante às pessoas nomeadas pelo executivo), 

para evitar a criação de situações ambíguas de controladores/controlados que 

comprometessem a própria credibilidade da ação de vigilância (RODOTÀ, 2008, p. 

86). 

 

 O órgão de vigilância deve figurar fora das estruturas administrativas e burocráticas 

tradicionais, voltando sua atenção à funcionalidade e à praticidade na fiscalização e vigilância 

com relação à coleta de informações. A distância entre a agência de fiscalização e os órgãos 

burocráticos tradicionais se explica pelo fato de que são justamente estes últimos que 

promovem as mais significativas coletas de informações, ou seja, a função fiscalizatória deve 

ser exercida em uma lógica diferente da dos órgãos fiscalizados. 

Não se pode concluir, contudo, que a mera criação de uma agência desburocratizada, 

independente do poder executivo e autônoma torna o meio ambiente informacional seguro e 

adequado à proteção do direito à privacidade dentro de um Estado. A rigidez normativa não 

pode ser um obstáculo e as intervenções institucionais devem ser dotadas de flexibilidade 

suficiente para adaptar-se a novas situações. 

Este ambiente deve ser favorável a uma disciplina adequada da circulação das 

informações, respeitando alguns elementos basilares, apontados por Stefano Rodotà: 

i) uma disciplina legislativa de base, constituída essencialmente por cláusulas gerais 

e normas processuais; 

ii) normas para casos específicos, possivelmente presentes em leis autônomas 

relacionadas com as atividades de determinados sujeitos ou com a disciplina de 

categorias específicas de informações; 
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iii) uma autoridade administrativa independente, eventualmente dotada de poderes 

para adaptar a situações particulares os princípios contidos nas cláusulas gerais; 

iv) uma disciplina de recurso à autoridade judiciária, não somente nos sistemas nos 

quais isso é exigido pela norma constitucional, mas de modo geral, para enraizar 

também nessa matéria princípios análogos de um Bill of Rights ou do Due Process, 

segundo uma linha que tende a aproximar a matéria aqui considerada aos direitos 

civis; 

v) a previsão de um controle difuso, confiado à iniciativa de indivíduos e grupos 

(RODOTÀ, 2008, p. 87). 

 

Tais elementos demonstram que não é apenas a norma flexível, o órgão administrativo 

preparado e o incentivo ao controle difuso do indivíduo que criam um ecossistema de 

privacidade, são necessárias salvaguardas específicas e uma vigilância constante com relação 

ao fluxo de dados e ao tratamento das informações coletadas, enfatizando-se o livre acesso e a 

transparência, principalmente com relação ao tratamento de dados sensíveis. 

Analisando-se as principais legislações sobre privacidade, percebe-se que as multas 

administrativas e a fiscalização constante podem ser ferramentas que coajam as entidades 

privadas a adequarem-se às normas de privacidade. No entanto, já se observa em outras esferas, 

tais como a trabalhista, ambiental e consumerista, que o poderio econômico destas empresas 

faz com que não sejam tomadas medidas eficientes para cessar os danos ou riscos aos 

indivíduos. Em alguns casos, é preferível indenizar alguns a adequar-se à lei. Neste contexto, o 

maior rigor legislativo, aliado a sanções econômicas, além de multas e penalidades pode gerar 

um efeito positivo. 

Diante do que foi exposto até o presente momento, percebe-se que o direito à 

privacidade teve mudanças de perspectiva significantes. Estabeleceu-se uma estreita e constante 

relação entre as mudanças tecnológicas e as mudanças legislativas. Atualmente, termos como 

privacy by design são comuns no contexto regulatório e cada vez mais presentes nas entidades 

tecnocráticas. 

O titular do dado passou a ter o direito de exigir formas de circulação controlada e não 

somente interromper o fluxo das informações que lhe digam respeito. O desenvolvimento de 

novas tecnologias foi importante pivô destas mudanças ao passo que modificou a própria forma 

de estabelecer certos contatos sociais consolidados e cotidianos. O exemplo que mais salta aos 

olhos em relação a isto é o atípico ano de 2020 em que o planeta foi assolado por uma pandemia. 

Graças à tecnologia foi possível adaptar-se e transformar os contatos sociais cotidianos. O que 
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ainda não se sabe, ao menos até o término deste trabalho, é quais serão os impactos causados à 

privacidade e à coleta de informações deste período. 

 O princípio da finalidade se destaca como ponto de partida essencial para impedir 

formas de circulação internacional de dados que esvaziem a proteção oferecida pelo direito de 

acesso, impedindo ou ao menos limitando as coligações entre bancos de dados e, 

consequentemente, a elaboração de perfis individuais e coletivos que podem gerar 

discriminação e restringir o controle. 

 Recai ainda a questão das informações sensíveis específicas, tais como o direito à saúde 

ou a informações genéticas. Estas informações não podem ser simplesmente tratadas ou 

coletadas sem a devida e transparente exposição de motivos e finalidades, lembrando que 

mesmo com o consentimento informado fornecido pelo próprio indivíduo, pode haver limitação 

no seu tratamento. 

 Estas informações sensíveis, principalmente as informações genéticas de um cidadão, 

assumem um valor constitutivo da esfera privada, muito mais relevante que qualquer outra 

informação pessoal. Trata-se da própria estrutura da pessoa, não de algum traço de 

personalidade ou gosto pessoal, não podem ser removidas ou modificadas e o acompanharão 

até sua morte. Justamente por este aspecto, as informações genéticas constituem a parte mais 

dura do “núcleo duro” da privacidade, figurando na base de ações discriminatórias (RODOTÀ, 

2008). 

 Outro aspecto relevante inerente à base principiológica e a noção ampliada de esfera 

privada e, consequentemente, do direito à privacidade é o “direito de não saber”. O poder de 

controlar as informações que dizem respeito a determinado indivíduo também possuem caráter 

negativo, ou seja, como direito de excluir da própria esfera privada uma determinada categoria 

de informações, tais como o marketing direto ou materiais publicitários. 

 Retoma-se que os princípios basilares para a formulação das legislações atuais, 

identificadas como de quarta geração, possuem raízes nas leis de terceira geração, notadamente 

a Convenção 108 do Conselho da Europa e as Diretrizes da OCDE, já citadas, e promulgadas 

no início da década de 80. O autor Danilo Doneda (2019, p. 181-182), baseando-se nestas 

normativas traz uma síntese acerca destes princípios, conforme se vê: 

 1 – Princípio da publicidade, ou da transparência, pelo qual a existência de um banco de 

dados com dados pessoais deve ser de conhecimento público, seja mediante a exigência de 

autorização prévia para funcionar, da notificação a uma autoridade sobre sua existência; ou na 

divulgação de relatórios periódicos. 
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 2 – Princípio da exatidão, pelo qual os dados armazenados devem ser fiéis à realidade, 

o que compreende a necessidade de que sua coleta e seu tratamento sejam feitos com cuidado 

e correção, e de que sejam realizadas atualização periódicas conforme a necessidade. 

 3 – Princípio da finalidade, pelo qual toda utilização dos dados pessoais deve obedecer 

à finalidade conhecida pelo interessado antes da coleta de seus dados, possuindo grande 

relevância prática devido à estipulação de critérios técnicos e à limitação do uso do dado até 

uma certa finalidade determinada. 

 4 – Princípio do livre acesso, pelo qual o indivíduo tem acesso ao banco de dados onde 

suas informações estão armazenadas, podendo obter cópias destes registros, com a consequente 

possibilidade de controle destes dados; depois deste acesso e de acordo com o princípio da 

exatidão, as informações incorretas poderão ser corrigidas e as obsoletas ou impertinentes 

poderão ser suprimidas ou acrescidas. 

 5 – Princípio da segurança física e lógicas, pelo qual os dados devem ser protegidos 

contra os riscos de seu extravio, destruição, modificação, transmissão ou acesso não autorizado. 

 Conclui o autor que estes princípios, mesmo que fracionados, condensados ou 

adaptados, podem ser identificados em diversas leis, tratados, convenções ou acordos entre 

privados, sendo o núcleo das questões com as quais todo ordenamento jurídico interno deve se 

deparar ao procurar fornecer suas próprias soluções ao problema da proteção de dados pessoais 

(DONEDA, 2019). 

 Neste capítulo buscou-se demonstrar que o direito à privacidade surgiu como um direito 

inerente à burguesia voltado à proteção da intimidade de uma parcela mais rica da sociedade, 

trazendo a perspectiva civilista de salvaguarda aos direitos da personalidade dos titulares. Após 

os avanços tecnológicos e a democratização no acesso à tecnologia, houve a automatização do 

processamento de dados, aumento da abrangência de tratamento e a pulverização de agentes de 

tratamento, o que mudou a perspectiva da proteção dos dados pessoais dos titulares.  

 Diante dessas mudanças, as normativas internacionais e leis internas dos países 

ampliaram o escopo de proteção aos dados pessoais, o que culminou na elevação deste direito 

à categoria de direito fundamental. Após o desenvolvimento de conceitos modernos como 

privacidade desde a concepção, transparência e livre acesso ao tratamento de dados e 

autodeterminação informativa, tem-se o contexto normativo atual de proteção aos dados 

pessoais, marcado por normativas internacionais com características recomendatórias e leis de 

países referência no assunto. Assim, no próximo capítulo verifica-se se o texto legislativo da 

LGPD converge com o texto das Diretrizes sobre Privacidade da OCDE (Privacy Framework) 

para fins de transmissão internacional de dados e eventual conformidade normativa. 
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3 A LGPD E O PRIVACY FRAMEWORK DA OCDE: SEMELHANÇAS E 

DIVERGÊNCIAS 

 

Os primeiros exemplos de regulação de fluxos transfronteiriços de dados visando à 

proteção da privacidade e proteção de dados pessoais podem ser concebidos nas primeiras leis 

aprovadas em territórios europeus nos anos 70. Já nos anos 80 diversas organizações 

internacionais promulgaram instrumentos relacionados ao assunto e, dentre as mais 

proeminentes, estão as Guidelines da OCDE (KUNER, 2011). 

Para Danilo Doneda (2019), o sistema de proteção europeu é coeso e sistemático pois 

estrutura-se primeiramente em torno de uma Diretiva, uma disciplina ampla e detalhada a ser 

transposta para a legislação interna de cada estado membro, hoje ordenado basicamente pelo 

Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais (GDPR). Já o modelo norte-americano é 

mais complexo e fracionado, pois possui disposições legislativas e jurisprudenciais 

concorrentes em uma complexa estrutura federativa. 

Assim, as normas de proteção de dados cumpriram um papel vanguardista em relação 

às normas sobre a liberdade de acesso às informações em posse de setores públicos e sobre a 

administração transparente, sobrevindo disto uma importante modificação do quadro geral, no 

sentido de que a ênfase foi sendo colocada, progressivamente, mais do que na defesa da esfera 

individual, em regras gerais de circulação das informações, pessoais ou não, sob o controle 

público. Denota-se maior clareza na relação entre os interesses dos indivíduos e modalidades 

de circulação de informações (RODOTÀ, 2008). 

Nos anos 80 percebeu-se que o desenvolvimento econômico e social havia sido 

redimensionado pela tecnologia da informação, sendo dependente do processamento de dados 

pessoais dos cidadãos. A discussão sobre regras recaía, principalmente, sobre salvaguardas e 

mecanismos de proteção para prevenir vazamentos de dados e invasões à privacidade. Fazia-se 

necessário conciliar o desenvolvimento econômico e a proteção da privacidade das pessoas. 

Neste contexto, a OCDE emitiu dois importantes documentos, a Privacy Guidelines em 1980 e 

declaration on transborder data flows em 1985, que influenciaram mundialmente o 

desenvolvimento da proteção de dados pessoais (OCDE, 2013). 

 A OCDE é um organismo internacional multilateral que atualmente conta com 37 

países-membros23 das Américas do Norte e do Sul, Europa e Ásia-Pacífico, sendo representadas 

 
23 Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Coreia do Sul, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, 
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no órgão por embaixadores participantes do seu Conselho. Foi criada em 1948, após a Segunda 

Guerra Mundial, e sua missão é promover o bem-estar econômico e social global e seu objetivo 

é estabelecer uma relação de cooperação entre seus países-membros para a solução de 

problemas comuns que os afligem, estabelecendo padrões que desencadeiam respostas 

uniformes para tanto24. 

As Guidelines estabelecem padrões normativos para a proteção de dados pessoais e para 

o livre fluxo transfronteiriço de dados, com o intuito de assegurar o livre fluxo de informações 

entre seus países-membros e não-membros. Trouxe, na época, uma definição de dados pessoais 

como qualquer informação relacionada a um indivíduo identificado ou identificável25, mantida 

na revisão ocorrida em 2013, bem como orientações quanto a critérios mínimos de segurança e 

princípios básicos para implementação em políticas públicas internas dos países, membros ou 

não. O resultado desejado era criar um ambiente regulatório uniforme entre os países-membros 

e, ante a inexistência de disparidade regulatórias, garantir o livre fluxo de informações (BIONI, 

2019). 

Dos oito princípios básicos presentes na normativa, metade deles fazem alusão expressa 

ao titular dos dados26 e um deles é nomeado como princípio da participação individual, ou seja, 

a participação do indivíduo como peça central para desenvolvimento da política de proteção de 

dados é bastante presente. Cada um destes princípios será pormenorizado posteriormente neste 

capítulo. 

Neste sentido, para estabelecer a técnica normativa pelo qual o titular dos dados deve 

ser informado sobre as finalidades do seu processamento, as Guidelines utilizaram o princípio 

da limitação da coleta e o princípio da especificação dos propósitos, demandando que após a 

sua instrução, o indivíduo deveria autorizar o uso de seus dados, consolidando a sua 

participação por todo o fluxo informacional. Decorrem destas normas basilares outros direitos 

que complementam essa ideia de autodeterminação informacional, como, por exemplo, o poder 

do indivíduo retificar, emendar, apagar e/ou complementar seus dados pessoais (BIONI, 2019). 

Por se tratar de uma normativa de terceira geração, o próprio titular dos dados pessoais 

é o protagonista, devido ao controle que pode exercer sobre seus dados como sinônimo de 

 
México, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, 
Suíça, Turquia, Estados Unidos e Reino Unido. 
24 Mais informações sobre países-membros, missão e objetivos podem ser encontradas no site do órgão: 
<http://www.oecd.org/about/>. 
25 1. For the purposes of these Guidelines: [...] 
b) "personal data" means any information relating to an identified or identifiable individual (data subject); 
26 São eles o Collection Limitation Principle, Purpose Specification Principle, Use Limitation Principle e 
Individual Participation Principle. 
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autodeterminação informacional, de modo que o que determina se uma atividade de 

processamento de dados é lícita ou ilícita é o nível de participação do cidadão ao longo do fluxo 

informacional (BIONI, 2019). 

Estas orientações normativas acabaram por ser denominadas Fair Information Practice 

Pricniples/FIPPS que funcionaram como os “princípios para o tratamento leal da informação” 

que, além de sugerir fortemente a adoção de uma normativa federal para a proteção de dados 

nos Estados Unidos e na Europa, enunciou alguns dos princípios que, até hoje, formam a 

exponha dorsal da maioria dos marcos regulatórios de proteção de dados, como os princípios 

da finalidade, livre aceso, transparência, segurança e qualidade/correção (HOOFNAGLE, 

2014). 

O outro documento formulado na época, a declaração sobre o fluxo transfronteiriço de 

dados, de 1985, foi importante para disseminar a necessidade de harmonia entre os diversos 

ambientes regulatórios dos seus países-membros, visando evitar disparidades regulatórias que 

prejudicassem o livre fluxo informacional entre si (OCDE, 1980). 

Por certo que, desde os anos 80, a tecnologia de coleta e tratamento de dados pessoais 

evoluiu exponencialmente. Diante disso, a OCDE atualizou ambas as Guidelines em 2013 

através do Privacy Framework, mantendo sua espinha dorsal e principais fatores. Após 30 anos, 

deu-se ênfase principalmente nas questões procedimentais para implementação da normativa e 

harmonização legislativa. 

Historicamente, normas de proteção de dados pessoais sempre tiveram dupla função de 

não só garantir a privacidade e outros direitos fundamentais, mas também fomentar o 

desenvolvimento econômico. As Diretrizes da OCDE foram um importante marco neste 

contexto, tanto na sua publicação na década de 80 quanto na sua atualização já no século XXI. 

Em ambos os momentos, o fio condutor foi justamente o papel estratégico dos dados pessoais 

para o progresso socioeconômico (BIONI, 2019). 

Continua o autor: 

Ao definir um conjunto de direito e obrigações para o tratamento de dados pessoais, 

as guidelines da OCDE e, de forma geral, as leis de proteção de dados procuraram 

conferir segurança jurídica tanto ao cidadão, como também ao setor estatal e privado 

sobre como deve se dar o fluxo desses dados. E, em última análise, assegurar 

confiança entre todos os atores desse ecossistema para que não haja paralisia nessas 

trocas econômicas (BIONI, 2019, p. 103). 

  

 Por um lado, a autodeterminação informacional permaneceu como mote central da 

normativa, com ressalvas acerca das novas tecnologias e das novas técnicas de coletas de dados 



73 
 

pessoais cada vez menos transparentes e mais automatizados, sendo necessária uma 

investigação sobre técnicas que reduzissem a opacidade e garantissem aos indivíduos controle 

sobre suas informações (OCDE, 2011).  

 Bruno Bioni afirma que as “guidelines da OCDE também experimentaram um 

movimento pendular do consentimento: a sua emergência, o questionamento e a reafirmação 

como ponto focal da dinâmica regulatória” (2019, p. 116). Este movimento foi de suma 

importância para que as legislações de quarta geração, tais como a GDPR e a própria LGPD, 

pudessem ter uma base principiológica sólida e para que o ambiente normativo mundial 

estivesse, minimamente, harmonizado. 

 Dá-se ênfase à interoperabilidade legal entre os países-membros e, além da 

uniformidade normativa, o processo de revisão apontou também para uma necessidade de ações 

coordenadas para a aplicação e a fiscalização das leis de proteção de dados pessoais internas, 

por ser também um ponto crucial para o livre fluxo informacional transfronteiriço. Do texto da 

normativa este caráter de interdependência é bastante presente, representados nos tópicos 

“international co-operation and interoperability” e “multilateral enforcement co-operation”, por 

exemplo (OCDE, 2013). 

 Pode-se dizer que devido à pressão internacional, exercida especialmente pela GDPR, 

foi possível a formulação de legislação específica acerca da proteção de dados pessoais no 

Brasil, tendo em vista que para que haja a livre troca de informações e dados com outras nações 

é demandado que tanto o receptor quanto o transmissor dos dados tenham legislação específica 

e equivalente. Até o ano de 2018, dos países da América do Sul, apenas a Argentina e o Uruguai 

possuíam legislação nos moldes mínimos exigidos pela GDPR (VENTURA, 2018). 

 O país ou bloco econômico que não incorporasse tais padrões internacionais poderiam 

ser penalizados com a sua não inclusão no mapa global de livre fluxo de dados. Assim, a 

emergência de leis nacionais e regionais vieram, na maioria dos casos, acompanhados de regras 

duras sobre transferência internacional, demandando que o país destinatário tivesse nível 

adequado e equivalente de proteção. As leis mais recentes possuem este caráter de exigência de 

equivalência legislativa, cuja análise se baseia em preceito internacionais. Denota-se que a 

convergência legislativa se confunde com a própria disseminação e produção legislativa sobre 

proteção de dados pessoais (BIONI; MENDES, 2019). 

É o que se percebe quanto à exigência de legislação equivalente e específica sobre 

proteção e dados pessoais nas Guidelines de 198027. Os países membro da OCDE, no mesmo 

 
27 17. A Member country should refrain from restricting transborder flows of personal data between itself and 
another country where (a) the other country substantially observes these Guidelines or (b) sufficient safeguards 
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sentido que os países sob a égide da normativa europeia, demandam um mínimo de requisitos 

necessários para a transmissão de dados e informações internacionais, assim como, a legislação 

brasileira28. 

Até a aprovação da LGPD, o Brasil contava com algumas leis setoriais de proteção de 

dados, uma verdadeira colcha de retalhos legislativa que não cobria setores importantes da 

economia e, dentre os cobertos, não havia uniformidade de regramento. Essa assimetria gerava 

insegurança para os setores produtivos que não conseguiam trocar dados entre si com o objetivo 

de desenvolver novos modelos de negócio; para a formulação de políticas públicas e parcerias 

público-privadas igualmente dependentes desse intercâmbio de dados; e para o cidadão que não 

detinha proteção integral e universal com relação a todas as atividades do cotidiano em que 

fornece seus dados, seja para o setor privado ou público (BIONI, 2018). 

 Denota-se que é de suma importância que o Brasil se adeque às principais normativas 

internacionais com relação à legislação sobre a proteção de dados pessoais sob a perspectiva de 

estar impossibilitado de efetuar transmissões transfronteiriças de dados ou ver as companhias e 

empresas em território nacional tendo que se adaptar a legislações externas através de cláusulas 

contratuais ou salvaguardas impostas pela contraparte estrangeira. 

 A LGPD internaliza as orientações presentes na Constituição Federal referentes à 

proteção ao consumidor, à dignidade da pessoa humana, aos princípios da ordem econômica e 

da livre-iniciativa, ao enunciar em seu artigo 1º que a proteção aos dados pessoais tem como 

objetivo proteger os direitos fundamentais e o livre desenvolvimento da personalidade29, 

repetindo-os em seu artigo 2º como parte dos seus fundamentos ao lado do desenvolvimento 

econômico-tecnológico e da inovação30. Existe o diálogo normativo entre todos os direitos 

fundamentais, inclusive, os de caráter econômico e mercadológico (BIONI, 2019). 

 
exist, including effective enforcement mechanisms and appropriate measures put in place by the data controller, 
to ensure a continuing level of protection consistent with these Guidelines. 
28 Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos: I - para países 
ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta 
Lei; II - quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular 
e do regime de proteção de dados previstos nesta Lei, na forma de: a) cláusulas contratuais específicas para 
determinada transferência; b) cláusulas-padrão contratuais; c) normas corporativas globais; d) selos, certificados 
e códigos de conduta regularmente emitidos; 
29 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade 
e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 
30 Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: [...] 
V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 
VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 
VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas 
pessoas naturais. 
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 As Guidelines da OCDE são uma recomendação legislativa que estabelecem padrões 

normativos para a proteção dos dados pessoais, a fim de assegurar o livre fluxo de informações 

entre seus países-membros, trazendo em seu texto princípios vinculativos que tais países-

membros deveriam adotar em suas legislações internas (OCDE, 1980). 

Esta recomendação serviu como guia para a criação de normativas internas dos estados 

membros e não membros, sendo aceita como padrão mínimo para proteção à privacidade e à 

proteção de dados em âmbito mundial. Em consequência, a própria recomendação estipula que 

as Diretrizes podem ser suplementadas por medidas adicionais de proteção à privacidade e 

liberdades individuais em âmbito nacional ou internacional (OCDE, 1980). 

 O equilíbrio entre a proteção aos direitos fundamentais inerentes à personalidade e 

voltados ao indivíduo, em detrimento aos direitos inerentes à liberdade econômica e ao livre 

mercado, muito mais vinculadas ao setor empresarial, é imprescindível. O principal vetor para 

alcançar este objetivo é possibilitar ao cidadão o controle sobre seus dados pessoais, indo além 

do consentimento do titular dos dados, pelo qual autoriza o seu uso. 

 Tão importante quanto esse elemento é assegurar que o fluxo informacional atenda às 

legítimas expectativas do portador, e sobretudo, não seja corrosivo ao livre desenvolvimento da 

sua personalidade. É a combinação desses elementos de que trata a autodeterminação 

informacional, presente na legislação internacional e defendida como fundamento para a 

proteção de dados pessoais no Brasil (BIONI, 2019). 

 A influência destas normativas na formulação das legislações ao redor do mundo deixou 

claro que o fio condutor deste processo foi a elevação do titular dos dados pessoais como 

principal ator da dinâmica normativa sobre proteção de dados pessoais. Denota-se a forte 

influência neste aspecto pelo fato de que a Convenção do Conselho da Europa de 1980, a 

Convenção 108, é resultado também do movimento promovido pela OCDE para facilitar a 

harmonização das legislações de proteção de dados pessoais (BIONI, 2019). 

 A Convenção 108 foi documento de suma importância para a formulação da Diretiva 

Europeia de Proteção de Dados Pessoais, a Diretiva 95/46/EC, que ocupou lugar prevalecente 

também como FIPP, e seria e espinha dorsal da futura GDPR, documento que influenciou 

profundamente a LGPD. É interessante perceber como as leis de proteção de dados pessoais 

tiveram o mesmo embrião, partindo de princípios basilares relevantes dentre as nações 

ocidentais mais proeminentes da época, criando padrões legislativos que demandavam 

convergência normativa entre os envolvidos. 

 Nas mais recentes legislações sobre tratamento de dados pessoais percebe-se que a 

manutenção dos instrumentos individuais de garantia convive cada vez mais com uma 
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abordagem regulatória baseada no risco, trazendo elementos organizacionais que privilegiam a 

demonstração de cumprimento com os parâmetros legais, em uma lógica de accountability. No 

mesmo sentido, alguns instrumentos que originalmente sequer pareceriam estar relacionados 

com a tutela da privacidade cada vez mais encontram um espaço natural para o desenvolvimento 

nas legislações de proteção de dados, como é o caso das normas sobre transparência, os limites 

às decisões automatizadas ou aquelas referentes à portabilidade de dados pessoais (DONEDA, 

2021). 

 Portanto, verificar as divergências e convergências da LGPD em relação às Diretrizes 

da OCDE, é um primeiro passo para que o Brasil possa figurar como protagonista no mercado 

informacional como é posto atualmente, haja vista que as regras de mercado buscam sempre o 

mais vantajoso, seja com relação a custos, seja com relação a facilidades mercadológicas, seja 

para estratégias de negócios. 

 

3.1 COMENTÁRIOS SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Conforme já delimitado, o Brasil trata do direito à privacidade há anos através de 

legislações esparsas, entendimento doutrinário e julgados de tribunais. Sartori (2016) expõe 

que, antes da promulgação de uma legislação específica acerca da proteção de dados pessoais, 

no Brasil já havia diversos diplomas legais que procuravam regular a matéria. Assim, através 

de uma análise sistêmica destas normas, poderia se falar em um princípio de proteção dos dados 

pessoais dos cidadãos, mais especificamente dos usuários da internet. 

 Pode se falar também que a primeira fonte, ou origem, de proteção de dados pessoais 

no Brasil está relacionada com as informações pessoais armazenadas nos sistemas de registro 

estatal e ao direito dos cidadãos de conhecerem quais de seus dados estão arquivados junto ao 

Estado, bem como sua exatidão, sendo tal direito regido pela Lei 8.159/91, sobre arquivos. A 

segunda fonte pode ser considerada a evolução do direito à privacidade e dos direitos civis da 

personalidade com base nas leituras constitucionais31, aliada ao texto do Código Civil de 1916 

e, posteriormente, ao Código Civil de 2002 (VERONESE, 2018). 

Outras normativas infraconstitucionais foram sendo desenvolvidas, porém, sem tratar 

diretamente da proteção aos dados pessoais, tais como a Lei do Habeas Data, a Lei de Arquivos 

 
31 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; 
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Públicos, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação, 

a Lei do Cadastro Positivo e o Marco Civil da Internet. Até o ano de 2014, ano de publicação 

do Marco Civil da Internet, havia necessidade da elaboração de uma lei específica sobre a 

proteção de dados pessoais, tanto no âmbito nacional quanto internacional (OLIVEIRA, 2019). 

O ordenamento jurídico brasileiro contempla a proteção da pessoa humana como o seu 

valor máximo e a privacidade como um direito fundamental. Analisando o arcabouço jurídico 

brasileiro e sua variedade de normas, denota-se que a proteção à privacidade atua de forma 

fracionada, em focos de atuação determinados que tendem a se orientar mais pela lógica de seus 

campos específicos do que por uma estratégia baseada na tutela integral da personalidade 

através da proteção aos dados pessoais, integrada e orientada por ditames constitucionais 

(DONEDA, 2019).  

Algumas peculiaridades históricas podem explicar este fracionamento da matéria no 

Brasil, como também, o próprio perfil social do país, haja vista os problemas estruturais mais 

graves atraem a atenção da sociedade e dos gestores públicos. A demanda por proteção de dados 

pessoais é pouco exigida em um país com população de perfil socioeconômico heterogêneo, 

pelo simples fato de que a percepção da relevância da sua tutela desenvolve-se somente após 

uma série de outras necessidades básicas sejam satisfeitas (DONEDA, 2019). 

 A proteção de dados pessoais foi assunto que entrou em pauta de fato em países 

desenvolvidos. Em pesquisa realizada na Suécia, em 1977, a proteção à privacidade era a 

terceira questão pública mais importante para os suecos, atrás somente do desemprego e da 

inflação. O nível de preocupação com o problema aumenta em proporção aos próprios níveis 

educacionais e financeiros (MICHAEL, 1994). 

 O acesso à tecnologia modificou o perfil de consumo do brasileiro médio. Embora o 

poder de compra não tenha, necessariamente, aumentado proporcionalmente com a inflação, 

existe o acesso facilitado a sites de empresas internacionais que vendem produtos a preços 

muito mais acessíveis em comparação ao mesmo produto no Brasil. De certa forma, isto 

modifica o paradigma antigo da proteção à privacidade de que apenas os mais ricos seriam 

objeto de coleta de informações. 

 Ainda existe, no entanto, o descaso subjetivo de grande parte da população com menor 

poder aquisitivo e menos instrução educacional que, de certa forma, desprezam seus dados 

pessoais, aceitando os serviços oferecidos por companhias ou entidades públicas sem 

preocupação de fato com o destino de seus dados. De certa forma, retorna-se ao caráter 

patrimonialista da privacidade como um direito burguês, ou ao menos a predominância do 
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ativismo na defesa da privacidade se dê entre classes sociais mais favorecidas. Nestes termos, 

“privacidade e pobreza são absolutamente contraditórios” (BENDICH, 1966). 

 A necessidade de uma sociedade estabelecer mecanismos de proteção de dados pessoais 

varia conforme o padrão médio de consumo de sua população, assim como outros fatores como 

educação e a própria penetração da tecnologia no cotidiano (DONEDA, 2019). 

A classe média brasileira representa aproximadamente metade da população do país, 

embora tenha encolhido em 2021, totalizando o mesmo patamar da classe baixa32, um número 

bastante expressivo que representa grande parte do consumo interno que foi afetado pela grave 

crise econômica que assola o país33. Esta população consome através da internet34 e está 

presente nas mídias sociais, consequentemente, é afetada diretamente pela ausência de 

regulação ao tratamento de dados, além de possuir condições de perceber os riscos iminentes 

inerentes ao processamento de dados sem regulação. 

  No ordenamento brasileiro, a proteção de dados pessoais se estruturou em torno de um 

conjunto normativo unitário somente recentemente. O desenvolvimento histórico se deu a partir 

de uma série de disposições cuja relação, propósito e alcance são fornecidos pela leitura da 

cláusula geral da personalidade. A Constituição Federal abarcou o problema da informação, a 

princípio, por meio de garantias à liberdade de expressão (artigo 5º, inciso IX; artigo 220), e do 

direito à informação (artigo 5º, incisos XIV, XXXIII e XXXIV; artigo 220). Além disso, a 

Constituição considera invioláveis a vida privada e a intimidade (artigo 5º, inciso X), estabelece 

garantia da inviolabilidade especificamente para interceptação de comunicações telefônicas, 

telegráficas ou de dados (artigo 5º, inciso XII), bem como institui a ação de habeas data (artigo 

5º, inciso LXXII), que basicamente estabelece uma modalidade de direito de acesso e 

retificação de dados pessoais. Ainda, existe a proteção à privacidade pela proibição da invasão 

de domicílio (artigo 5º, inciso XI) e a violação de correspondência (artigo 5º, inciso XII) 

(DONEDA, 2019). 

Percebe-se a centralidade da proteção à privacidade ao invés de, diretamente, a proteção 

de dados pessoais, tendo em vista que levou certo tempo até que este último fosse de fato 

elevado a uma categoria preponderante. Após as disposições constitucionais e a menção 

 
32 Classe média 'encolhe' na pandemia e já tem mesmo 'tamanho' da classe baixa. G1. Publicado em: 14 abr. 2021. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/17/classe-media-encolhe-na-pandemia-e-ja-
tem-mesmo-tamanho-da-classe-baixa.ghtml>. 
33 Crise reduz poder de compra e muda perfil de consumo da classe média. G1. Publicado em: 24 abr. 2021. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/24/crise-reduz-poder-de-compra-e-muda-perfil-
de-consumo-da-classe-media.ghtml>. 
34 Avanço de anos em meses: o consumo no e-commerce brasileiro. Exame. Publicado em: 11/09/2020. Disponível 
em: <https://exame.com/negocios/avanco-de-anos-em-meses-o-consumo-no-e-commerce-brasileiro/>. 
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específica no artigo 21 do Código Civil de 2002, teve início um movimento de conversão à 

proteção direta à privacidade. No entanto, este direito esteve atrelado, por muito tempo, 

diretamente ao caráter individualista e subjetivo, inerente à personalidade e aos direitos de 

propriedade dos indivíduos. De certa forma, a dinâmica que impulsionou as normativas sobre 

proteção de dados na Europa e nos Estados Unidos surgiu em território pátrio, sem, no entanto, 

chegar-se ao ponto de criação de uma normativa específica sobre o assunto. 

Semelhante à discussão acerca da criação e centralidade do processamento de dados do 

National Data Center americano, no início da década de 70 houve a continuidade de discussões 

sobre um sistema integrado de identificação civil que remonta à década de 1930, o projeto do 

Registro Nacional de Pessoas Naturais (RENAPE), que previa a criação de um órgão de 

abrangência nacional que integraria o Registro Civil de Pessoas Naturais e a Identificação Civil, 

além da criação de uma base de dados. Tal projeto acabou arquivado em 1978, após ter 

suscitado um debate que inspirou a movimentação legislativa acerca da proteção à intimidade 

contra o uso indevido de dados arquivados em dispositivos eletrônicos de processamento de 

dados (VIANNA, 2014). 

 Um marco no ordenamento jurídico brasileiro que abarcou alguns dos princípios 

basilares da proteção de dados pessoais, mesmo que indiretamente, foi o habeas data. O 

instituto do habeas data foi introduzido pela Constituição brasileira de 1988, em seu artigo 5º, 

inciso LXXII35 e regulamentado pela Lei 9.507/97 e traz expressamente em seu texto a gênese 

do que seria posteriormente os princípios do livre acesso, da transparência e da retificação dos 

dados pessoais públicos ou em bancos de dados públicos. 

 O fato de tratar-se de uma ação inclusa no texto constitucional demonstra que o instituto 

nasceu como um remédio para um problema de seu tempo, datado. O habeas data não 

modificou formalmente o perfil material do direito à privacidade, no entanto, serviu para atrair 

para si a responsabilidade por usa tutela pela respectiva efetividade, chamando atenção do 

operador e da sociedade para o tema até então escanteado pelo legislador e aplicador do direito 

(DONEDA, 2019). 

A ambiguidade da expressão “de caráter público” presente no seu texto demandou 

atuação ativa da doutrina e jurisprudência em estender a abrangência da ação para além dos 

órgãos públicos, o que restou devidamente positivado no Código de Defesa do Consumidor. 

 
35 LXXII - conceder-se-á habeas data: 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 
bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; 
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Outro ponto relevante foi a obrigatoriedade da tentativa prévia de obtenção dos dados por via 

administrativa, o que foi também uma construção doutrinária e jurisprudencial e, 

posteriormente, introduzido como requisito da ação pela Lei 9.507/97 (DONEDA, 2019). 

Uma das principais fragilidades do instituto do habeas data como instrumento pivô do 

desenvolvimento de um direito à proteção de dados pessoais se dá justamente pela sua 

instrumentalidade, haja vista que é necessário o pleito judicial, condicionado ao requerimento 

prévio por via administrativa dos dados perante o órgão controlador. Em termos práticos, tal 

cenário é totalmente inviável e não acompanhou a realidade informática do mundo. 

 Talvez o texto normativo mais relevante para o desenvolvimento interno de um direito 

positivado da proteção de dados pessoais antes da LGPD foi o Código de Defesa do 

Consumidor. Conforme já exposto, o ordenamento jurídico brasileiro possui a característica de 

proteção ao hipossuficiente, neste caso, o consumidor. Através do estabelecimento de vetores 

e princípios de proteção ao consumidor adaptáveis a várias situações, bem como, com a criação 

do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, houve a concentração de um volume 

considerável das demandas relacionadas a dados pessoais, muitas vezes caracterizadas por 

relações de consumo, sendo possível a afirmação de que vários dos princípios de proteção de 

dados atuais surgiu deste contexto (MIRAGEM, 2018). 

 O artigo 43 e incisos36 do Código de Defesa do Consumidor foi e é largamente utilizado 

de forma a consolidar o entendimento acerca da existência do direito do consumidor sobre seus 

dados pessoais, tendo em vista a sua aplicação aos bancos de dados de proteção ao crédito 

(MENDES, 2014). 

 Nota-se a amplitude deste dispositivo em questão, que alcança todo e qualquer dado 

pessoal do consumidor, indo muito além dos bancos de dados de informações negativas para 

fins de concessão de crédito, alcançando todo e qualquer banco de dados que atinja o livre 

 
36 Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, 
fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. 
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil 
compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. 
§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao 
consumidor, quando não solicitada por ele. 
§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata 
correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das 
informações incorretas. 
§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são 
considerados entidades de caráter público. 
§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos 
Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito 
junto aos fornecedores. 
§ 6º Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, 
inclusive para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor. 



81 
 

desenvolvimento da personalidade do consumidor. Toda a normatização desenhada no citado 

artigo caminha para que o consumidor seja capacitado para autodeterminar as suas informações 

pessoais, seguindo o padrão regulatório das referenciadas FIPPs (BIONI, 2019). 

  De início, o dispositivo impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor em caso 

de abertura de um banco de dados pessoais por ele não solicitado (artigo 43, § 2º do CDC). Isto 

permite que o consumidor acompanhe o fluxo de seus dados pessoais, já que tal atividade deve 

ser a ele comunicada e, consequentemente, ser transparente. Ampliando a interpretação deste 

dispositivo, esta abertura deve abarcar toda e qualquer movimentação dos dados pessoais, 

possibilitando ao consumidor acompanhar de forma dinâmica a circulação de suas informações 

pessoais (BENJAMIN, 2011). 

Tal transparência só tem razão de ser porque o operador dos bancos de dados terá, 

simetricamente, os deveres de: garantir o seu acesso pelo consumidor (art. 43, caput, do CDC); 

exatidão de tais informações; que o banco de dados se restrinja para finalidades claras e 

verdadeiras e, por fim; que seja observado o limite temporal de cinco anos para o 

armazenamento de informações negativas (art. 43, § 1º do CDC). Assim, o consumidor poderá 

demandar a imediata correção ou exclusão de uma informação errônea ou que tenha superado 

o limite temporal (art. 43, § 3º do CDC) (BIONI, 2019). 

Percebe-se que tais direitos de acesso, retificação e cancelamento, bem como, os 

princípios da transparência, qualidade, exatidão e limitação temporal, circundam o consumidor 

como essencial no fluxo informacional para que ele, na condição de titular dos dados pessoais, 

exerça o controle sobre suas informações pessoais. O Código de Defesa do Consumidor, neste 

contexto, buscou conferir a autodeterminação informacional aos consumidores, o que abarca 

desde regras para garantir a exatidão dos dados até limitações temporais para seu 

armazenamento (GAMBOGI, 2011). 

 O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor serviu para consolidar o direito da 

autodeterminação informacional aos consumidores, abarcando princípios e direitos coerentes 

com as normativas internacionais, bem como, fomentou o debate acerca do registro de dados 

sobre operações financeiras do consumidor, que acabou canalizando para a edição de legislação 

específica, a Lei 12.414/2011, conhecido como Lei do Cadastro Positivo (DONEDA, 2021). 

 A Lei do Cadastro Positivo foi a primeira normativa brasileira concebida a partir de 

conceitos e de uma sistemática normativa comum de proteção de dados, que já estava 

consolidada em outros países. Vê-se a presença de conceitos como o de dados sensíveis, bem 

como, de alguns dos princípios mais importantes da proteção de dados, entre os quais os da 

finalidade, transparência, minimização e segurança (DONEDA, 2021). 
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 Essa nova peça legislativa trouxe, de forma mais original e mais sistematizada, a 

orientação de que o titular dos dados pessoais deve ter o direito de gerenciá-los. Nesse sentido, 

requer-se mais do que a simples comunicação da abertura do banco de dados, tal como fez a 

legislação consumerista, é necessária a efetividade dos demais direitos e princípios (BIONI, 

2019). 

 A Lei Complementar nº 166/2019 modificou o entendimento da Lei de Cadastro 

Positivo, tornando automática a inclusão dos nomes dos consumidores nos bancos de dados, o 

que antes se dava apenas mediante o consentimento do titular do dado, podendo, no entanto, 

solicitarem a retirada dos seus nomes dos bancos de dados, migrando de um sistema de opt-in 

para um sistema de opt-out. O compartilhamento da base de dados com terceiros também sofreu 

modificação para permitir ao gestor o compartilhamento de informações cadastrais e de 

adimplemento de outros bancos de dados (art. 4º), transferindo a terceiros as obrigações e 

responsabilidades do agente de tratamento originário (art. 9º) (BIONI, 2019). 

 Extrai-se também desta norma o dever de o gestor da base de dados não coletar 

informações excessivas (art. 3, § 3º, inciso I) e sensíveis (art. 3º, §3º, inciso II) para fins de 

análise de crédito, bem como de não as utilizar para outra finalidade que não a creditícia (art. 

5º, inciso VII). Há a limitação da coleta e das finalidades de tratamento dos dados pessoais com 

o intuito de capacitar o consumidor com o controle de suas informações pessoais, mais uma vez 

enfatizando o direito à autodeterminação informacional do titular dos dados (MENDES, 2014). 

 No entanto, por conta de a utilização dos serviços de cadastro positivo ter sido aquém 

da esperada, sua presença na jurisprudência e sua importância para a formação de uma cultura 

jurídica de proteção de dados não se demonstraram determinantes (DONEDA, 2021). 

 Deste período também datam outras legislações relacionadas ao tema da proteção de 

dados, tal como a Lei nº 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação, que regulamenta o 

princípio constitucional da transparência, além de definir o que é informação pessoal de forma 

análoga à que seria posteriormente referendada na própria LGPD. Estabelece, em seu artigo 31, 

um regramento específico para a proteção de dados pessoais detidos pelo poder público, 

reconhecendo a necessidade de que a proteção de dados seja contemplada ainda que dentro de 

uma normativa destinada a regular o princípio da transparência, até como fator essencial para 

sua legitimação (DONEDA, 2021). 

 Estabeleceu-se, assim, a base de um sistema de proteção de dados pessoais, ainda que a 

Lei de Acesso à Informação esteja relacionada com a transparência nas ações estatais e a 

definição clara do sigilo que pode ser imposto aos documentos públicos, com base na razão do 

Estado, sem a determinação específica da proteção dos dados pessoais (VERONESE, 2018).
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 A Lei de Acesso à Informação tem por objetivo assegurar o direito fundamental previsto 

no inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal, contribuindo para a proteção de dados 

pessoais, além de reforçar o equilíbrio entre acesso, qualidade da informação, proteção à 

privacidade e sigilo, bem como, o detalhamento dos critérios para classificação das 

informações. A Lei determinou também um limite de tempo para o sigilo, de 100 anos (art. 33, 

§ 1º, inciso I), e estabeleceu como regra a exigência do consentimento para divulgação dos 

dados (art. 33, § 1º, inciso II), que só pode ser afastada em casos específicos (art. 33, § 3º e 

incisos), cabendo responsabilização civil em caso de uso indevido das informações privadas 

(art. 31, § 2º) (OLIVEIRA, 2018). 

Mais recentemente a Lei 12.965/2014, o Marco Civil da Internet, veio reforçar a base 

principiológica para a proteção de dados pessoais ao estabelecer um regime de direito para os 

usuários da internet e implementou uma série de direitos e procedimentos relacionados ao uso 

destes dados pessoais, ainda que sua sistemática e sua gramática não sejam facilmente 

reconduzíveis aos institutos de proteção de dados presentes na LGPD e nas demais normas 

(DONEDA, 2021).  

O Marco Civil da Internet inaugurou uma normativa específica para os direitos e 

garantias dos cidadãos nas relações travadas na internet. O MCI surgiu como uma reação da 

sociedade civil à tentativa de regulação da internet em moldes de leis penais, o que poderia 

tolher os direitos e garantias do cidadão no ambiente eletrônico, sendo seu traço marcante a 

distância de uma técnica normativa prescritiva e restritiva das liberdades individuais, própria 

do âmbito criminal, que poderia ter feito efeitos inibitórios para a inovação e a dinamicidade da 

internet (BIONI, 2019). 

O MCI aborda a proteção da privacidade e dos dados pessoais (art. 3º, incisos II e III). 

Percebe-se que embora no texto do inciso III do artigo citado exista a disposição da proteção 

aos dados pessoais, a expressão “na forma da lei” demonstra que não era o intuito do MCI 

regular a proteção de dados pessoais, mas sim, adotá-la como princípio. A proteção de dados 

pessoais no contexto do MCI foi um dos principais pilares, ao lado da neutralidade de rede e da 

liberdade de expressão, consolidando-se com o escândalo de espionagem revelado pelo ex-

analista Edward Snowden, da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos37. Estas 

revelações ensejaram no endurecimento de diversos aspectos referentes à proteção à 

privacidade e à proteção de dados pessoais no MCI (BIONI, 2019). 

 
37 Entenda o caso de Edward Snowden, que revelou espionagem dos EUA. G1. Publicado em: 02/07/2013. 
Atualizado em: 14/02/2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/entenda-o-caso-de-
edward-snowden-que-revelou-espionagem-dos-eua.html>. 
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 Dentre os direitos do usuário previstos no MCI estão a inviolabilidade de sua vida 

privada, que se torna condição para o pleno exercício do direito de acesso (art. 8º); o sigilo de 

suas comunicações; as informações claras, inclusive sobre a proteção de dados pessoais, cujo 

uso é restringido à finalidade informada; e o necessário consentimento prévio para coleta e 

armazenamento de dados pessoais e exclusão desse sob requerimento (artigo 7º e incisos). Há 

também disposição que assegura a aplicação da legislação brasileira para a proteção dos dados 

quando ao menos uma das atividades de tratamento seja realizada no Brasil (artigo 11) 

(OLIVEIRA, 2018). 

 Observando este histórico legislativo, verifica-se que a autodeterminação informacional 

serve como parâmetro normativo eleito pelo MCI para a proteção de dados pessoais. Todas as 

normas trazem a figura do cidadão-usuário para que ele, uma vez ciente a respeito do seu fluxo 

de dados pessoais, possa controlá-lo pelo meio do consentimento. Tal perspectiva de controle 

percorre todo o processo de tratamento dos dados, desde a fase da coleta e compartilhamento 

dos dados com terceiros até o direito de deletá-los junto ao prestador de serviços e produtos de 

internet ao término da relação (BIONI, 2019). 

 Percebe-se que a discussão acerca da proteção de dados pessoais no ordenamento 

jurídico brasileiro não é recente, tampouco omissa, estando presente em diversas leis e 

coadunando, inclusive, com princípios presentes em normativas e regulamentos internacionais. 

O Brasil estava devidamente preparado para formular uma normativa específica sobre a 

proteção de dados pessoais. 

 O projeto que deu origem à LGPD teve início no ano de 2005, após algumas discussões 

internas no âmbito do Mercosul sobre uma regulamentação unificada em matéria de proteção 

de dados para os países do bloco. O Subgrupo de Trabalho de número 13 (SGT13), responsável 

pelo debate e encaminhamento de propostas sugeridas pelos países-membros em tema 

referentes ao comércio eletrônico foi o espaço em que este debate ocorreu. Ainda em 2004, a 

Argentina apresentou ao subgrupo proposta de regulamentação comum sobre proteção de dados 

pessoais para os países-membros do Mercosul (DONEDA, 2021). 

 Após esta proposta houve um aumento significativo da discussão no governo brasileiro 

sobre o tema da proteção de dados pessoais, ao passo que em 2005 o país foi sede de seminários 

internacionais em que foram recebidas autoridades estrangeiras de proteção de dados como 

Stefano Rodotà, José Luiz Piñar Manas e Juan Antonio Travieso. Assim, a discussão no 

Mercosul se fortaleceu ao ponto de ser aprovada, em 2010, normativa denominada “Medidas 
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para a proteção de dados pessoais e sua livre circulação38”, que nunca entrou efetivamente em 

vigência, mas aqueceu ainda mais a discussão no Poder Executivo brasileiro (DONEDA, 2021). 

 Deste período é possível colher registros dos primeiros debates públicos acerca da 

proteção de dados pessoais no Brasil39, sendo apresentado o primeiro anteprojeto de lei que 

sofreu diversas alterações e aperfeiçoamentos em seu texto-base. Neste primeiro anteprojeto de 

lei, o consentimento era a única base legal para tratamento de dados pessoais até pelo menos 

2015, quando, após consultas públicas, foi ampliado o escopo para tratamento de dados em que 

o consentimento seria dispensado (BIONI, 2019). 

 Por meio destas consultas públicas, o texto enviado ao Congresso Nacional posicionou 

o consentimento como sendo uma das várias hipóteses legais e não como a única para o 

tratamento de dados pessoais. Isto deixou o consentimento hierarquicamente no mesmo nível 

das demais, todas horizontalmente dispostas no artigo 7º da LGPD. Por outro lado, o 

consentimento não deixou de ser o vetor principal da normativa se realizada uma análise detida 

dos princípios e a maneira como foi dissecado e distribuído este preceito no texto da lei, 

revelando uma forte preocupação sobre qual deve ser a carga participativa do indivíduo no fluxo 

de informações pessoais (BIONI, 2019). 

 O PLC 53/2018 foi o Projeto de Lei aprovado na Câmara e que tramitou em conjunto 

com o PLS 181/2014, PLS 131/2014 e PLS 330/2013 no Senado, sendo a estes apensado e 

enviado à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) em meados de 2018, que apresentou 

relatório favorável ao projeto com emendas, sendo aprovado por unanimidade pelo Plenário do 

Senado, seguindo para sanção presidencial para ser promulgada, com vetos, em 14 de agosto 

de 2018 (DONEDA, 2021). 

 Uma das sansões mais notáveis foi o veto à integralidade daqueles dispositivos 

referentes à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e do Conselho Nacional de 

Proteção de Dados e Privacidade. Posteriormente, foi editada a MP 869/2018 que culminou na 

Lei 13.853/2019 que modificou a LGPD em diversos pontos, mas definiu as características da 

ANPD e do Conselho, conforme artigos 55-A a 55-L. Outra modificação foi a extensão da 

vacatio legis, que passou de fevereiro de 2020 para agosto de 2020, com exceção dos artigos 

referentes à ANPD e ao Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, cuja 

vigência foi imediata (DONENDA, 2021). 

 
38 Disponível em: <https://documentos.mercosur.int/public/reuniones/doc/2081>. 
39 Ministério lança anteprojeto sobre a proteção dos dados pessoais. Folha de São Paulo. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0112201035.htm>. 
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 Recentemente, a Lei 14.010/2020 especificou que as sanções administrativas presentes 

nos artigos 52, 53 e 54 da LGPD entrarão em vigor somente em 1º agosto de 2021, ampliando 

o prazo para adequação às normas estabelecidas na Lei. Ainda, o Decreto 10.474/2020 

estabeleceu a estrutura regimental da ANPD e especificou alguns elementos para o 

funcionamento do Conselho, entre eles a forma de indicação dos conselheiros da sociedade 

civil, que serão escolhidos a partir de candidatos pelo conselho diretor da ANPD e nomeados 

pelo Presidente da República, sem um processo de escolha pelos seus próprios pares, em 

evidente contrariedade às normas internacionais (DONEDA, 2021). 

 A extensa adjetivação do consentimento seguiu a linha evolutiva do direito comunitário 

europeu e da quarta geração de leis de proteção de dados pessoais é característica presente 

explicitamente no texto normativo. O consentimento deve ser livre, informado, inequívoco e 

dizer respeito a uma finalidade determinada de forma geral (art. 5º, XII da LGPD) e, em alguns 

casos, específico (arts. 7º, § 5º, 14, § 1º, e 33, inciso VIII da LGPD) (BIONI, 2019). 

 O consentimento também está presente nos princípios para tratamentos de dados que 

norteiam a LGPD em seu artigo 6º, empoderando o titular dos dados a obter a devida 

transparência e participação no fluxo informacional, dando ênfase à autonomia da vontade e no 

efetivo controle de seus dados. O termo “consentimento” aparece 35 vezes no texto da norma, 

o que demonstra a centralidade deste instituto para o tratamento dos dados pessoais (BIONI, 

2019). 

 O percurso formativo da LGPD foi capaz de garantir que uma normativa que a princípio 

pareceria estranha ao ordenamento jurídico pátrio se amoldasse ao perfil legislativo, garantindo 

uma facilidade de adequação dos próprios afetados pela Lei, trazendo um debate pertinente 

sobre a proteção à privacidade e à proteção de dados pessoais de forma praticamente orgânica, 

ao mesmo tempo, proporcionando a assimilação pela sociedade de parâmetros globalmente 

aceitos pela disciplina (DONEDA, 2021). 

 

3.2 FUNDAMENTOS PARA A PROTEÇÃO DE DADOS NA LGPD 

  

O primeiro capítulo da LGPD intitulado “Disposições Preliminares” traz disposições 

explicativas e gerais sobre toda a matéria inerente ao tratamento de dados pessoais em solo 

brasileiro, já trazendo no caput de seu artigo 1º elementos comuns às leis mais modernas sobre 

proteção de dados pessoais, como a elevação do direito à privacidade ao patamar de direito 
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fundamental e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, ao lado da 

liberdade40. 

 Merece destaque também o fato de que a LGPD se destina exclusivamente à proteção 

de dados pessoais de pessoas físicas, não abrangendo pessoas jurídicas ou informações 

referentes a segredos de negócios, algoritmos, fórmulas, softwares, patentes, dentre outros 

inerentes à atividade comercial, a menos que em algum momento haja algum dado pessoal 

presente em algum destes documentos, neste caso, estes e tão somente estes são atingidos pela 

Lei. 

 Outra característica que merece destaque é a abrangência da Lei com relação a 

documentos físicos que contenham dados pessoais, ou seja, o processamento e tratamento de 

dados pessoais off-line, sendo posteriormente digitalizados ou disponibilizados, ou não, on-line. 

Embora seja cada vez mais escasso este tipo de tratamento, a própria digitalização dos 

documentos físicos deve passar por um severo processo de anonimização e controle, 

principalmente depois de arquivados. 

 O termo “proteger” presente no artigo 1º demonstra claramente o reconhecimento pelo 

legislador da vulnerabilidade do titular dos dados com relação aos agentes de tratamento, 

públicos ou privados, enfatizando a proteção aos seus direitos fundamentais e tornando-o de 

fato protagonista e ponto focal da Lei (COTS, 2018). 

 Dando continuidade, a LGPD traz seus fundamentos para tratamento de dados pessoais 

que servem para nortear toda e qualquer operação de dados pessoais em território pátrio. Os 

fundamentos para a proteção de dados pessoais na LGPD estão presentes explicitamente a partir 

do artigo 2º e em seus 7 incisos. O rol de fundamentos são: 

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: 

I - o respeito à privacidade; 

II - a autodeterminação informativa; 

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; 

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 

VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o 

exercício da cidadania pelas pessoas naturais. 

 

 
40 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade 
e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 
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Se percebe da mera leitura objetiva dos ditames explícitos no dispositivo que, os 

fundamentos para proteção de dados pessoais no ordenamento brasileiro abarcam preceitos que 

vêm sendo discutidos e debatidos durante anos no cenário internacional e, até mesmo, nacional 

acerca da proteção à privacidade e à proteção e dados. Conceitos como a autodeterminação 

informativa, o livre desenvolvimento da personalidade e o desenvolvimento tecnológico são 

elementos centrais das leis de quarta geração. 

O primeiro fundamento presente no inciso I é o da proteção à privacidade, talvez o mais 

amplo e, até mesmo, óbvio a constar na lista. Como já delimitou Danilo Doneda, existe uma 

cerca ambivalência na utilização dos conceitos de privacidade e proteção de dados, fazendo 

muitas as vezes de elemento de continuidade entre uma tradição jurídica que reconheceu, 

regulou e atualizou o direito à privacidade até chegar às portas de um marco regulatório 

específico para a proteção de dados pessoais (DONEDA, 2021). 

Como já exposto neste trabalho, não existe um conceito específico sobre o direito à 

privacidade, se sua origem é inerente ao ser humano como um direito natural, se é uma 

concepção construída e dependente do manejo de outros valores complexos, como os direitos 

humanos ou a segurança. O que se pode afirmar é que o direito à privacidade está intimamente 

ligado com o estado da tecnologia de determinada sociedade (VAINZOF, 2019). 

O desenvolvimento do conceito de privacidade teve início no direito privado e passou a 

ocupar espaço dentre os direitos fundamentais, conforme disposto na Constituição Federal e 

demais normativas, ocupando lugar de destaque recentemente com já citados posicionamentos 

jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal brasileiro. 

A tutela da privacidade envolvendo dados pessoais não nos permite determinar 

parâmetros para julgar o que ela representa em um mundo no qual o fluxo de informações 

aumenta incessantemente, assim como aumenta o número de oportunidades de realizarmos 

escolhas que podem influir na definição da nossa esfera privada, empoderando o titular do dado 

a proteger e defender a sua privacidade como desejar (DONEDA, 2019) 

No contexto da LGPD, o direito à privacidade figura como elemento ativo para a 

proteção de dados pessoais. O atributo básico do direito à privacidade é a capacidade de o 

indivíduo controlar a circulação de informações ao seu respeito, exercendo efetivo exercício de 

controle direto sobre a circulação de seus dados pessoais (LEONARDI, 2012). 

Denota-se que o exercício do direito à privacidade está diretamente ligado ao 

fundamento presente no inciso II do artigo 2º da LGPD, que é a autodeterminação informativa. 

Talvez um dos fundamentos mais relevantes e importantes da norma, este dispositivo dá o tom 

de grande parte dos regramentos modernos sobre a proteção à privacidade, inclusive a LGPD. 
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A autodeterminação informativa ou informacional é a possibilidade de o titular dos 

dados efetuar um controle direto e pessoal sobre o trânsito dos dados, figurando como uma 

extensão de liberdades do indivíduo. É um poder permanente de exercício de controle ativo e 

dinâmico sobre todo o ciclo de vida dos dados nos mais variados meios em que possa circular 

(RODOTÀ, 2008). 

Conforme já exposto nesse trabalho, a autodeterminação informativa se consolidou após 

a decisão da Suprema Corte Alemã nos anos 70 e com as discussões acerca da participação 

efetiva do titular dos dados no controle do fluxo informacional durante todo o processamento. 

A partir desta decisão, as legislações internacionais se preocuparam em regulamentar 

instrumentos e ferramentas adequadas para proporcionar o efetivo exercício deste direito. 

Para buscar dar efetividade ao fundamento da autodeterminação informativa, a LGPD 

estipula em seu Capítulo III os direitos dos titulares, dentre eles o de obter do controlador a 

confirmação da existência de tratamento; de ter acesso aos seus dados; da correção de dados 

incompletos, inexatos ou desatualizados; da anonimização, bloqueio ou eliminação de dados 

desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a Lei; da portabilidade dos 

dados a outro fornecedor de serviço ou produto; da revogação do consentimento; da eliminação 

dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular; da informação das entidades 

públicas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; da informação sobre 

a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências dessa negativa, além 

de outros direitos presente em um contexto legislativo amplificado (VAINZOF, 2019). 

A opacidade do tratamento de dados e a ausência de ferramentas suficientes e simples 

para livre exercício deste direito é uma das grandes preocupações com relação às novas formas 

de tratamento de dados presentes no capitalismo de vigilância que conhecemos atualmente. O 

uso obscuro e secundário dos dados, tanto por parte do poder público quanto dos entes privados 

é um grave risco ao exercício da autodeterminação informativa. 

Dando sequência no texto legislativo, o inciso III do artigo 2º da LGPD traz a liberdade 

de expressão, de informação, de comunicação e de opinião como fundamentos para o 

tratamento de dados pessoais no Brasil. Estes preceitos já estão no artigo 5º da Constituição 

Federal, mais precisamente nos incisos IV e IX em que está prevista a livre manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato, bem como, a livre expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 

Este dispositivo em particular tem bastante relevância pelo fato de que a liberdade na 

comunicação e na expressão do pensamento servem como base de uma sociedade livre e para 

o desenvolvimento da soberania popular. É um aspecto social que torna possível um espaço 
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público de ideias, com ampla liberdade de posições, contribuindo para a formação de uma 

opinião pública independente, consciente e pluralista (MEYER-PFLUG; LEITE, 2015). 

Conforme escreve Rony Vainzof: 

A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião usualmente 

estão consignados, juntamente com privacidade, nos ordenamento jurídicos 

internacionais, entrelaçados com direitos humanos, como forma de garantir que o 

tratamento de dados pessoais seja considerado ilícito caso possa violar referidos 

direitos, como coleta de dados por órgãos públicos ou entidades privadas que depois 

os utilizem de base para a criação de dossiês para pressionar jornalistas, defensores de 

direitos humanos, entre outros (VAINZOF, 2019, p. 29-30). 

 

Na Declaração dos Princípios sobre a Liberdade de Expressão da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos está previsto, em seus princípios 141, 542 e 1043, que 

normas de privacidade não devem inibir nem restringir a pesquisa e divulgação de informações 

de interesse público, orientando que qualquer censura prévia, interferência ou pressão direta ou 

indireta sobre qualquer expressão, opinião ou informação divulgada por qualquer meio de 

comunicação oral, escrito, artístico visual ou eletrônico deve ser proibida por lei. 

A sociedade da informação como a conhecemos aliada ao elevado poder centralizado 

nas mãos das empresas de tecnologia sem regulação objetiva acerca da liberdade de expressar 

informações e opiniões pode causar graves prejuízos às liberdades individuais dos cidadãos. 

Em ambientes virtuais como as mídias sociais, as normas para liberdade de expressão são 

representadas pelos termos de uso de cada aplicação, ou seja, depende da interpretação de um 

ente privado o julgamento acerca do conteúdo disponibilizado por cada usuário. A liberdade de 

expressão fica, de certa forma, condicionada ao que a empresa determina como adequado. 

Pelo fato de serem empresas privadas que julgam se o conteúdo é apropriado ou não 

para ser disponibilizado na internet, algumas preocupações se tornam latentes. Os termos de 

uso de cada rede social não são discutidos em conjunto, com diálogo entre usuários, 

 
41 1. A liberdade de expressão, em todas as suas formas e manifestações, é um direito fundamental e inalienável, 
inerente a todas as pessoas. É, ademais, um requisito indispensável para a própria existência de uma sociedade 
democrática. 
42 5. A censura prévia, a interferência ou pressão direta ou indireta sobre qualquer expressão, opinião ou informação 
através de qualquer meio de comunicação oral, escrita, artística, visual ou eletrônica, deve ser proibida por lei. As 
restrições à livre circulação de idéias e opiniões, assim como a imposição arbitrária de informação e a criação de 
obstáculos ao livre fluxo de informação, violam o direito à liberdade de expressão. 
43 10. As leis de privacidade não devem inibir nem restringir a investigação e a difusão de informação de interesse 
público. A proteção à reputação deve estar garantida somente através de sanções civis, nos casos em que a pessoa 
ofendida seja um funcionário público ou uma pessoa pública ou particular que se tenha envolvido voluntariamente 
em assuntos de interesse público. Ademais, nesses casos, deve-se provar que, na divulgação de notícias, o 
comunicador teve intenção de infligir dano ou que estava plenamente consciente de estar divulgando notícias 
falsas, ou se comportou com manifesta negligência na busca da verdade ou falsidade das mesmas. 
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especialistas ou o setor público. Obviamente que a partir do momento em que o usuário deseja 

participar da rede social, as regras devem ser respeitadas, no entanto, observa-se um fenômeno 

cada vez maior de dependência de participação nas redes sociais, tanto por conveniência, quanto 

por necessidade de participar do mercado de trabalho, por exemplo. 

Não obstante, estão cada vez mais presentes algoritmos de processamento automático 

de dados, nos setores públicos e privados, visando melhorar a experiência do usuário ou exercer 

um marketing cada vez mais direcionado e pessoal, ou até mesmo oferecer um serviço de forma 

mais rápida. Assim, entra também em voga a discussão acerca de quem de fato controla o fluxo 

de dados pessoais, quem coleta, quem armazena, quem processa, quem utiliza tais dados e como 

eles são submetidos a estes algoritmos e programas automatizados. 

Visando à proteção dos indivíduos perante estes casos, a LGPD traz no texto de seu 

artigo 20 e parágrafos que o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões 

tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus 

interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de 

consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade, bem como que o controlador deverá 

fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos 

procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e 

industrial44. 

Um debate relevante acerca do tema é o direito à desindexação de dados na pesquisa, 

em que se discute sobre a sujeição de buscadores da internet aos ditames de leis de proteção de 

dados, em razão da responsabilidade pelo tratamento de dados pessoais e a atuação como 

intermediário. Importante decisão emanada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia45 

determinou que o tratamento de dados que leve a um resultado que atente contra a dignidade da 

pessoa pode ser desindexado das buscas pelas informações pessoais de determinado indivíduo, 

suplantando a liberdade de expressão e informação em prol da defesa da honra e imagem de 

uma pessoa. O Tribunal considerou também que a desindexação das buscas figura como ação 

muito menos restritiva do que a remoção total de determinada informação de uma página na 

internet. 

 
44 Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em 
tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir 
o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. 
§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios 
e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. 
45 Processo C-1312. Judgment of the Court (Grand Chamber). Google Spain SL and Google Inc. v Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González. J. 13/05/2014. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131>. 
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Esta temática traz à tona o direito ao esquecimento de forma reflexiva. Percebe-se que, 

embora a privacidade do cidadão seja direito fundamental, o direito ao esquecimento não é 

absoluto, principalmente ao se tratar de caso notório ou de grande repercussão, a menos que 

haja efetivo dano à esfera privada personalíssima do indivíduo, como já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça brasileiro em 2013, ao julgar os REsp 1.335.153 – RJ46 e º 1.334.097 - RJ47, 

em que foi concedido o direito ao esquecimento a um caso de estupro seguido de morte ocorrido 

nos anos 60 no Brasil e a um acusado, posteriormente absolvido, de ter participado da Chacina 

da Candelária, respectivamente. 

Os direitos individuais do cidadão à privacidade, à honra e à sua imagem são direitos 

fundamentais tanto quanto a liberdade de expressão e informação. O Supremo Tribunal Federal 

brasileiro, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 1010606 datado de 11/02/2021, entendeu 

que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal e que eventuais 

excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser 

analisados caso a caso 48. 

A LGPD ao citar a liberdade de expressão como direito fundamental para tratamento de 

dados demonstra a intenção de harmonizar a legislação com as normativas globais. Neste 

sentido, Rony Vainzof escreve que a LGPD: 

[...] (i) exclui a sua aplicação ao tratamento realizado para fins exclusivamente 

jornalísticos e artísticos ou acadêmicos49; (ii) conta com capítulo dedicado ao Poder 

Público, com referência à Lei de Acesso à Informação50; (iii) veda o tratamento de 

dados para fins discriminatórios51; (iv) exige qualidade, finalidade, adequação, 

necessidade e transparência no tratamento entre os seus princípios52; (v) determina 

que o tratamento de dados pessoais, cujo acesso é público, considere a finalidade, a 

boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização53. (VAINZOF, 

2019, p. 33). 

 
46 STJ. Recurso Especial nº 1.335.153 - RJ (2011/0057428-0). Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível 
em: <https://www.conjur.com.br/dl/direito-esquecimento-acordao-stj-aida.pdf>. 
47 STJ. Recurso Especial nº 1.334.097 - RJ (2012/0144910-7). Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Disponível 
em: <https://www.conjur.com.br/dl/direito-esquecimento-acordao-stj.pdf>. 
48 STF. STF conclui que direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. A tese de repercussão 
geral firmada foi: “É incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim 
entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e 
licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social – analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou 
abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos 
parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da 
personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. Disponível em: 
<https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460414&ori=1>. 
49 Art. 4º, inc. II, a e b da LGPD. 
50 Capítulo IV da LGPD. 
51 Art. 6º, inciso IX da LGPD. 
52 Art. 6º da LGPD. 
53 Art. 7º, § 3º da LGPD. 
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No entanto, a LGPD não dispõe expressamente sobre “direito ao esquecimento”, 

somente disciplinando hipóteses de revogação do consentimento e eliminação de dados54, o que 

coaduna com o próprio entendimento jurisprudencial apresentado, em que devem ser analisados 

casos concretos e quais direitos fundamentais estão em conflito, demandando-se cautela para 

que não haja o apagamento da história. O direito ao esquecimento, ao que tudo indica, será 

objeto de construção doutrinária e jurisprudencial no ordenamento jurídico pátrio, sem previsão 

legal, a princípio, mesmo na própria LGPD. Como este fato será encarado em escala global 

pelos demais Estados preocupados com a regulamentação acerca da privacidade ainda é uma 

incógnita. 

Dando sequência aos fundamentos para tratamento de dados, na LGPD está o inciso IV 

que trata sobre a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem do titular dos dados, 

direitos igualmente fundamentais previstos no artigo 5º inciso X da Constituição Federal. Este 

fundamento está diretamente ligado com o direito à preservação da vida privada do indivíduo. 

O direito à intimidade, à honra e à imagem foi uma construção jurídica concebida após 

a Idade Média em que a imprensa passou a ser relevante no mundo europeu. Não existe uma 

definição formal do que é a privacidade, o que se percebe é que a privacidade é considerada 

praticamente um conceito de base a ser respeitado para aplicação do direito à proteção dos 

dados pessoais e da vida privada dos indivíduos. Definir a privacidade objetivamente poderia 

enrijecer seu conceito e, consequentemente, seu entendimento como direito fundamental 

(RODOTÀ, 2008). 

O direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada pode ser definido conforme 

expôs Milton Fernandes, ao afirmar que é 

O direito de excluir razoavelmente da informação alheia, fatos e dados pertinentes ao 

sujeito. Este poder jurídico atribuído à pessoa consiste, em síntese, em opor-se à 

divulgação de sua vida privada e a uma investigação nesta.  A este poder corresponde 

o dever de todas as outras pessoas de não divulgar a intimidade alheia e de não se 

imiscuir nela. E é neste poder que está o conteúdo do que seja intimidade 

(FERNANDES, 1977, p. 99). 

 

 É salutar destacar que a intimidade, a honra e a imagem do indivíduo podem ser violadas 

de variadas formas, inclusive, através da coleta de dados aparentemente sensíveis isoladamente, 

mas que se relacionados com outros podem identificar algum aspecto da personalidade do 

 
54 Art. 18, incisos VI e IX da LGPD. 
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indivíduo e causar algum dano. No momento em que seja possível conhecer e relacionar toda a 

massa de informações relativas a uma determinada pessoa, do cruzamento dessas relações surge 

o perfil completo do sujeito, que permite sua avaliação e seu controle por parte de quem dispõe 

dos meios para efetuar tais operações (RODOTÀ, 1973). 

 A violação à intimidade, imagem e honra dos indivíduos causam mais comoção e 

impacto quando são diretamente violados, quando o resultado é imediato e midiático. Em um 

paralelo com o que afirma Slavoj Žižek (2014, p. 17-18) sobre a violência e seus 

desdobramentos em violência objetiva e subjetiva55, pode-se afirmar que um grande vazamento 

de dados é uma violência subjetiva aos direitos fundamentais dos cidadãos pois causa um 

impacto direto e evidente, por outro lado, o tratamento de dados exacerbado e obscuro realizado 

pelas entidades públicas e privadas é uma forma de violência objetiva, inerente à normalidade, 

que não causa impacto a curto prazo mas, a longo prazo, suas consequências são mais graves. 

Assim, para mitigar tais riscos, a LGPD dispõe sobre o tratamento irregular de dados 

pessoais, ocorrendo quando deixar de observar qualquer das hipóteses previstas na Lei, ou 

quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, podendo o responsável pelo 

tratamento que não adotar as medidas de segurança ser responsabilizado por eventuais danos56. 

Tal dispositivo determina a reparação do dano eventualmente causado após o fato, com 

verdadeira referência à responsabilidade civil já presente no Código Civil e consumerista, 

porém, se faz necessária a mudança cultural no tratamento de dados pessoais para que sejam 

cada vez mais raros os casos de violação a estes direitos. 

 Prosseguindo no texto legislativo, a LGPD traz no inciso V do artigo 2º o direito ao 

desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação como fundamentais para o tratamento 

de dados pessoais. Estes preceitos estão intimamente ligados à atual forma como se dá o 

desenvolvimento econômico, pautada em dados pessoais que antes eram inatingíveis, quase 

dispensáveis. 

 Como forma de fomento ao desenvolvimento econômico digital em solo pátrio foi 

promulgado o Decreto nº 9.319/18 conhecido como o Sistema Nacional para a Transformação 

 
55 Para o autor esloveno, existem dois tipos de violência: a violência objetiva, que se divide em duas: a violência 
“simbólica” pertencente à linguagem enquanto tal e suas formas de imposição de sentido e, a violência “sistêmica” 
que consiste nas consequências muitas vezes catastróficas do funcionamento regular de nossos sistemas econômico 
e político, e; a violência subjetiva, impactante e explicitamente violenta, exercida por um agente claramente 
identificável, como atos de crime e terror, conflitos internacionais e confrontos civis, sendo somente a parte mais 
visível e resultado da violência objetiva. A violência subjetiva é aquela experimentada partindo de um grau zero 
de não violência, é percebida como uma perturbação do estado de coisas “normal” e pacífico. A violência objetiva 
é aquela inerente ao estado “normal” de coisas, é uma violência invisível, vez que é precisamente ela que sustenta 
a normalidade do grau zero contra o qual percebemos algo como subjetivamente violento. 
56 Art. 44, caput e parágrafo único, da LGPD. 
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Digital que prevê em seu texto que a economia digital requer confiança no ambiente digital. 

Para tanto, nas palavras de Rony Vainzof: 

[...] a ação governamental deve estar focada em proteção de direitos e privacidade e 

defesa e segurança no ambiente digital, inclusive nos aspectos relativos à privacidade 

e à proteção de dados pessoais, assim como fortalecer a segurança cibernética no país, 

estabelecendo mecanismos de cooperação entre entes governamentais, entes 

federados e setor privado, com vistas à adoção de melhores práticas, coordenação de 

resposta a incidentes e proteção da infraestrutura crítica (VAINZOF, 2019, p. 38). 

  

É um discurso coerente e relevante, pois coaduna com o posicionamento dos Estados a 

nível global quando tratam da matéria de proteção de dados pessoais. A LGPD é uma resposta 

a estes anseios ao trazer mais segurança jurídica para o ambiente digital brasileiro, além de criar 

a ANPD, embora esta esteja ainda vinculada à Presidência da República. 

 No estado neoliberal ou ordoliberal capitalista dominante nas principais nações do 

planeta, a inibição à inovação e ao livre mercado pode criar dissabores entre os Estados 

envolvidos. A imposição de restrições legais ou regulatórias para o fluxo de dados são 

elementos limitadores para estratégias desenvolvimentistas na era digital. Essa é uma questão 

crucial para países que estejam pensando em estratégias de desenvolvimento econômico e 

social. Significa impossibilitar o acesso às mais atuais tecnologias, prejudicando a 

competitividade de empresas nacionais e dos investimentos internacionais (GUTIERREZ, 

2018). 

 É impensável a perspectiva de isolamento econômico e tecnológico na atualidade, haja 

vista a dinamicidade e incerteza das mudanças que ocorrem diuturnamente. O progresso da 

sociedade pode ser medido pelo desenvolvimento tecnológico voltado à solução de problemas 

inerentes às aldeias globais formadas no pós-modernismo. Estar preparado para tais 

perspectivas é de suma importância para participar ativamente deste cenário. 

 Neste mesmo sentido, o texto legislativo da LGPD prossegue com o inciso VI em que 

constam como direitos fundamentais a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do 

consumidor, em evidente harmonia com o artigo 170 da Constituição Federal57. Estes preceitos 

 
57 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 
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vão ao encontro do que foi exposto anteriormente acerca da mudança na perspectiva de mercado 

e de classificação dos dados pessoais como uma mercadoria, um commodity, um produto 

exposto na rede mundial de computadores prontos para serem monetizados e utilizados 

comercialmente por entes públicos e privados. 

 O mercado de tratamento de dados pessoais deve estar aberto a todos que busquem 

empreender, levando em conta que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre-iniciativa, tem como objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme 

os ditames da justiça social, observados princípios dentre os quais o da livre concorrência e da 

defesa do consumidor. A livre-iniciativa exige, inicialmente, a igualdade de condições entre 

agentes privados perante o Estado para que iniciem suas atividades, tolhendo vantagens ou 

privilégios para certas empresas ou setores específicos, o que pode ensejar em uma livre-

iniciativa viciada e uma situação de superioridade indevida na competição de mercado 

(TAVARES, 2018). 

 A livre-iniciativa detém papel importante no desenvolvimento da inovação tecnológica 

e nos processos de tratamento de dados pessoais, fomentando o desenvolvimento de novas 

técnicas ao mesmo tempo que proporciona melhores condições e resultados aos usuários. Por 

este motivo, o tratamento jurídico equilibrado para as atividades desenvolvidas no mercado é 

condição para se evitar a retração da economia pautada em dados. Alguns fatores econômicos, 

sociais e jurídicos são determinantes para tanto, tais como a função social das ferramentas 

digitais; a promoção da liberdade de expressão, o acesso à informação, à educação e à cultura; 

a variedade de papéis econômicos, gerando empregos e tributos por meio de novos modelos de 

negócio e a constante inovação; e a segurança jurídica no ambiente cibernético, fomentando a 

inovação nacional (LEONARDI, 2015). 

 Como contraponto, o princípio da livre concorrência decorre do regime de livre 

mercado, sendo vedadas agressões traduzidas pelo abuso de poder econômico, no qual há um 

interesse público envolvido e o que se tutela são as estruturas competitivas de mercado, e na 

deslealdade concorrencial, quando já um interesse privado tutelado de forma ilícita. A livre 

concorrência visa a inibição dos abusos de poder e monopólio de mercado exercido por grandes 

conglomerados empresariais. A proteção de dados e os interesses de privacidade e dos direitos 

 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua 
sede e administração no País. 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
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da personalidade dos indivíduos são relevantes para qualquer avaliação de potencial abuso de 

poder, inclusive na acumulação de poder informativo pela absorção de empresas menores por 

empresas maiores (VAINZOF, 2019). 

Sem a adoção de políticas públicas de longo prazo, a racionalidade empresarial 

continuará utilizando-se de estratégias anticoncorrenciais sensíveis envolvendo a grande massa 

de dados produzida diariamente, criando monopólios em determinados setores em que o 

interesse não é o consumidor, tampouco a melhoria de algum serviço, essencial ou não, mas 

sim a obtenção de dados e a possibilidade de impedir que concorrentes ganhem força no setor. 

Assim, como alternativa, a economia criativa, que tem por centralidade ativos intangíveis, 

torna-se importante estratégia de desenvolvimento dos Estados, pois são recursos inesgotáveis 

que, se bem geridos, podem gerar não somente resultados econômicos positivos, mas também 

resultados sociais, ambientais e culturais. Assim, é importante a revisão de políticas públicas 

concorrenciais no setor tecnológico, de forma a criar concorrentes e limitar o monopólio de 

alguns setores (REMEDIO; SILVA, 2017). 

A livre concorrência e a livre-iniciativa são previsões legais que precisam ser analisadas 

de maneira sistemática e harmônica com os demais regramentos para atuação no mercado, 

traçando limites e estabelecendo parâmetros para as decisões empresariais, principalmente 

quando estas decisões possam trazer impactos demasiadamente prejudiciais à sociedade, 

motivo pelo qual, a proteção ao consumidor é importante ferramenta em busca de impor 

referido equilíbrio (VAINZOF, 2019). 

Assim, o Código de Defesa do Consumidor, além de ser normativa anterior à LGPD e 

já trazer regras acerca da proteção de dados do consumidor, fazendo referência às Leis de 

Acesso à Informação e de Cadastro Positivo, foi regulamentado pelo Decreto 7.962/13 que traz 

disposições acerca da proteção de dados do consumidor no comércio eletrônico e a necessidade 

de criação de mecanismos de segurança eficazes para o tratamento destes dados58. 

 Esta necessidade de limitação no tratamento de dados do consumidor e a preocupação 

com tal tratamento pela legislação consumerista sobreveio da própria modificação da noção de 

que o dado pessoal passou a ser um ativo, conforme já exposto, sendo necessária a limitação 

destes aspectos de tratamento de dados para evitar algum dano ao consumidor. Com a 

promulgação da LGPD, a atribuição de fiscalizar e aplicar sanções aos responsáveis por danos 

aos dados pessoais de consumidores foi dividida entre órgãos de defesa do consumidor e a 

 
58 Art. 4º, inciso VII do Decreto 7.962/13. 
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ANPD, cabendo exclusivamente a esta última a aplicação das sanções se o dano é relacionado 

ao tratamento de dados pessoais59. 

 Há por um lado ganho para as empresas em termos de custos e diminuição da 

concorrência, mas, por outro lado, o incremento da ameaça à personalidade do consumidor, 

bem como ao equilíbrio do mercado de consumo, caso grandes bases de dados pessoais sejam 

tratados e utilizados para limitar ilicitamente o acesso a bens e serviços ou para selecioná-los e 

classificá-los de forma discriminatória (MENDES, 2014). 

 Em analogia ao conceito de “casa de vidro” em que o Estado seria totalmente 

transparente, surge a figura do “consumidor de vidro”, no sentido de que o consumidor estaria 

vulnerável, frágil e exposto no ambiente digital, tendo em vista que quase toda a atividade 

humana atual deixa rastro, demandando-se, assim, a aplicação das salvaguardas e disposições 

legais que buscam equilibrar a relação de consumo e proteção dos dados pessoais (LACE, 

2005). 

 Por fim, a LGPD traz no artigo 2º, do inciso VII, os direitos humanos, o livre 

desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas 

naturais como fundamentos para a proteção de dados pessoais. 

 Os direitos humanos devem ser entendidos como base e ter valor máximo em 

praticamente toda e qualquer normativa que trate sobre seres humanos no ordenamento jurídico 

brasileiro, conforme fundamento estampado no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal. A 

Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU e a Convenção 108 do Conselho da Europa 

trazem em seu escopo a proteção à privacidade e à intimidade do ser humano como preceito 

fundamental em âmbito eletrônico, bem como, a proteção aos dados pessoais dos indivíduos 

em casos de processamento automático de dados (VAINZOF, 2019). 

 Os direitos da personalidade são aqueles reconhecidos à pessoa humana tomada em si 

mesma e em suas projeções na sociedade. Conforme vimos, através da autoafirmação 

informativa, a privacidade e a tutela da vida privada entraram no rol de direitos da 

personalidade. Tais direitos estão elencados no artigo 11 e seguintes do Código Civil, de forma 

não exaustiva, servindo como cláusula geral para a tutela da pessoa humana, de forma dinâmica, 

visando acompanhar o avanço tecnológico e as situações ainda inexistentes para o direito 

regulamentar (BITTAR, 2004). 

 A regulação deste setor deve ser flexível e adaptável pelo fato de que as mudanças 

tecnológicas estão cada vez mais velozes e os bancos de dados cada vez mais abarrotados de 

 
59 Art. 55-K e parágrafo único da LGPD. 
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informações. As liberdades concedidas às grandes empresas de tecnologia e aos entes públicos 

podem limitar demasiadamente a liberdade dos indivíduos, tendo em vista que o tratamento 

deste volume incalculável de dados enseja em um verdadeiro controle sobre a vida os 

indivíduos. 

 A LGPD, ao fundamentar sua existência também no livre desenvolvimento da 

personalidade e na dignidade, demonstra uma robusta preocupação na fidelidade da projeção 

da personalidade do ser humano, que decorre dos dados tratados do respectivo titular, prevendo 

como direito a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, por exemplo60. Tais 

direitos demonstram que a proteção de dados supera a mera proteção à privacidade, como em 

casos de proteção a informações íntimas do titular, atingindo também os direitos da 

personalidade (VAINZOF, 2019). 

 Assim, percebe-se que a LGPD abarca como fundamentos boa parte dos requisitos 

estipulados em normativas internacionais que serviram como modelo para a criação de leis 

referentes à proteção de dados pessoais de quarta geração em uma escala global, o que, em um 

primeiro momento, demonstra a preocupação do legislador com o padrão normativo aceito no 

mundo. Adiante, veremos acerca dos princípios para proteção de dados pessoais segundo a 

LGPD, o que levará em conta também o padrão das normativas internacionais de forma mais 

prática e direta. 

 

3.3 PRINCÍPIOS PARA A PROTEÇÃO DE DADOS NA LGPD 

  

Existe uma diferença conceitual entre princípios, regras e políticas. Dos princípios em 

sentido estrito, emanam orientações gerais, decorrentes das exigências de equidade de justiça 

ou de moralidade; das regras, decorrem consequências jurídicas que se deduzem 

automaticamente das condições previstas na hipótese; e as políticas (princípio em sentido lato) 

são padrões a serem observados como exigência econômica, política ou social desejável 

(LUCCA, 2015). 

 Os princípios gerais são normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, é toda 

norma jurídica considerada determinante de outra ou outras que lhe são subordinadas, que a 

pressupõem, desenvolvendo e especificando ulteriormente o preceito em direções mais 

particulares (LUCCA, 2015). 

 
60 Art. 18, inciso III da LGPD. 
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 Estes princípios gerais para proteção de dados já foram tratados anteriormente e estão 

presentes principalmente nas normas americanas e europeias, desenvolvendo-se no decorrer do 

tempo com o avanço da tecnologia e com a preocupação dos usuários e consumidores com o 

tratamento de seus dados, principalmente os automatizados. Os princípios elencados na LGPD 

estão intimamente ligados com esta realidade, sofrendo influências de normas de terceira e 

quarta geração, como é o caso das Guidelines da OCDE e do GDPR europeu, respectivamente. 

 Grande parte dos princípios elencados no artigo 6º da LGPD gravitam em torno do 

indivíduo como protagonista. De um lado, princípios clássicos como a transparência, a 

especificação de propósitos, de acesso e qualidade de dados por meio dos quais o titular do 

dado deve ser munido com informações claras e completas sobre o tratamento de seus dados e, 

ainda, ter acesso a eles para, eventualmente, corrigi-los. De outro lado, princípios mais 

modernos como a adequação e necessidade, em que o tratamento dos dados deve corresponder 

às legítimas expectativas do seu titular. Este arcabouço principiológico deve ser aplicado de 

acordo com a finalidade especificada para o tratamento dos dados, assegurando-se que os dados 

sejam pertinentes, proporcionais e não excessivos (BIONI, 2019). 

 Os princípios norteadores a serem observados no tratamento de dados pessoais estão 

explicitamente dispostos no artigo 6º da LGPD e complementam-se implicitamente no decorrer 

do seu texto. Da leitura do caput do artigo 6º destaca-se que o tratamento de dados pessoais 

deverá observar a boa-fé, neste caso, objetiva, pois é inerente à própria atividade de tratamento 

dos dados, respeitando-se os princípios elencados subsequentemente. O rol de princípios é o 

seguinte: 

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; 
II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao 
titular, de acordo com o contexto do tratamento; 
III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de 
suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não 
excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; 
IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma 
e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais; 
V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e 
atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da 
finalidade de seu tratamento; 
VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente 
acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, 
observados os segredos comercial e industrial; 
VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os 
dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; 
VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude 
do tratamento de dados pessoais; 
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IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins 
discriminatórios ilícitos ou abusivos; 
X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de 
medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas 
de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. 

 
   
 A leitura destes princípios, objetivamente, já remonta às normas emanadas nos anos 80 

e 90 acerca da proteção de dados. Princípio como transparência, não discriminação, livre acesso 

e finalidade são inerentes às normas de terceira geração, enquanto a accountability ou 

responsabilização e prestação de contas e segurança estão presentes em normas mais modernas, 

já adaptadas às novas tecnologias. Assim, visando verificar a adequação destes princípios com 

as Guidelines da OCDE, analisar-se-á cada um deles, individualmente. 

  

3.3.1 PRINCÍPIO DA FINALIDADE 

 

Em primeiro lugar, encontra-se o princípio da finalidade. O princípio da finalidade é 

interligado com os princípios da adequação e da necessidade, que, juntamente com o princípio 

da transparência, formam a espinha dorsal da LGPD, determinantes para o respeito da proteção 

dos direitos fundamentais da liberdade, da privacidade e do livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural, por meio da tutela dos dados pessoais através da 

autodeterminação informativa. 

A LGPD demanda que o tratamento do dado pessoal deve obedecer a propósitos 

legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, excluindo a possibilidade de 

tratamento posterior em desacordo com as finalidades previamente estabelecidas. Deve existir 

correlação entre o tratamento dos dados e a finalidade informada, o que abarca, por si só, os 

princípios da adequação e da necessidade, pressupondo que haja prévia informação e 

consentimento daquele que fornece os seus dados. Neste contexto, merecem menção o artigo 

7º, inciso I e § 3º; o artigo 8º, em especial o § 4º; o artigo 9º, § 2º; e o artigo 10 (OLIVEIRA, 

2019). 

Este princípio é um dos mais relevantes em relação às perspectivas de coleta de dados 

que se propuseram nos últimos anos. A correlação entre serviços prestados e informações 

coletadas coloca em primeiro plano o problema da disseminação dos dados e de quais 

instrumento podem ser utilizados para controlá-la, atribuindo maior importância às técnicas de 

controle e, consequentemente, ao próprio princípio da finalidade. 

O princípio da finalidade assume particular intensidade quando os dados pessoais do 

usuário do serviço não são solicitados por quem oferece o serviço, mas são uma consequência 
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quase natural do fornecimento do próprio serviço. A referência a este princípio torna-se 

essencial para determinar a legitimidade e o uso dos dados coletados, seu tempo de conservação, 

a admissibilidade de sua interconexão com informações contidas em outros bancos de dados, a 

adequação destes dados aos padrões exigidos e determinados em lei ou normativas (RODOTÀ, 

2008). 

O princípio da finalidade carrega de forma mais incisiva os traços característicos da 

matéria de proteção de dados pessoais, pois o motivo da coleta deve ser compatível com o 

objetivo final do tratamento dos dados. A sua utilização sempre estará vinculada ao motivo que 

fundamentou essa coleta, nascendo uma ligação entre a informação e a sua origem, vinculando-

a ao fim de sua coleta, de modo que esta deve ser dada em consideração em qualquer tratamento 

posterior. Como o dado pessoal é expressão direta da personalidade do indivíduo, nunca se 

perde este elo, pois sua utilização pode refletir diretamente para os eu titular (DONEDA, 2015). 

Este princípio está presente nas normativas internacionais como a GDPR e as próprias 

Guidelines como o princípio da limitação de propósito, pelo qual os dados devem ser coletados 

para finalidades específicas, explícitas e legítimas e não podem ser tratados posteriormente de 

forma incompatível com tais finalidades. O propósito deverá também ser informado ao titular 

como forma de cumprir o dispositivo presente no artigo 9º, incisos I e V, e seu § 2º da LGPD, 

tendo em vista que o titular tem direito às informações sobre o tratamento de seus dados, que 

deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca da finalidade 

específica do tratamento e o uso compartilhado de dados pelo controlador. Em caso de 

necessidade de fornecimento de consentimento, o tratamento de dados pode ir até o limite pelo 

qual o consentimento foi fornecido, ou seja, se houver mudanças na finalidade deste tratamento, 

o controlador deverá informar previamente o titular sobre tais mudanças, podendo o titular 

revogar seu consentimento (VAINZOF, 2019). 

O controlador dos dados deve estar atento a todas as possibilidades de tratamento dos 

dados coletados, tendo em vista que não há possibilidade de tratamento posterior de forma 

incompatível com as finalidades previamente previstas, sob pena de ter que requisitar o 

consentimento contínuo do titular dos dados, o que pode onerar demasiadamente sua operação. 

Da mesma forma, deve o controlar acompanhar o ciclo de vida do tratamento dos dados 

sob sua responsabilidade, pois, quando verificar que a finalidade foi alcançada ou que os dados 

deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada, seja 

qual for a base legal utilizada, não haverá mais justificativa jurídica para a sua manutenção, 

culminando no dever de descarte, conforme artigo 16, caput da LGPD, e em razão do término 

do tratamento, nos termos do artigo 15, inciso I da LGPD (VAINZOF, 2019). 
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Esta limitação no uso dos dados é preceito importante e deve ser devidamente 

instrumentalizada para que o titular do dado possa exercer tal direito de forma livre e facilitada. 

A LGPD elenca, taxativamente, em seu artigo 7º os requisitos para o tratamento de dados 

pessoais. No contexto do princípio da finalidade e levando em conta as hipóteses de tratamento 

destes dados, o mais polêmico é o inciso IX que trata do interesse legítimo do controlador ou 

de terceiro61. 

O conceito de interesse legítimo é amplo e não definido pela própria LGPD, no entanto, 

existe a limitação no próprio inciso IX do artigo 7º e as hipóteses de previstas no artigo 10º da 

LGPD, onde consta que o legítimo interesse somente poderá fundamentar tratamento de dados 

pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, não se 

limitando ao apoio e promoção de atividades do controlador e proteção, em relação ao titular, 

do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas suas 

respectivas expectativas, direitos e liberdades fundamentais62 (LIMA, 2019). 

Atendo-se tão somente ao princípio da finalidade, percebe-se a clara referência a este 

princípio no caput do artigo 10º, em que somente finalidades legítimas justificarão o 

fundamento do interesse legítimo, ou seja, somente propósitos legais específicos, explícitos e 

informados ao titular justificam tal uso. Salienta-se que as previsões que constam neste artigo 

podem ser entendidas como também extensíveis a terceiros, devendo haver uma interpretação 

global da norma para melhor aplicação. 

O uso secundário de dados é justamente o que embasa a polêmica por trás do mercado 

eletrônico criado ao redor do tratamento dos dados pessoais, tendo em vista que a maioria do 

tratamento secundário de dados efetuado pelos controladores privados é obscuro e de difícil 

compreensão para o titular, sendo, em muitos casos, justificada pelos opt-ins presentes nos 

termos de serviço. O dado coletado somente poderá ser tratado até o limite da finalidade original 

para qual foi fornecido. 

 
61 Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: 
IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de 
prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; 
62 Art. 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para 
finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a: 
I - apoio e promoção de atividades do controlador; e 
II - proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, 
respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta Lei. 
§ 1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente 
necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. 
§ 2º O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu 
legítimo interesse. 
§ 3º A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, 
quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial. 
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Portanto, o controlador deverá identificar e avaliar previamente as finalidades 

específicas para as quais os dados pessoais pretendem ser tratados. No caso de intenção de 

processamento posterior, para outro propósito, deverá verificar se é compatível com a finalidade 

para a qual os dados pessoais foram coletados originalmente. Se identificar referida 

compatibilidade, não será necessária a adoção de qualquer medida para atender outra 

fundamentação legal para o tratamento. Por outro lado, no caso de incompatibilidade, em 

conformidade com o princípio da transparência, deverá cientificar adequadamente os titulares, 

obtendo consentimento adicional em relação ao novo propósito ou satisfazendo uma das outras 

hipóteses taxativas previstas no artigo 7º da LGPD (VAINZOF, 2019). 

 

3.3.2 PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO 

 

O princípio da adequação está expresso no inciso II do artigo 6º da LGPD e está 

diretamente ligado ao da finalidade, pois prevê que o tratamento de dados pessoais somente 

pode ser realizado quando houver compatibilidade com as finalidades informadas ao titular, de 

acordo com o contexto do tratamento. Este princípio é o que dá eficiência ao princípio da 

finalidade pois, ao violá-lo, o controlador ultrapassa o propósito pelo qual o dado foi coletado 

e a sua limitação no tratamento, tornando-se inadequado. 

O contexto do tratamento de dados deve ser analisado com mais esmero no atual cenário 

político e econômico e que vive a sociedade. O dado pessoal se tornou o produto almejado por 

entes públicos e privados, mais do que nunca, informação é poder e aquele que detém mais 

acesso a informações organizadas possui vantagens comerciais e políticas. A avaliação do 

interesse legítimo, na atual era, seria mais adequada do que uma análise única e segregada da 

limitação da finalidade, que continua sendo relevante, mas deve estar vinculada ao interesse 

legítimo e não mais ao objetivo original da coleta de dados (MOEREL; PRINS, 2015). 

O princípio da adequação é o elo entre a finalidade e o tratamento de dados pessoais, é 

o nexo que dá sentido ao contexto do tratamento do dado pessoal, implícito no princípio da 

finalidade. É curiosa a escolha do legislador em especificar o princípio da adequação como 

fundamental, dada a sua natureza subordinada à finalidade e à conclusão lógica de que para 

cumprir certa finalidade o tratamento de dados deve ser adequado. 

Portanto, o princípio da adequação serve como elemento constitutivo do princípio da 

finalidade, embasando eventual compatibilidade do tratamento posterior com o propósito 

inicial, servindo como ferramenta de avaliação da compatibilidade do tratamento com as 

finalidades informadas, de acordo com o seu contexto. 
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3.3.3 PRINCÍPIO DA NECESSIDADE 

 

O princípio da necessidade, por sua vez, está estampado no § 1º do artigo 10, no artigo 

16 e no artigo 18, inciso VI, que restringem os dados pessoais coletados aos estritamente 

necessários para cumprimento da finalidade informada, estabelecendo também a eliminação 

dos dados mediante requisição do titular ou quando cessado o tratamento, ou seja, quando 

deixarem de ser necessários (OLIVEIRA, 2019). 

Guarda estrita ligação com os princípios da finalidade e da adequação, visto que enfatiza 

a delimitação da licitude do tratamento de dados pessoais de acordo com a sua finalidade. Sua 

característica principal, no entanto, é a de ressaltar a limitação do tratamento ao mínimo 

necessário para se atingir a finalidade pretendida, mediante avaliação de quais espécies de dados 

são realmente imprescindíveis, pertinentes e não excessivos (VAINZOF, 2019). 

O princípio da necessidade pode ser encontrado em normativas internacionais como o 

princípio da minimização dos dados e limitação da conservação, como é o caso da das alíneas 

‘a’ e ‘e’ do item 1 do artigo 5º do GDPR, de forma que os dados pessoais deverão ser adequados, 

pertinentes e limitados ao necessário para os propósitos do tratamento. É necessário, para isso, 

assegurar que o prazo de conservação seja limitado ao mínimo necessário, devendo o 

controlador fixá-los para descartar os dados ou rever periodicamente a sua necessidade e 

conformidade. A permissão para tratamento ocorre quanto a finalidade pretendida não puder 

ser atingida de forma razoável por outros meios (GDPR, 2018). 

Conforme exposto, está implícito no princípio da finalidade e o consubstancia ao muni-

lo de instrumento para garantia de sua efetividade, pois determina critérios objetivos para 

limitação do uso de dados pessoais e sua inobservância pode acarretar a inadequação do 

tratamento e, consequentemente, a sua ilegalidade. 

No Brasil, um exemplo prático da aplicação do princípio da minimização dos dados do 

GDPR foi o acórdão proferido pelo STJ63, em 2017, que menciona expressamente tal princípio 

para declarar abusiva e ilegal cláusula prevista em contrato de prestação de serviços de cartão 

de crédito, que autoriza o banco contratante a compartilhar dados dos consumidores como 

outras entidades financeiras, sem que seja dada opção de discordar daquele compartilhamento 

(VAINZOF, 2019). 

Neste julgado, existe a menção específica ao artigo 5º do GDPR para justificar que a 

coleta dos dados somente poderá existir com fins específicos, além de estabelecer a 

 
63 STJ – REsp: 1348532 SP 2012/0210805-4, Relator: Ministro Luis Felipe Salmoão, j. 10/10/2017, T4 – Quarta 
Turma, Dje 30/11/2017. 
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minimização dos dados (apenas aquilo que for estritamente necessário), sempre para um fim 

concreto, além de estabelecer que referido processo seja transparente, leal e lícito. Prossegue o 

julgado no sentido da importância da avaliação da necessidade e da proporcionalidade da coleta 

de dados pessoais para atingir finalidade pretendida. 

A menção à normativa europeia sobre proteção de dados demonstra claramente que o 

Brasil não possuía uma tradição na proteção de dados à época, sendo comum que houvesse a 

coleta massiva de dados sem especificidade e com livre tratamento, desde que respeitados 

alguns preceitos genéricos que se encontravam espalhados pelo ordenamento jurídico, o que 

vai em cristalina oposição ao princípio em estudo. 

Assim, da mesma forma em que há uma tremenda evolução tecnológica, que propicia o 

tratamento de dados em larga escala, deve-se construir em paralelo de forma criativa e 

especializada, modelos para a proteção de dados pessoais, garantindo o princípio da 

necessidade, incluindo a limitação de armazenamento de dados, e não prejudicando o avanço 

da economia digital (VAINZOF, 2019). 

 

3.3.4 PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO 

 

O princípio do livre acesso é reforçado pelo caput do artigo 9º, mas está implícito nos 

artigos 18, 19 e 20 da LGPD. Todos estes dispositivos tratam de formas de requisição e acesso 

do titular a dados que lhe digam respeito, assim como as prerrogativas de solicitar eventuais 

correções de equívocos ou revisão de decisões automatizadas sobre seus dados. Salienta-se que 

a revisão das decisões em procedimentos exclusivamente automatizados já estava contida no 

artigo 5º, inciso VI, da Lei 12.414/2011 (OLIVEIRA, 2019). 

Este princípio figurou, por muito tempo, no centro das atenções das normativas sobre 

privacidade, sob o argumento de que os indivíduos que tivessem o livro acesso aos dados 

poderiam certificar as técnicas de uso, a qualidade dos dados coletados e a finalidade pelos 

quais foram coletados, enfim, realizar um verdadeiro controle difuso e direto com relação às 

operações de tratamento de dados. O que se verificou, no entanto, é que o simples acesso pelos 

indivíduos não teve o efeito necessário para estabelecimento de bases para regulação, pelo 

contrário, foi possível justificar o acesso por entes públicos e privados a informações antes 

protegidas sob o argumento de que os indivíduos poderiam auditar os procedimentos 

posteriormente (RODOTÀ, 2008). 

Deu-se maior relevância aos princípios da finalidade e da transparência para fins de 

controle direto das operações de tratamento de dados e coube ao princípio de livre acesso agir 
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como um instrumento para efetivação destes e outros princípios. Assim, o princípio do livre 

acesso já se tornou princípio basilar intrínseco no ordenamento jurídico brasileiro, podendo ser 

notado em outras legislações anteriores à própria LGPD, tais como a Lei de Acesso à 

Informação (Lei nº 12.527/2011) e a já citada Lei do Cadastro Positivo (Lei nº 12.414/2011) 

(DONEDA, 2019). 

O artigo 9º da LGPD prevê que, adicionalmente à consulta facilitada e gratuita sobre a 

forma e a duração do tratamento, bem como, sobre a integridade dos dados do titular, é direito 

deste ter acesso às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser 

disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca da finalidade específica do 

tratamento, identificação do controlador, informações de contato do controlador, informações 

acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador, responsabilidades dos agentes que 

realizarão o tratamento e dos direitos do titular, com menção explícita aos contidos no artigo 

18 da LGPD64. Tais garantias devem ser respeitadas de ofício, independentemente de 

requerimento do titular (VAINZOF, 2019). 

 
64 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; 
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. 
§ 1º O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante 
a autoridade nacional. 
§ 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. 
§ 3º Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de 
representante legalmente constituído, a agente de tratamento. 
§ 4º Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o § 3º deste artigo, o controlador 
enviará ao titular resposta em que poderá: 
I - comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente; ou 
II - indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. 
§ 5º O requerimento referido no § 3º deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos 
previstos em regulamento. 
§ 6º O responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado 
uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam 
idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique 
esforço desproporcional.     (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)      Vigência 
§ 7º A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso V do caput deste artigo não inclui dados que já 
tenham sido anonimizados pelo controlador. 
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Por outro lado, o artigo 19 da LGPD determina a forma e o procedimento que deve ser 

adotado pelo titular dos dados através dos quais poderá obter informações acerca da existência 

do tratamento dos dados ou acesso a dados pessoais. Estas informações devem ser entregues de 

forma impressa ou eletrônica, por meio idôneo e seguro para esse fim, em formato simplificado 

imediatamente ou por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a 

inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, no prazo de até 

quinze dias, contando da data do requerimento do titular. Em caso de tratamento de dados com 

origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica 

integral de seus dados pessoais, devendo o formato armazenado favorecer o exercício do direito 

de acesso. 

Percebe-se que a Lei enfatizou a instrumentalidade ao acesso dos dados pessoais, 

determinando que sejam fornecidos os dados de forma física ou eletrônica, com o claro intuito 

de possibilitar a transição tecnológica que passa, principalmente, o setor público, bem como, 

para facilitar o acesso de indivíduos com menos familiaridade com a tecnologia. 

Nos termos do que já foi delimitado no presente trabalho, o princípio do livre acesso 

tem relevância significativa, principalmente quando alinhado com os princípios da finalidade e 

da transparência, sendo princípio basilar de praticamente todas as normativas de terceira 

geração e, consequentemente, abarcadas nas de quarta geração.  

O princípio do livre acesso, portanto, viabiliza que o titular possa constantemente 

acompanhar a utilização de seus dados pessoais junto ao controlador, de forma controlar o fluxo 

informacional que lhe diga respeito, avaliar eventuais inexatidões para que possam ser 

corrigidas e requerer o descarte quando excessivo, fora do contexto ou ilícito, em claro reforço 

ao fundamento da autodeterminação informacional presente na Lei. 

 

3.3.5 PRINCÍPIO DA QUALIDADE DOS DADOS 

  

O princípio da qualidade dos dados complementa os princípios da transparência e do 

livre acesso, tendo em vista que garante aos titulares a exatidão, clareza, relevância e 

atualização dos dados para o efetivo cumprimento da finalidade e de acordo com a necessidade 

da coleta. A sua essência se encontra no inciso III do artigo 18 da LGPD (OLIVEIRA, 2019). 

 Este princípio tem especial relevância a partir do momento em que os dados pessoais, 

quando cruzados com outras informações, criam perfis do indivíduo através de suas 

 
§ 8º O direito a que se refere o § 1º deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do 
consumidor. 
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preferências e gostos íntimos. Os dados pessoais coletados, colocados em conjunto e 

processados por mecanismos automatizados e altamente inteligentes que se aprendem e 

melhoram com o tempo, formam um compilado da personalidade de cada pessoa, podendo, 

inclusive, ser utilizado como ferramenta de manipulação através de um marketing e 

sugestionamento agressivos. Assim, qualquer imprecisão do dado pessoal, por menor que seja, 

pode causar prejuízos ao titular.  

 Levando-se em conta que, atualmente, os bancos de dados privados possuem um volume 

gigantesco de dados sendo tratados a uma velocidade cada vez maior e que muitas vezes o 

próprio titular dos dados não tem consciência de que seus dados estão sendo tratados, qualquer 

informação errada pode ser tratada de forma permanentemente incorreta. Assim, os 

controladores devem adotar medidas que garantam a precisão e a atualização dos dados pessoais 

dos titulares desde o momento da coleta (VAINZOF, 2019). 

Dada à importância da retidão dos dados, o Conselho da Europa no âmbito das 

Guidelines sobre Inteligência Artificial regula que os desenvolvedores de IA devem observar a 

avaliação crítica da qualidade, natureza, origem e quantidade de dados utilizados, reduzindo os 

desnecessários, redundantes ou marginais durante o desenvolvimento e fases de treinamento do 

algoritmo, monitorando a precisão do modelo, à medida que ele é alimentado com novos dados 

(CE, 2019). 

 Assim, percebe-se que, mesmo complementar aos outros princípios, o princípio da 

qualidade dos dados figura como importante instrumento para efetividade da correção, 

atualização e clareza dos dados coletados e tratados, servindo como base a ser observada por 

qualquer controlador que efetuar operações de tratamento de dados. 

   

3.3.6 PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA 

 

Um dos princípios mais presentes no texto da LGPD é o da transparência, estando 

presente no artigo 9º, no artigo 10º, § 2º, no artigo 18, incisos I, II, VII e VIII e no artigo 20. 

Percebe-se a abrangência deste princípio pois ele não está presente somente no momento da 

coleta dos dados, mas sim, em todo o processo de tratamento dos dados (OLIVEIRA, 2019). 

Nos termos do que já foi mencionado no presente trabalho, o princípio da transparência 

foi e é um dos mais relevantes para a efetividade da proteção aos dados pessoais dos titulares, 

tendo em vista que figura como base fundamental para praticamente todas as legislações, desde 

sua gênese. A transparência no processamento de dados complementa e permite a aplicação dos 
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demais princípios, bem como, serve como ponto de equilíbrio para tais processos, ao passo que 

se uma operação não é transparente, por si só já é inválida. 

Há, de certa forma, uma instrumentalização do princípio da transparência em que toda 

e qualquer operação de tratamento de dados deve permitir ao titular enxergar, cristalinamente, 

a legalidade, a legitimidade e a segurança do tratamento de acordo com o seu propósito, 

adequação e necessidade. A transparência deve ser diretamente proporcional ao poder do 

tratamento dos dados pessoais e à capacidade de assimilação dos titulares dos novos e 

dinâmicos produtos e serviços apresentados para o seu uso (VAINZOF, 2019). 

Este princípio também faz com que os controladores que efetuam processamento 

automatizado de dados através de algoritmos fiquem atentos, haja vista que em eventual 

requerimento expresso do titular dos dados, as salvaguardas mínimas adotadas pelo controlador 

deverão ser comprovadas, desde a coleta, até o uso final dos dados (FRAZÃO, 2019). 

O manejo dos dados opaco e sem transparência não é inerente aos mercados digitais, 

são o resultado da ação deliberada dos agentes econômicos ou estatais que aproveitam da 

ausência de controle para fomentar suas políticas, visando o lucro ou não. São criados ambientes 

de ofuscação que permitem que as entidades poderosas ordenem e avaliem as pessoas por meio 

de seus dados pessoais, mantendo suas técnicas em segredo, tanto para proteger sua propriedade 

intelectual quanto por segredo comercial. Neste contexto, o maior prejudicado com certeza é o 

próprio titular dos dados (PASQUALE, 2015). 

A já citada Guideline sobre Inteligência Artificial do Conselho da Europa sugere aos 

legisladores que nos procedimentos de contratação pela administração pública sejam impostos 

aos desenvolvedores de IA, fabricantes e prestadores de serviços, deveres específicos de 

transparência e avaliação de riscos e impactos no tratamento dos dados em relação aos direitos 

humanos e liberdades fundamentais, traçando potencialidades adversas e as consequências da 

aplicação da IA (COE, 2019). 

A LGPD busca a solução para esta controvérsia através das disposições dos já citados 

artigos 9º, 18 e 19, que especificam quais as informações devem ser prestadas de ofício ou 

mediante requerimento dos titulares. Para tanto, sempre que o titular dos dados solicitar, deverá 

ser informado pelo controlador das informações claras e adequadas a respeito dos critérios e 

dos procedimentos utilizados para decisões automatizadas, observados os segredos comercial e 

industrial, conforme artigo 20, § 1º da LGPD. 

As informações obrigatórias prestadas ao titular expressamente previstas na LGPD são 

requisitos mínimos da efetividade de aplicação do princípio da transparência. Se percebe 

também uma tendência à análise prévia de riscos e potenciais prejuízos que o tratamento dos 
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dados possa causar ao titular, que remetem a conceitos como privacy by design e privacy by 

concept. Esta conduta, em realidade, além de salvaguardar os direitos dos titulares, beneficia os 

próprios controladores pois, certamente, deverão fornecer informações aos titulares de maneira 

cada vez mais contínua e esta preocupação conceitual desde o início do processo do tratamento 

certamente facilitará este trabalho. 

Em icônico caso julgado pela autoridade de proteção de dados francesa, a Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (CNIL), no ano de 2019, o Google foi condenado ao pagamento 

de € 50 milhões de euros pela ausência de transparência suficiente no tratamento dos dados65. 

Dentre os argumentos para a condenação estão a dificuldade de acesso às informações pelos 

usuários; informações relevantes são acessíveis apenas após diversos passos, implicando em 

até cinco ou seis ações do usuário; os propósitos dos processamentos e as categorias de dados 

processados são descritos de maneira muito genérica e vaga; as informações comunicadas ao 

titular não são claras o suficiente para que possam entender que a base legal das operações de 

processamento para a personalização de anúncios é o consentimento e não o interesse legítimo 

da empresa; e as informações sobre o período de retenção não são fornecidas para alguns dados. 

Vê-se que a ausência de transparência neste caso implicou na violação de diversos 

outros princípios, como a necessidade, a finalidade e adequação, traçando-se um paralelo com 

a lei brasileira. Embora o julgado tenha sido na França, este posicionamento proveniente da 

autoridade de dados sob a égide da GDPR acende uma luz de alerta às big tech, tendo em vista 

que gera um precedente que será observado e analisado por todo o planeta. 

Neste contexto, a transparência se apresenta como fundamento ontológico do direito de 

acesso e desponta como base para o desdobramento de outros direitos como o direito de 

retificação, o direito de exclusão, o direito de revisão de decisões automatizadas e o direito de 

portabilidade (SOMBRA, 2019).  

O princípio da transparência, portanto, além de ser importante ferramenta para garantia 

de direitos dos titulares dos dados, garante a confiança nos procedimentos, permitindo a 

compreensão dos titulares que, se necessário, poderão insurgir-se e exercer seus direitos 

(VAINZOF, 2019). 

 

3.3.7 PRINCÍPIO DA SEGURANÇA 

 

 
65 CNIL. The CNIL’s restricted committee imposes a financial penalty of 50 Million euros against GOOGLE LLC. 
Publicado em: 21/01/2019. Disponível em: <https://www.cnil.fr/en/cnils-restricted-committee-imposes-financial-
penalty-50-million-euros-against-google-llc>. Acesso em: 26/02/2021. 
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O princípio da segurança visa evitar situações ilícitas e pode ser encontrado nos artigos 

33, 46, 47 e 48 da LGPD. Está intimamente ligado ao princípio da prevenção, que pretende 

evitar o dano à pessoa por causa do tratamento inadequado dos dados pessoais, e o princípio da 

responsabilidade, que engloba a figura do ato ilícito e do dano, conceitos clássicos da 

responsabilidade civil. (OLIVEIRA, 2019). 

A violação dos dados pessoais, ou personal data breach, é uma das situações de elevada 

criticidade no tratamento de dados pessoais, pois colocam em risco os direitos dos titulares de 

forma permanente. São eventos caracterizados por acessos não autorizados e ocorrências 

acidentais ou propositais de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de dados 

pessoais (VAINZOF, 2019). 

O vazamento de dados também gera prejuízo à reputação dos controladores e 

operadores, haja vista que os dados foram confiados e fornecidos e, de alguma forma, não houve 

a devida proteção. Nestes casos, os agentes responsáveis pelo tratamento de dados ficam mais 

suscetíveis a sanções administrativas (art. 52 a 54 da LGPD) e responsabilização civil (art. 42 

a 45 da LGPD). 

O princípio da segurança tem a função de determinar medidas técnicas e administrativas 

para evitar violações aos direitos do titular dos dados desde a fase da concepção do produto ou 

do serviço até sua execução (art. 46, § 2º da LGPD) de forma a atender aos requisitos de 

segurança, aos padrões de boas práticas e de governança, aos princípios gerais previstos na Lei 

e nas demais normas regulamentares (art. 49 da LGPD), sendo que qualquer pessoa que 

intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir, mesmo após o seu término, a 

segurança da informação (art. 47 da LGPD). 

A ausência de segurança que o titular pode esperar do tratamento de dados é prevista na 

LGPD, como tratamento irregular considerando as circunstâncias relevantes, tais como o modo 

pelo qual é realizado, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, as técnicas de 

tratamento de dados pessoais disponíveis e à época em que foi realizado (art. 44, incisos I, II e 

III da LGPD) (VAINZOF, 2019). 

Da violação da segurança dos dados decorrem danos que o controlador ou o operador 

que deixarem de adotar as medidas de segurança previstas e adequadas serão responsabilizados 

(art. 44, parágrafo único da LGPD). Na avaliação da gravidade do incidente, serão avaliadas 

eventuais comprovações de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os 

dados pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços, para 

terceiro não autorizado a acessá-los (art. 48, § 3º da LGPD). 
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Neste contexto, a própria LGPD traz ferramenta que pode ser utilizada pelo agente que 

efetuará a atividade de processamento de dados, o Relatório de Impacto à Proteção de Dados 

Pessoais, prevista no artigo 38 e seu parágrafo único. Este relatório deverá ser realizado 

previamente ao tratamento dos dados, em que poderão ser avaliados os critérios de segurança 

necessários e compatíveis com a natureza e volume dos dados tratados. Também deve constar 

no relatório a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e 

para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, 

salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados. 

A segurança deverá ser proporcional ao risco do tratamento. A responsabilidade do 

controlador recai sobre qualquer indivíduo que tenha acesso aos dados pessoais agindo sob sua 

autoridade, ou seja, em caso de designação de atividades de tratamento a um operador, o 

controlador deverá avaliá-lo previamente, somente contratando aquele que ofereça nível de 

garantia suficiente ao tratamento, especialmente em termos de conhecimentos especializados, 

confiabilidade e recursos, quanto à execução de medidas técnicas e organizativas (VAINZOF, 

2019). 

Um relevante fator que envolve o Relatório de Impacto no Brasil é que a ANPD poderá 

dispor sobre padrões técnicos mínimos, considerando a natureza das informações tratadas, as 

características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso 

de dados pessoais sensíveis (art. 46, § 1º da LGPD). No entanto, embora a ANPD tenha sido 

criada pelo Decreto nº 10.474/2020 e possua Regimento Interno, sua estrutura organizacional 

não é clara e, além disso, existe a polêmica nomeação de membros da ANPD pelo Poder 

Executivo, o que, levando em conta a realidade do atual governo brasileiro, pode afetar 

ideologicamente as decisões da agência, perdendo seu caráter de independência e autonomia. 

Percebe-se que o princípio da segurança está abarcado na legislação brasileira, porém, 

sua devida aplicação dependerá de fatores externos à simples disposição legislativa e atuação 

judiciária, demandando-se dos próprios controladores e operadores de tratamento de dados que 

se adequem e adotem salvaguardas técnicas suficientes para a segurança dos titulares de dados. 

 

3.3.8 PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO 

  

O princípio da prevenção está umbilicalmente ligado ao princípio da segurança e 

determina que os agentes de tratamento de dados devem adotar medidas para prevenir a 

ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais, amoldando-se aos artigos 32, 

49 e 50 da LGPD (OLIVEIRA, 2019). 
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Esta determinação presente na LGPD visa modificar a cultura no tratamento de dados 

pessoais para que riscos sejam mitigados desde antes do tratamento, evitando-se ao máximo 

qualquer hipótese de violação de dados pessoais. O texto legislativo aponta nesta direção, 

impondo que os agentes de tratamento, desde a concepção da iniciativa que visa tratar dados 

pessoais e até o descarte, em que encerra seu ciclo de vida, analisem e adotem medidas efetivas 

para garantir a legalidade dos procedimentos e a proteção dos dados (VAINZOF, 2019). 

A prevenção esperada deve ser pautada no conceito elaborado em 2010 de Privacy by 

Design (no desenho) e Privacy by Default (por padrão) de Ann Cavoukian, pelo qual a proteção 

à privacidade provém da tríade sistema de tecnologia de informação (IT systems); práticas 

negociais responsáveis (accountable business practices); e infraestrutura física conectada 

(physical and networked infrastructure) (CAVOUKIAN, 2010). 

Para atingir estes objetivos, o Privacy by Design é pautado em sete princípios 

fundamentais apontados pela autora (2010): 

• Proactive not Reactive; Preventative not Remedial: adoção de posturas preventivas e 

medidas proativas e não reativas, de modo a evitar incidentes de violação à privacidade; 

• Privacy as the Default Setting: a configuração padrão de qualquer sistema deve 

preservar a privacidade do usuário, ou seja, os dados pessoais devem ser protegidos 

automaticamente, mesmo quando não há qualquer ação do titular, pois a tutela está embutida 

no sistema; 

• Privacy Embedded into Design: a privacidade deve estar incorporada à arquitetura de 

sistemas e aos modelos de negócio, de forma que a proteção de dados pessoais se torna um 

componente essencial da própria funcionalidade do tratamento; 

• Full Functionality – Positive-Sum, not Zero-Sum: devem ser acolhidos todos os 

interesses e objetivos envolvidos, evitando falsas dicotomias que levem à mitigação de direitos, 

tais como privacidade vs. segurança, demonstrando-se que é possível e muito mais desejável 

que ambos sejam protegidos; 

• End-to-End Security – Full Lifecycle Protection: como a segurança de dados é 

incorporada ao sistema antes da coleta, a prevenção e as medidas de segurança se estendem 

para todo o ciclo de vida dos dados envolvidos, de ponta a ponta; 

• Visibility and Transparency – Keep it Open: deve ser assegurado que todos os 

envolvidos sejam informados de forma suficientemente transparente acerca dos componentes e 

do modelo de operação do tratamento de dados de acordo com as premissas e objetivos 

combinados; e 
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• Respect for User Privacy – Keep it User-Centric: exige que os agentes do tratamento 

respeitem os interesses dos usuários, mantendo altos padrões de privacidade. 

Já o Privacy by Default foi criado em decorrência deste primeiro conceito e aborda a 

proteção da privacidade como premissa na criação e no desenvolvimento de estruturas 

tecnológicas, modelos de negócio ou infraestruturas físicas, ou seja, a privacidade se incorporou 

no produto ou serviço já no momento da criação destes, e não mediante adaptações posteriores 

que, muitas vezes, são caras e ineficientes (COTS; OLIVEIRA, 2018). 

A anonimização ou pseudoanonimização de dados coletados é ferramenta utilizada 

pelos setores público e privado para mitigar riscos de identificação ou responsabilização por 

eventuais vazamentos de dados, além de ser salvaguarda para os próprios usuários. O livre 

acesso a estes dados é um reflexo da concepção ampliada do conceito de privacidade. Embora 

haja resistência de tais setores, excluir o livre acesso a estes dados anônimos seria permanecer 

atrelado à velha lógica individualista da proteção à privacidade e ensejaria na distribuição de 

poder apenas em uma direção, ou seja, a favor dos grupos cada vez mais restritos e de estruturas 

fechadas e centralizadas (RODOTÀ, 2008). 

A LGPD, neste sentido, prevê que os agentes poderão formular regras de boas práticas 

e governança que estabeleçam condições de organização, o regime de funcionamento, os 

procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 

padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações 

educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos 

relacionados ao tratamento de dados pessoais (art. 50, caput da LGPD), considerando a 

natureza, o escopo, a finalidade, a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios 

decorrentes do tratamento (art. 50, § 1º da LGPD) (VAINZOF, 2019). 

Há também disposição de que o controlador, observando a estrutura, a escala e o volume 

de suas operações, a sensibilidade dos dados tratados, a probabilidade e a gravidade dos danos 

para os titulares dos dados, poderá implementar programa de governança em privacidade, que 

deverá observar os requisitos mínimos do artigo 50, § 2º, inciso I da LGPD, e demonstrar a 

efetividade de seu programa de governança, em especial, a pedido da ANPD ou de outra 

entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta (art. 

50, § 2º, inciso II da LGPD) (VAINZOF, 2019). 

Essas regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas 

periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela ANPD (art. 50, § 3º da LGPD), a 

qual estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus 

dados pessoais (art. 51 da LGPD), o que ainda não foi feito, haja vista que a ANPD ainda não 
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está estruturada resultando em uma lacuna conceitual para adoção de tais medidas (VIEIRA, 

2019). 

Tais condutas, aliadas ao Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, são peças 

fundamentais para a devida aplicação do princípio da prevenção. Estas medidas podem auxiliar 

o controlador e operador dos dados a mitigar os riscos de violação de dados pessoais, bem 

como, na hipótese de ocorrência de incidente e eventual aplicação de sanção administrativa, a 

ANPD deverá considerar como parâmetro e critério a adoção reiterada e demonstrada de 

mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano e a adoção de política de 

boas práticas e governança (art. 52, § 1º, incisos VIII e IX da LGPD) (VAINZOF, 2019). 

O maior desafio da aplicação deste princípio é a mudança cultural que deve ocorrer, não 

somente no âmbito jurídico propriamente dito brasileiro, dentre os aplicadores do direito, mas 

também, na própria concepção do que se considera seguro para usuários, forçando os entes 

públicos e privados a adotarem as medidas necessárias para evitar ao máximo os incidentes de 

vazamento de dados. 

 

3.3.9 PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 

O princípio da não discriminação possui raízes nas legislações internacionais há tempos. 

Este princípio está vinculado, principalmente, à proteção dos dados pessoais sensíveis. Estes 

dados denotam maior suscetibilidade e potencialidade discriminatória por revelarem 

informações sobre a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou 

filosóficas, a filiação sindical, a vida sexual e os dados de saúde, inclusive genéticos. Não 

obstante, o Direito europeu, em respeito à orientação do Conselho da Europa e à Diretiva 

Europeia 95/46/CE, confere especial proteção a estes dados, mesmo antes da promulgação do 

GDPR (GEDIEL, 2008). 

Por óbvio, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu abarcou este conceito 

em seu artigo 9º, o que serviu como norte para a maioria das legislações dos países europeus. 

Não por outro motivo a LGPD o incorporou como guia no tratamento de dados sensíveis, 

presente nos artigos 11, 12 e 13, aliados ao § 2º do artigo 20, com redação dada pela MP 

869/2018 (OLIVEIRA, 2019). 

Nos termos do que foi exposto no presente trabalho, a tecnologia move a sociedade e é 

fruto do avanço no domínio da técnica que cria mais tecnologia, em um ciclo de evolução 

constante. Atualmente a tecnologia atingiu um patamar em que coleta, processa e organiza 
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dados em bancos de dados gigantescos de maneira tão veloz que é pouco provável que sejam 

utilizados em breve. 

Ocorre que, estes tratamentos de dados ocorrem, em sua maioria, de maneira 

automatizada através de algoritmos que foram programados por um ser humano, ou seja, por 

mais que haja o esforço do programador em não interferir no código fonte do algoritmo, é 

impossível apagar todos os aspectos humanos que permeiam o tratamento dos dados, tais como 

convicções do programador ou, até mesmo, preconceitos inconscientes. Portanto, é 

demasiadamente necessário que haja a transparência e o livre acesso às operações realizadas de 

maneira automatizada, principalmente ao se tratar de dados sensíveis. 

Os dados pessoais sensíveis oferecem maior vulnerabilidade quando tratados, devendo 

ser alvo de maior proteção pois, em caso de tratamento inadequado, podem ensejar na violação 

do princípio ora em estudo. No entanto, outros dados pessoais, além dos sensíveis, poderão ser 

objeto de caracterização de ilicitude ou abusividade de conduta, como por exemplo, 

consumidores que são discriminados no mercado de consumo e impedidos de contratar certos 

serviços ou adquirir certos produtos pela utilização de informações aparentemente inofensivas, 

como idade, gênero, nacionalidade ou endereço, em bancos de dados de forma inadequada 

(MENDES, 2014). 

A exploração da atividade econômica por meio de dados pessoais não é proibida ou 

ilícita, desde que sua origem seja justificável, assim como as ofertas diferenciadas para cada 

perfil de consumidor se justificam desde que respeitem os ditames da LGPD e do CDC, sem 

violação ao direito concorrencial, à liberdade de contratação e a isonomia, vedada a 

arbitrariedade e a discriminação na elaboração da oferta. 

 O princípio da não discriminação baliza os cânones tradicionais ligados à privacidade, 

ao revelar a presença de um outro valor digno de tutela neste caso, o princípio da igualdade 

material, como fundamento da tutela, ensejando também na tutela do princípio da isonomia 

(DONEDA, 2019). 

Nas já citadas Guidelines sobre Inteligência Artificial e Proteção de Dados do Conselho 

da Europa existe a determinação para que em todas as fases do processamento de dados devem 

ser observados os direitos humanos, por design, para evitar práticas discriminatórias. Safiya 

Noble explica a prática conhecida como redlining, em que o processamento automatizado de 

dados pode ensejar na discriminação dos titulares, explicando que 

[...] é uma forma de discriminação de dados, que usa nossas identidades digitais e 

atividades para reforçar a desigualdade e a opressão. Muitas vezes, é realizada sem o 

nosso conhecimento, por meio de nossos engajamentos digitais, que se tornam parte 
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de mecanismos de classificação algorítmicos, automatizados e artificialmente 

inteligentes que podem nos atingir ou nos excluir. Isto é uma dimensão fundamental 

de geração, sustentação ou aprofundamento da discriminação racial, étnica e de 

gênero, e está centralmente ligada à distribuição de bens e serviços na sociedade, 

como educação, moradia e outros direito humanos e civis. O redlining está 

intimamente ligado às práticas comuns, que têm sido consistentemente definidas 

como ilegais nos Estados Unidos, mas que são cada vez mais difíceis de serem 

avaliadas devido à sua nova faceta digital (NOBLE, 2018). 

 

Visando impedir este tipo de conduta, a LGPD prevê que o titular dos dados tem o 

direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente como base em tratamento 

automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a 

definir seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua 

personalidade (art. 20, caput da LGPD), bem como que o controlador deverá fornecer, sempre 

que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos 

utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial (art. 20, 

§ 1º da LGPD) (VAINZOF, 2019). 

 Assim, o princípio da não discriminação reforça os anteriormente explicitados e 

demonstra ser moderno e preocupado com os direitos humanos e fundamentais inerentes ao 

titular. Sua aplicação depende do respeito aos outros princípios e se apresenta como um 

amalgama da preocupação do legislador em proteger o titular dos dados em um contexto de 

segurança, transparência, livre acesso, limitação de uso, entre outros. 

 

3.3.10 PRINCÍPIO DA RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

O princípio da responsabilização e prestação de contas exige que o agente que efetua o 

processamento de dados demonstre a adoção de medidas eficazes capazes de comprovar a 

observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia 

dessas medidas. Este princípio está relacionado com os artigos 10, § 3º, os artigos 31, 32, 42, 

44 e 45 da LGPD (OLIVEIRA, 2019). 

O princípio da prestação de contas é comumente conhecido na legislação e prática 

internacional como o princípio do accountability. Este princípio abarca todos os demais de 

forma sistêmica, em especial, o princípio da transparência, tendo em vista que se reflete na 

necessidade de explicações e adoção de padrões de governança na gerência e no tratamento dos 

dados pessoais (FRAZÃO, 2019). 
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A aplicação deste princípio deve ser observada dentro de um contexto de convergência 

dos controladores e operadores de dados pessoais, tendo em vista que demandam diversas ações 

corporativas e preventivas, tais como a elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados 

pessoais, descrito no artigo 5º, inciso XVII; selos e certificados, previstos no artigo 33, inciso 

II, alínea ‘d’; e códigos de boas condutas, presente no artigo 50 (BIONI; MENDES, 2019). 

Tendo esta perspectiva em vista, o controlador dos dados deve analisar a conformidade 

legal de todo o processo de tratamento dos dados, de acordo com os riscos identificados. Como 

ponto de partida para a avaliação de conformidade de uma operação de tratamento de dados 

pessoais pelo controlador, indica-se concisamente a verificação dos princípios da LGPD, 

especialmente o da finalidade, adequação e necessidade, para ponderação do equilíbrio dos 

direitos em análise. Em sequência, avalia-se a natureza dos dados tratados, se sensíveis ou não, 

e a finalidade desejada, bem como validar se há ao menos uma das bases legais previstas na Lei 

para tratamento (VAINZOF, 2019). 

Se o controlador estiver de posse de algum dado pessoal, a partir deste momento deverá 

apresentar uma justificativa legal para manutenção desta posse, caso contrário deverá exclui-

lo. Cabe também ao controlador comprovar que todos os direitos do titular estão garantidos, 

além de, desde a pretensão da operação de tratamento, verificar e adotar medidas de segurança, 

técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma 

de tratamento inadequado ou ilícito, culminando, por fim, no descarte dos dados pessoais 

quando não houver mais base legal para sua manutenção (VAINZOF, 2019). 

Acerca da prestação de contas, a Lei prevê que o controlador e o operador devem manter 

registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem (art. 37 da LGPD), não 

só porque a ANPD poderá requisitar informações, a qualquer momento, das operações de 

tratamento de dados pessoais (art. 55-J, inciso IV da LGPD), mas também em razão da 

possibilidade de inversão do ônus da prova a favor do titular dos dados quando suas alegações 

forem verossímeis, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a 

produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa (art. 42, § 2º da LGPD), em 

clara alusão à norma consumerista. 

Tanto o controlador como o operador que efetuarem atividade de tratamento de dados 

pessoais e violarem a legislação, causando dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, a 

outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 42, caput da LGPD). Como o operador realiza o 

tratamento de dados seguindo instruções fornecidas pelo controlador, que é responsável por 

observar as instruções e normas sobre a matéria (art. 39 da LGPD), aquele responderá 
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solidariamente quando descumprir as obrigações da Lei ou quando não tiver seguido as 

instruções lícitas do controlador (art. 42, § 1º da LGPD). Os controladores que estiverem 

diretamente envolvidos no tratamento que causa danos ao titular dos dados respondem 

solidariamente (art. 42, § 1º, inciso I da LGPD), e aquele que reparar o dano tem direito de 

regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso (art. 

42, § 1º, inciso II da LGPD) (VAINZOF, 2019). 

Além de todas as medidas de prevenção que deverão ser adotadas pelo controlador, em 

caso de incidente de segurança envolvendo dados pessoais cabe ao próprio controlador analisar 

se o evento pode acarretar risco ou dano relevante aos titulares para comunicar ou não à ANPD 

e ao titular (art. 48, caput da LGPD), em prazo razoável (art. 48, § 1º da LGPD). 

Realizada a análise e constatados os riscos inerentes ao tratamento de dados, será ele o 

responsável por demonstrar os motivos de eventual demora, no caso de a comunicação não ter 

sido imediata; descrever a natureza dos dados pessoais afetados; identificar as informações 

sobre os titulares envolvidos; indicar as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a 

proteção de dados; avaliar e prover os riscos relacionados ao incidente; analisar, adotar e indicar 

as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo (art. 

48, § 1º e seus incisos da LGPD). 

 Estes fatores são de suma importância para o próprio controlador pois afetam o juízo de 

gravidade do incidente (art. 48, § 3º da LGPD), que considerará também a gravidade e a 

natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados; a boa-fé do agente; a reincidência; o 

grau do dano; a cooperação do agente; a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e 

procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado 

de dados; a adoção de política de boas práticas e governança; a pronta adoção de medidas 

corretivas; e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção (art. 52, § 

1º e seus incisos da LGPD). 

 Dessa forma, o princípio da responsabilização e da prestação de contas possui 

características de natureza distintas. A primeira é a imposição de observação dos princípios 

inerentes ao tratamento de dados pessoais para exercício de atividades de tratamento de dados, 

ou seja, possui uma natureza preventiva, visando proteger o titular de eventuais vazamentos. A 

segunda é resultado da primeira e determina que o controlador deve manter registrado toda e 

qualquer informação referente ao processo de tratamento dos dados e deverá apresentar 

relatórios demonstrando que foram adotadas as medidas técnicas e suficientes de segurança, 

sob pena de arcar com multas e sanções administrativas mais severas. 
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Como se observa a LGPD abarca em seus princípios norteadores, além da privacidade 

e dos direitos dos portadores de dados pessoais, a autodeterminação informativa, os direitos 

humanos, o livre-desenvolvimento da personalidade, a cidadania e a dignidade. Fica claro, 

portanto, que o objetivo da LGPD é o de conferir uma ampla proteção ao cidadão e às situações 

existenciais mais importantes que são afetadas pelo tratamento de dados pessoais (FRAZÃO, 

2019). 

São todos conceitos amplos e fundamentais para que haja uma devida regulamentação 

acerca do uso e tratamento de dados pessoais realizados em território nacional, no entanto, ainda 

se denota que é uma legislação bastante abrangente e, em alguns pontos, genérica, como o 

próprio nome dá a entender pelo uso da terminologia “geral”. Sem embargo, é importante para 

o contexto brasileiro em um cenário internacional que haja um regulamento pormenorizando 

procedimentos ainda obscuros para os envolvidos no processo do tratamento de dados, bem 

como, evidencia-se a urgência de uma autoridade nacional, preferencialmente autônoma, para 

ter-se um efetivo avanço em relação a condutas de controladores e operadores de dados 

pessoais. 

 

3.4 COMENTÁRIOS SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS SEGUNDO AS DIRETRIZES 

SOBRE PRIVACIDADE DA OCDE 

 

As Diretrizes sobre Privacidade (Privacy Guidelines) da OCDE foram desenvolvidas 

em 1980 devido à preocupação crescente do órgão internacional em relação ao aumento 

gradativo de normatização interna de países europeus e membros da organização com relação 

à proteção à privacidade e ao processamento de dados em âmbito nacional. Tal normatização 

crescente poderia causar um contexto no cenário internacional em que o trâmite internacional 

de dados entre partes, tanto particulares quanto envolvendo o poder público, poderia ser 

prejudicado pelas diferenças normativas internas de cada país. Assim, as Guidelines foram a 

primeira normativa a trazer princípios sobre privacidade amplamente aceitos por diversos 

países em um âmbito internacional (OCDE, 2013). 

Até a promulgação das Diretrizes, mais de um terço dos países membros da OCDE já 

haviam criado leis e normativas internas visando a proteção de indivíduos contra o abuso do 

uso de dados e para dar-lhes direito ao acesso aos dados para verificação de sua precisão e se 

estão adequados. A maioria dos estatutos foi desenvolvida após 1973 e muitos dos países que 

já tratavam do assunto passaram a atualizar suas legislações e, aqueles que ainda não tratavam, 

passaram a desenvolver normativas (OCDE, 2013). 
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Além das já mencionadas normativas provenientes dos anos 70, o Conselho da Europa, 

através de seu Comitê de Ministros, organizou duas resoluções, em 1973 e 1974, relativos à 

proteção da privacidade dos indivíduos em face dos bancos de dados eletrônicos no setor 

público e privado. Ambas as resoluções recomendavam que os governos dos Estados Membros 

do Conselho da Europa mobilizassem-se em direção à efetivação de princípios básicos de 

proteção relacionados à obtenção de dados, qualidade dos dados e os direitos dos indivíduos de 

serem informados sobre o uso e processamento de seus dados (OCDE, 2013). 

Dentre outras iniciativas mais recentes concernentes à privacidade e ao fluxo de dados 

internacionais, podem ser citadas as Binding Corporate Rules (BCR) da União Europeia66; a 

discussão sobre os princípios da accountability aceitos a nível global67; e o Cross-Border 

Privacy Rules System (CBPR) da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico68. Na OCDE, o tema 

da transmissão de dados transfronteiriça e a cooperação e consenso sobre regras de privacidade 

foram prioridade, resultando assim na adoção da 2007 Recommendation on Cross-Border Co-

operation in the Enforcement of Laws Protecting Privacy, traduzida livremente como 

Recomendações sobre Cooperação na Aplicação de Leis de Proteção à Privacidade, ou, as 

Recomendações de 200769. 

 Por óbvio que, desde os anos 80 a tecnologia avançou, as maneiras de repassar 

informações mudaram, o fluxo de informações cresceu mais do que se poderia ter projetado. 

Em quase 30 anos, o cenário da privacidade e dos direitos individuais dos cidadãos mudou 

drasticamente, o que obrigou que a OCDE revisasse suas normativas balizadoras e as 

atualizasse. 

Para tanto, em 2008 durante a Seoul Declaration for the Future of the Internet Economy, 

os Ministros participantes requereram à organização que as Diretrizes formuladas nos anos 80 

fossem atualizadas, tendo em vista a mudança das tecnologias, do mercado e do comportamento 

dos usuários, além da crescente importância da identidade digital dos usuários (OCDE, 2011). 

Houve, já naquela época, a mudança de entendimento sobre o direito à privacidade, 

ultrapassando-se o conceito previamente estipulado sobre o “direito de ser deixado sozinho”, 

ampliando-se a interpretação deste direito e buscando identificar uma síntese mais complexa de 

 
66 Disponível em: <https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/binding-corporate-rules-bcr_en>. Acesso em: 04/10/2020. 
67 Disponível em: 
<https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/data_protection_accountability-
the_essential_elements__discussion_document_october_2009_.pdf>. Acesso em: 04/10/2020. 
68 Disponível em: <http://cbprs.org/documents/>. Acesso em: 04/10/2020. 
69 Disponível em: <http://www.oecd.org/internet/ieconomy/38770483.pdf>. Acesso em: 04/10/2020. 
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princípios que poderiam melhor descrever o direito à privacidade e a defesa das liberdades 

individuais (OCDE, 2013). 

Nota-se que o contexto histórico em que as Diretrizes foram concebidas traz à tona a 

tentativa de unificação de entendimentos e adoção de normativas amplamente aceitas em um 

cenário cada vez mais conectado e globalizado, principalmente em relação à transmissão 

internacional de dados. À época já havia preocupação acerca do processamento automático de 

dados e suas consequências na tomada de decisão e o impacto causado por esta tecnologia, por 

exemplo. 

A atualização realizada em 2013 foi de suma importância para a pacificação de 

entendimentos e o avanço para uma legislação globalmente aceita, principalmente por estar em 

consonância com a normativa Europeia e da Cooperação Ásia-Pacífico. Assim, a legislação 

latino-americana sobre proteção de dados pessoais e privacidade deve estar de acordo com tais 

normativas para que haja a inserção no contexto econômico e político global. 

Tendo em vista o contexto histórico do ordenamento jurídico brasileiro, bem como, das 

normativas internacionais que, na realidade, servem como guias legislativos norteadores para 

os Estados criarem suas leis internas, é importante analisar os princípios e ditames das 

Diretrizes sobre Privacidade da OCDE de 2013, pois trata-se de documento amplamente aceito 

no cenário legislativo internacional sobre uso de dados, privacidade e fluxo transfronteiriço de 

dados. 

O OECD Privacy Framework, ou, em tradução livre, as Diretrizes sobre Privacidade da 

OCDE, revisadas em 2013, trouxeram dois pontos principais que não haviam sido inclusos na 

normativa original de 1980. O primeiro, é focado na implementação da proteção à privacidade 

através da gestão dos riscos inerentes ao tratamento dos dados. O segundo baseia-se na 

necessidade de conscientização global de que a privacidade pode ser mais bem gerida e 

protegida através da melhor interoperabilidade (OCDE, 2013). 

Novos conceitos foram introduzidos ou atualizados, dentre eles: 

• Estratégias nacionais sobre privacidade – Leis eficientes são importantes, porém, a 

importância da privacidade atualmente também demanda uma estratégia nacional 

multidisciplinar fomentada nos níveis mais altos de governo. 

• Programas de gestão de privacidade – Tais programas devem servir como um 

mecanismo operacional central pelos quais as organizações implementarão a proteção à 

privacidade. 

• Notificação sobre vazamento de dados – Esta provisão demanda que seja notificado 

tanto uma autoridade quanto um indivíduo afetado pelo vazamento de dados pessoais. 
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Outras provisões revisam e modernizam a abordagem da normativa da OCDE quanto 

ao fluxo transfronteiriço de dados, detalha os elementos chaves sobre o que significa ser uma 

organização confiável, baseando-se no princípio da accountability, além de reforçar o respeito 

à privacidade. Por outro lado, os princípios básicos da norma original de 1980 foram mantidos, 

ou seja, houve uma ampliação de conceitos, supressão de redundâncias e atualização de 

entendimentos, pautando-se nos avanços tecnológicos e nas mudanças globais recentes (OCDE, 

2013). 

Por se tratar de uma lei de terceira geração, alguns princípios fundamentais que hoje 

parecem ser óbvios não estão contemplados explicitamente no texto da normativa, embora 

possam ser identificados no seu contexto, no entanto, os princípios “clássicos” auxiliaram a 

formar a base das leis de quarta geração, que é o caso da LGPD. Portanto, passa-se à análise 

dos oito princípios de aplicação nacional explícitos na Parte Dois e dos princípios básicos de 

aplicação nacional referentes ao livre fluxo de dados e restrições legítimas presentes na Parte 

Quatro das Guidelines de 1980 e, posteriormente, analisam-se as mudanças e atualizações 

trazidas pela revisão da normativa pelo Privacy Framework de 2013, elencando-os e traçando 

um comparativo objetivo com a LGPD, haja vista que alguns deles já foram abordados 

anteriormente no presente trabalho. 

 

3.4.1 COLLECTION LIMITATION PRINCIPLE (PRINCÍPIO DE LIMITAÇÃO DA 

COLETA) 

 

O primeiro princípio encontra-se no Parágrafo 7 e é o princípio da limitação de coleta. 

Este princípio estipula que deve haver limitação na coleta de dados pessoais e que tais dados 

devem ser obtidos de formas legais e justas e, quando conveniente, com o conhecimento ou 

consentimento do titular dos dados70. 

Para fins de estabelecer uma técnica normativa uníssona e pacífica, este princípio foi 

estabelecido demandando que após a instrução do titular, este deveria autorizar o uso de seus 

dados, consolidando a sua participação por todo o fluxo informacional. É uma das bases para 

outros direitos que complementam a autodeterminação informacional, permitindo que o titular 

possa retificar, emendar, apagar e/ou complementar seus dados pessoais e dar um fim ao 

tratamento (BIONI, 2019). 

 
70 7. There should be limits to the collection of personal data and any such data should be obtained by lawful and 
fair means and, where appropriate, with the knowledge or consent of the data subject. 
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As Guidelines originais expõem que o princípio da limitação de coleta lida 

principalmente com duas questões principais: a limitação da coleta de dados que podem ser 

considerados sensíveis devido à maneira como serão processados, sua natureza, o contexto em 

que serão usados ou outras circunstâncias que podem qualificá-los como tal; e requisitos 

relativos aos métodos de coleta de dados. 

Quanto à questão de dados sensíveis, a normativa expõe que seria possível e desejável 

que fossem enumerados tipos ou categoria de dados que seriam sensíveis por si só e a coleta 

destes deveria ser restrita ou até mesmo proibida, mencionando que na legislação europeia 

haveria precedentes neste sentido, elencando como sensíveis raça, crenças religiosas, 

antecedentes criminais, dentre outros. Por outro lado, a normativa pondera que nenhum dado é 

intrinsecamente “privado” ou “sensível”, mas pode se tornar levando-se em consideração o seu 

contexto e uso, mencionando que este é o posicionamento da normativa sobre privacidade dos 

Estados Unidos (OCDE, 1980). 

No contexto da normativa, o grupo de experts discutiu diversos critérios que poderiam 

ser considerados sensíveis, como o risco de discriminação, mas não foi possível definir uma 

série de dados que seriam universalmente considerados sensíveis. O princípio da limitação de 

coleta contém uma afirmação genérica de que deve haver limitação na coleta de dados pessoais, 

sem especificações acerca de dados sensíveis. De certa forma, isso representa um incentivo aos 

legisladores decidirem e estabelecerem limites para a coleta indiscriminada de dados pessoais 

(OCDE, 1980). 

A natureza da limitação não é explícita na normativa, no entanto, existem alguns 

critérios a serem observados pelos legisladores, quais sejam: 

• a qualidade dos dados coletados, possibilitando a obtenção de informações suficientes 

do ato da coleta dos dados e que os dados devem ser coletados em uma estrutura informacional 

apropriada, dentre outros; 

• limitação da coleta ao propósito especificado para o processamento dos dados, citando 

como exemplo a restrição de que apenas certas categorias de dados podem ser coletadas e que 

a coleta de dados deve ser restrita ao mínimo necessário para suprir o propósito especificado; 

• a inclusão de dados especialmente sensíveis de acordo com tradições e costumes em 

cada país membro; 

• a limitação da coleta de dados por parte de alguns controladores específicos; 

• e respeito aos direitos civis dos titulares. 

 A segunda parte referente aos métodos de coleta é direcionada a práticas que envolvam 

o uso de aparelhos escondidos para coleta de dados, como gravadores, ou formas de enganar o 
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titular dos dados a fornecer informações. A devida informação do titular dos dados no ato de 

aquisição do consentimento é requisito mínimo para o tratamento. Por outro lado, o 

consentimento não pode ser sempre imposto, por razões práticas, havendo no próprio texto do 

princípio o termo “quando apropriado”, ou seja, existem situações que o consentimento e a 

informação do titular podem não ser considerados necessários, tais como investigações 

criminais ou atualizações de rotina. Por fim, o princípio não exclui a possibilidade de 

representação do titular, como em casos de menores de idade, pessoas com doenças mentais ou 

capacidades cognitivas reduzidas, entre outros. 

  

3.4.2 DATA QUALITY PRINCIPLE (PRINCÍPIO DE QUALIDADE DOS DADOS) 

 

O segundo princípio trata sobre a qualidade dos dados, presente no Parágrafo 8 das 

Diretrizes e afirma que os dados pessoais devem ser relevantes para a finalidade para os quais 

foram coletados, e, até o limite desta finalidade, devem ser mantidos atualizados71. 

Este princípio, em um primeiro momento, surgiu para proteger objetivamente o direito 

do titular dos dados ao estipular que o agente deve limitar a coleta dos dados adequados ao 

mínimo necessário para atingir uma finalidade específica, dividindo-se posteriormente nos 

princípios elencados na própria LGPD. 

A normativa explicita que os dados devem estar relacionados com o propósito pelos 

quais foram coletados, evitando que sejam usados de outra forma, como por exemplo, dados 

referentes a opiniões ou dados avaliativos podem ser enganosos se usados para propósitos que 

não estejam relacionados. 

Este princípio também engloba a precisão, a completude e a atualidade dos dados, que 

são elementos importantes para o conceito de qualidade dos dados. Estes requisitos estão 

diretamente ligados aos propósitos do dado, evitando-se uma extensão de seu propósito 

original. Assim, dados históricos podem, muitas vezes, serem coletados ou retidos, como em 

casos de pesquisas sociais que envolvam estudos longitudinais da sociedade, pesquisas 

históricas e atividades relacionadas a arquivos históricos. O teste de propósito frequentemente 

levará em consideração a falta de precisão, completude e atualidade dos dados pode causar dano 

ao titular (OCDE, 1980). 

 

 
71 8. Personal data should be relevant to the purposes for which they are to be used, and, to the extent necessary 
for those purposes, should be accurate, complete and kept up-to-date. 
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3.4.3 PURPOSE SPECIFICATION PRINCIPLE (PRINCÍPIO DE DEFINIÇÃO DA 

FINALIDADE) 

 

O terceiro princípio é o princípio da especificação de propósito e está exposto no 

Parágrafo 9 da normativa. Este princípio aduz que os propósitos pelos quais os dados pessoais 

são coletados devem ser especificados para o titular dos dados não além do momento da coleta 

e o seu uso deve ser limitado ao cumprimento do propósito previamente informado ou outro 

que não seja incompatível com aquele propósito e que seja especificado a cada ocasião que seja 

modificado72. 

É a base do que se tornaria o princípio da adequação e da finalidade a partir do momento 

em que determina que a operação do tratamento de dados deve ser específica e possuir um nexo 

direto entre a coleta, o uso e o fim para qual foi coletado. Na época em que a normativa foi 

promulgada, este princípio trouxe uma nova perspectiva para os controladores de dados, tanto 

públicos quanto privados, pois tiveram que adaptar suas políticas de tratamento de dados, 

principalmente com relação ao consentimento (BIONI, 2019). 

Este princípio está estreitamente associado com outros dois princípios expostos 

anteriormente, o princípio da qualidade dos dados e o princípio da limitação de uso. 

Basicamente, o princípio da especificação de propósito determina que antes da coleta dos dados 

deve ser possível identificar os propósitos pelos quais os dados serão usados e que mudanças 

de propósito posteriores devem ser especificadas. Tais especificações de propósitos podem ser 

feitas de diversas formas, tais como, declarações públicas, informação direta aos titulares, 

legislação, decretos administrativos, licenças fornecidas por órgãos de supervisão, dentre outros 

(OCDE, 1980). 

Traçando um paralelo com o princípio da limitação do uso, os novos propósitos não 

podem ser introduzidos arbitrariamente, a sua modificação deve ser compatível com os 

propósitos originais. Por fim, quando o dado não servir mais o propósito original, deve ser 

destruído ou anonimizado, pois o controle sobre os dados se perde quando não há mais interesse 

no tratamento dos dados, diminuindo assim o risco de roubo, cópias não autorizadas e afins. 

 

3.4.4 USE LIMITATION PRINCIPLE (PRINCÍPIO DE LIMITAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO) 

 
72 9. The purposes for which personal data are collected should be specified not later than at the time of data 
collection and the subsequent use limited to the fulfilment of those purposes or such others as are not incompatible 
with those purposes and as are specified on each occasion of change of purpose. 
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O quarto princípio é o princípio da limitação do uso, exposto no Parágrafo 10 da 

normativa. Este princípio traz que o dado pessoal não deve ser divulgado, disponibilizado ou 

utilizado para outros propósitos além daqueles especificados, conforme o Parágrafo 9, exceto 

quando há o consentimento do titular dos dados ou para cumprimento da lei73. Reflete, 

novamente, adequação com os princípios da finalidade e necessidade, expostos nos incisos I e 

III do artigo 6º da LGPD. 

Este princípio se apresenta nas Guidelines de forma a reforçar as determinações dos 

princípios apresentados anteriormente, como forma de complementá-los e reforçar a presença 

da proteção à própria privacidade do titular, à sua esfera privada individual e esbarra nos 

princípios da segurança e da prevenção, trazendo determinações específicas quanto a incidentes 

de segurança na atualização ocorrida em 2013. 

Este princípio versa sobre diversas espécies de uso dos dados, inclusive sua divulgação, 

e pode envolver desvios dos propósitos específicos pelos quais foram coletados. Um dado pode 

ser transmitido de um computador para outro e ser tratado irregularmente a partir deste ponto, 

havendo sua divulgação posterior. Como regra, o propósito inicial ou posteriormente 

especificado deve ser determinante para qualquer tratamento que aquele dado receberá (OCDE, 

1980). 

A normativa prevê duas exceções para este princípio: por meio do consentimento do 

titular dos dados ou seu representante e por meio da autoridade da lei. Neste caso, um dado que 

foi coletado para um propósito poderá ser utilizado para um subsequente, por exemplo, um dado 

coletado para propósitos de tomada de decisões administrativas pode ser disponibilizado para 

pesquisa, estatística ou planejamento social (OCDE, 1980). 

 

3.4.5 SECURITY SAFEGUARDS PRINCIPLE (PRINCÍPIO DA GARANTIA DE 

SEGURANÇA) 

 

O quinto princípio é o princípio da garantia de segurança, presente no Parágrafo 11 da 

normativa. Este princípio estabelece que os dados pessoais devem ser protegidos por métodos 

de segurança contra riscos como perda ou acesso não autorizado, destruição, uso, modificação 

 
73 10. Personal data should not be disclosed, made available or otherwise used for purposes other than those 
specified in accordance with Paragraph 9 except: a) with the consent of the data subject; or b) by the authority of 
law. 



129 
 

ou divulgação dos dados. É um amalgama dos princípios da segurança e da prevenção 

explicitamente dispostos nos incisos VII e VIII do artigo 6º da LGPD74. 

A normativa destaca que problemas de segurança e privacidade não são idênticos, no 

entanto, limitações no uso de dados e a divulgação devem ser reforçadas por salvaguardas de 

segurança. Tais salvaguardas incluem medidas físicas, como arquivos fechados, cartões de 

identificação, adoção de sistemas de usuário e senha; medidas organizacionais, tais como acesso 

de dados por hierarquia; e, principalmente em ambientes computacionais, medidas 

informacionais, tais como criptografia, constante monitoramento de ameaças e atividades 

suspeitas e adoção de respostas. Frisa-se que, com relação às medidas organizacionais, estão 

inclusas obrigações de confidencialidade aos indivíduos responsáveis pelo processamento de 

dados (OCDE, 1980). 

Na revisão ocorrida nas Guidelines em 2013, natureza das salvaguardas remete às 

práticas cotidianas e voltadas à accountability, definindo que as salvaguardas necessárias 

podem incluir previsões contratuais que estejam adequadas às normas de práticas e políticas de 

privacidade do controlador; protocolos de notificação do controlador dos dados em caso de 

violação na segurança (security breach); treinamento dos empregados; provisões específicas 

para subcontratações; e um processo adequado de auditoria (OCDE, 2013). 

Vê-se que um conceito não necessariamente exclui o outro, haja vista que é através das 

técnicas de segurança prática e tecnológica que a proteção dos dados pessoais pode ser 

efetivamente implementada. O aspecto apresentado nas Guidelines nos anos 80 representado 

pelo princípio da segurança recomendava a adoção das técnicas de segurança tecnológica mais 

adequadas, já na sua revisão em 2013, a concepção foi ampliada, corretamente, para que 

abarcasse também conceitos como compliance e accountability, determinando-se que os 

controladores adotassem programas de gestão de privacidade e realizassem relatórios de 

avalição de risco. 

Percebe-se, desde já, que as normativas nacionais adotaram tais medidas e determinaram 

que os controladores privados também se adequassem a respeito de normas de compliance, 

modificando significativamente a cultura corporativa até então. A adoção de padrões técnicos 

mínimos para as salvaguardas referidas neste princípio deve partir das agências de proteção de 

dados de cada país, porém, devem estar atentas às normativas e técnicas internacionais, visando, 

também, a interoperabilidade de sistemas (VAINZOF, 2019). 

 

 
74 11. Personal data should be protected by reasonable security safeguards against such risks as loss or unauthorised 
access, destruction, use, modification or disclosure of data. 
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3.4.6 OPENNESS PRINCIPLE (PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA) 

 

O sexto princípio é o princípio da transparência presente no Parágrafo 12 e dispõe que 

deve haver uma política de transparência sobre a exploração, prática e política acerca do 

tratamento dos dados pessoais. Deve haver meios facilmente acessíveis para estabelecer a 

existência e a natureza dos dados pessoais e as principais finalidades de seu uso, bem como, a 

identidade e residência do controlador do dado75.  

A definição deste princípio demonstra a preocupação do órgão internacional com 

relação aos princípios do livre acesso e com a transparência nas atividades de tratamento de 

dados, fazendo menção inclusive aos princípios da finalidade e da qualidade dos dados ao exigir 

que a transparência deve existir desde a concepção e que o dado deve ser usado para um fim 

específico. Outro ponto relevante que merece destaque é a clara determinação da necessidade 

de identificação do controlador dos dados, reforçando a característica da accountability e da 

responsabilização do controlador pelo tratamento dos dados por si ou posteriormente. 

O princípio da transparência pode ser considerado um pré-requisito para a aplicabilidade 

do princípio da participação do indivíduo, tendo em vista que para que haja sua efetividade, 

deve ser possível, na prática, obter informações sobre a coleta, armazenamento e uso dos dados 

pessoais, tais como, informações básicas de controladores de dados fornecidos voluntariamente, 

registros públicos oficiais sobre o processamento de dados pessoais e registros públicos em 

órgãos estatais (OCDE, 1980). 

Os “meios facilmente acessíveis” referenciados no texto do princípio significa que os 

titulares devem poder obter informações sem muito esforço, em curto período, sem ser 

necessário um grande conhecimento técnico, sem necessidade de deslocamento longínquo e a 

um preço razoável, se não gratuitamente (OCDE, 1980). 

Conforme analisado anteriormente, o princípio da transparência surge como 

indispensável para a aplicabilidade dos demais princípios, tendo em vista que o fluxo 

informacional e o processo de tratamento de dados deve ser acessível e cristalino em todos os 

aspectos, desde a concepção, passando pela coleta, pelas garantias e salvaguardas, pelo início 

do tratamento, pelo processamento e armazenamento dos dados, pela organização e aplicação 

destes dados e, por fim, pela exclusão. 

 

 
75 12. There should be a general policy of openness about developments, practices and policies with respect to 
personal data. Means should be readily available of establishing the existence and nature of personal data, and the 
main purposes of their use, as well as the identity and usual residence of the data controller. 
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3.4.7 INDIVIDUAL PARTICIPATION PRINCIPLE (PRINCÍPIO DE PARTICIPAÇÃO 

DO INDIVÍDUO) 

 

O sétimo princípio está no texto do Parágrafo 13 das Diretrizes e trata-se do princípio 

da participação do titular do dado. Este princípio afirma que o titular do dado deve ter o direito 

de: obter dos operadores e portadores de dados a confirmação se possuem ou não dados a si 

relacionados; serem fornecidos a si sobre os dados relacionados dentro de um tempo razoável, 

mediante o pagamento, ou não, de uma taxa acessível, de forma justa e legível; em caso de 

negativa no fornecimento dos dados, que seja dada uma justificativa plausível e a oportunidade 

de recorrer da decisão; e contestar os dados em posse do controlador e, em caso de sucesso na 

contestação, que os dados sejam apagados, retificados, complementados ou emendados76. 

A normativa elenca este princípio como um dos mais importantes instrumentos para 

proteção da privacidade e proteção de dados, embora destaque que o direito de acesso e da 

correção dos dados não é absoluto. O direito de acesso deve ser fácil de ser exercido, ou seja, 

este direito deve fazer parte das atividades do dia a dia do controlador de dados ou seu 

representante e não deve envolver nenhum procedimento legal ou burocrático. Em alguns 

países, este serviço pode ser exercido pelas autoridades de proteção de dados (OCDE, 1980). 

Por sua vez, o tempo demandado para fornecimento dos dados deve levar em 

consideração alguns pontos. A normativa cita por exemplo que um controlador de dados que 

receba requisições de informações constantemente pode ser isento de responder imediatamente 

aos pedidos de titulares, sendo contado o tempo a partir do recebimento do requerimento pelo 

titular que pode variar conforme a situação, dependendo de circunstâncias tais como a natureza 

dos dados processados (OCDE, 1980). 

O fornecimento das informações de modo razoável significa que a distância geográfica 

deve ser considerada, principalmente em situações que envolvam processos e documentos 

físicos. Atualmente, em diversas partes do Brasil, o processamento de dados se dá de forma 

virtual, sendo poucos os serviços que ainda atuem somente de forma física, embora existentes. 

A normativa determina também que os intervalos de tempo concedidos para o 

controlador fornecer as informações requeridas deve ser razoável e que a extensão das 

 
76 13. Individuals should have the right: a) to obtain from a data controller, or otherwise, confirmation of whether 
or not the data controller has data relating to them; b) to have communicated to them, data relating to them i. within 
a reasonable time; ii. at a charge, if any, that is not excessive; iii. in a reasonable manner; and iv. in a form that is 
readily intelligible to them; c) to be given reasons if a request made under subparagraphs (a) and (b) is denied, and 
to be able to challenge such denial; and d) to challenge data relating to them and, if the challenge is successful to 
have the data erased, rectified, completed or amended. 
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informações que os titulares podem obter de determinados setores deve ser regulamentado e 

implementado por cada país (OCDE, 1980). 

O direito à justificativa plausível no contexto do princípio é restrito às situações em que 

é negado o acesso às informações pelo controlador. A extensão deste conceito foi discutida na 

elaboração das Guidelines, no entanto, seria uma ampliação demasiadamente abrangente para 

a proposta da recomendação, motivo pelo qual foi mantida a medida mais restritiva. Isto não 

significa, todavia, que este conceito não possa ser ampliado por um país em sua normativa 

interna (OCDE, 1980). 

 O direito ao recurso e à contestação dos dados é amplo e inclui recursos de primeira 

instância a controladores, bem como, recursos subsequentes em cortes, órgãos administrativos, 

órgãos de classe ou outras instituições de acordo com as leis procedimentais domésticas. Este 

direito não implica que o titular dos dados pode decidir qual tipo de solução será aplicável, isto 

cabe aos legisladores locais e aos procedimentos legais específicos (OCDE, 1980).  

 

3.4.8 ACCOUNTABILITY PRINCIPLE (PRINCÍPIO DE RESPONSABILIZAÇÃO) 

 

Por fim, o oitavo princípio é o princípio da prestação de contas, ou accountability, 

exposto no Parágrafo 14 da normativa. Tal princípio afirma que o controlador dos dados deve 

ser responsável por cumprir as medidas expostas que darão efetividade aos princípios 

antecedentes77. 

O controlador de dados deve decidir sobre as atividades de processamento de dados 

desde sua coleta, haja vista que este processamento lhe beneficia. A responsabilização por 

cumprir com as normas de proteção de dados e a tomada de decisões referentes ao tratamento 

destes dados deve ser do controlador, que não pode ser desonerado destas obrigações 

simplesmente pela execução do tratamento por terceiro (OCDE, 1980). 

Por outro lado, não há nada na normativa que impeça que funcionários de terceiros que 

efetuem o processamento de dados sejam responsabilizados por eventuais ilegalidades. As 

sanções direcionadas às infrações de confidencialidade podem ser dirigidas contra todas as 

partes envolvidas no processamento. A normativa finaliza afirmando que o termo 

“accountability” presente na descrição do princípio se refere à responsabilização fundada em 

sanções legais, bem como, a responsabilização estabelecida por códigos de conduta ou cláusulas 

contratuais, por exemplo (OCDE, 1980). 

 
77 14. A data controller should be accountable for complying with measures which give effect to the principles 
stated above. 
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3.4.9 BASIC PRINCIPLES OF INTERNATIONAL APPLICATION: FREE FLOW AND 

LEGITIMATE RESTRICTIONS (PRINCÍPIOS BÁSICOS DE APLICAÇÃO 

INTERNACIONAL: LIVRE FLUXO E RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS) 

  

 O texto original das Guidelines nos anos 80 considerava que o fluxo de dados seria 

constituído, principalmente, por discretas transmissões pontuais entre empresas ou governos, 

de maneira que não seria necessária ênfase ou detalhamento acerca da regulamentação e das 

eventuais limitações ao fluxo de dados. Atualmente, no entanto, os dados podem ser 

processados simultaneamente em diversas localidades, dispersas e armazenadas por todo o 

planeta, reorganizadas instantaneamente e movidas além das fronteiras por indivíduos que 

carregam um telefone celular. Serviços como cloud computing permitem que organizações ou 

indivíduos acessem dados de qualquer lugar do mundo que podem estar armazenados em 

qualquer lugar do mundo (OCDE, 2013). 

 No texto das Guidelines os princípios básicos para aplicação nacional estavam na Parte 

Três e a Parte Quatro referenciava as recomendações referentes à implementação nacional da 

normativa pelos países membros. Após a revisão, em 2013, a Parte Três da normativa passou a 

versar sobre a implementação da accountability pelos controladores de dados e a Parte Quatro 

passou a versar sobre os princípios básicos de aplicação internacional, suprimindo e 

adicionando alguns pontos chaves. 

A Parte Quatro da Privacy Framework elenca os princípios básicos para o livre fluxo 

transfronteiriço de informações e restrições legítimas por parte dos envolvidos na operação. 

Estes princípios não são exaustivos e servem principalmente para nortear os países membros a 

adotarem condutas equânimes com relação ao livre fluxo de informações e as restrições que 

podem ser adotadas. 

 As Guidelines de 1980 presumiam que o fluxo de dados deveria ser geralmente 

permitido, mas reconhecia que os governos poderiam restringi-lo sob certas circunstâncias, tais 

como se o governo receptor não observasse substancialmente as determinações das Guidelines 

ou que o retorno desses dados aos país de origem conflitaria com a legislação doméstica sobre 

privacidade. Desde então, os países-membros instituíram diversos mecanismos para fortalecer 

a proteção dos indivíduos neste fluxo transfronteiriço de dados, dentre eles estão determinações 

impostas para certos países, tais como os “modelos de adequação” adotados pela União 

Europeia. De outro lado, existem mecanismos que não são específicos, mas que se baseiam nas 
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salvaguardas e garantias adotadas pelos controladores de dados, tais como as Bindign 

Corporate Rules, contratos modelo e as Cross-Border Privacy Rules (OCDE, 2013). 

O intuito da revisão da Parte Quatro realizada pelo Privacy Framework é de simplificar 

e consolidar o entendimento da OCDE sobre o fluxo transfronteiriço de dados pessoais. Começa 

pelo Parágrafo 16 que dispõe que o controlador de dados é responsável pelos dados pessoais 

sob seu controle independentemente da localização do dado78. Este parágrafo reafirma o 

princípio básico da accountability presente no Parágrafo 14 da normativa no contexto de 

internacionalização e reforça que o fluxo transfronteiriço de dados pessoais para países 

membros ou países não-membros pode apresentar riscos que o controlador deve assumir. 

Alguns fluxos de dados podem demandar atenção redobrada do controlador devido à sua 

sensibilidade ou porque o país receptor pode não estar disposto a cooperar ou não tem 

capacidade de aplicar as salvaguardas de segurança necessárias para manutenção da privacidade 

destes dados (OCDE, 2013). 

Em sequência, o Parágrafo 17 da normativa estipula que um país membro deve evitar 

restrições ao fluxo transfronteiriço de dados entre si e outro país se (a) o outro país aplicar 

substancialmente o teor das Guidelines ou (b) se existirem salvaguardas suficientes, incluindo 

mecanismos de aplicação eficientes e medidas apropriadas adotadas pelo controlador dos 

dados, para garantir um aumento contínuo da proteção de acordo com as Guidelines79. 

O item (a) do Parágrafo 17 reflete a ideia originalmente exposta nas Guidelines de 1980 

enquanto o item (b) traz uma nova importância para as medidas de segurança adotadas pelos 

países que não estejam adequados objetivamente à normativa. Enfatiza o reconhecimento das 

medidas que um controlador de dados pode adotar para garantir o aumento contínuo da proteção 

aos dados pessoais, que pode ser resultado de diversas medidas, tais como salvaguardas de 

segurança técnicas e organizacionais, contratos, processos de tratamento de reclamações, 

auditorias, dentre outros (OCDE, 2013).  

No entanto, as medidas adotadas pelo controlador de dados devem ser suplementadas e 

reforçadas por mecanismos que podem garantir sua aplicação em caso de falha ou ineficácia. O 

item (b) do Parágrafo 17 inclui a necessidade de o controlador ter disponível mecanismos que 

reforçarão as medidas adotadas pelo controlador dos dados, tais como supervisão judicial e 

 
78 16. A data controller remains accountable for personal data under its control without regard to the location of 
the data. 
79 17. A Member country should refrain from restricting transborder flows of personal data between itself and 
another country where (a) the other country substantially observes these Guidelines or (b) sufficient safeguards 
exist, including effective enforcement mechanisms and appropriate measures put in place by the data controller, 
to ensure a continuing level of protection consistent with these Guidelines 
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administrativa, bem como cooperação transfronteiriça entre autoridades de proteção de dados 

pessoais internacionais (OCDE, 2013). 

 O Parágrafo 18 do Privacy Framework atualiza a linguagem das Guidelines de 1980, 

fazendo referência a “riscos” e “proporcionalidade”, indicando que quaisquer restrições 

impostas pelos países membros ao fluxo transfronteiriço de dados devem ser proporcionais aos 

riscos apresentados, levando em consideração a sensibilidade dos dados, o propósito e o 

contexto do processamento80. Assim, o texto ficou mais coerente com outras determinações 

presentes na normativa que implementaram uma abordagem baseada no risco das operações 

(OCDE, 2013).  

 Por fim, a normativa pondera que o Parágrafo 6 determina que os países membros 

podem suplementar os padrões estabelecidos pelas Guidelines com medidas adicionais 

necessárias para a proteção da privacidade e das liberdades individuais do titular dos dados, o 

que pode impactar no fluxo transfronteiriço de dados81. Tais medidas, no entanto, devem ser 

implementadas de maneira que causem menos impacto ao livre fluxo de dados pessoais (OCDE, 

2013). 

 

3.5 O PRIVACY FRAMEWORK E AS SUAS MODIFICAÇÕES ÀS GUIDELINES DA 

OCDE 

 

 As Guidelines da OCDE, conforme já estudado, foram estabelecidas na década 80 em 

um cenário mundial de incerteza política, econômica e social, no qual havia a manipulação e 

tratamento de dados pessoais principalmente por órgãos governamentais e públicos, de forma 

física. Obviamente, após 30 anos de desenvolvimento tecnológico, as mudanças no 

processamento, coleta e tratamento de dados pessoais se tornou completamente diferente, 

motivo pelo qual, o Privacy Framework revisou, em 2013, a normativa que estava obsoleta em 

certos pontos. 

Alguns pontos chave da normativa foram atualizados e complementados pelo estudo de 

2013, elencados no subtítulo “Revisions to the Guidelines”. Importante se faz a breve análise 

dos pontos atualizados na normativa, notadamente porque impactam nos novos padrões 

legislativos internacionais, principalmente dos países membros do órgão internacional. 

 
80 18. Any restrictions to transborder flows of personal data should be proportionate to the risks presented, taking 
into account the sensitivity of the data, and the purpose and context of the processing. 
81 6. These Guidelines should be regarded as minimum standards which can be supplemented by additional 
measures for the protection of privacy and individual liberties, which may impact transborder flows of personal 
data. 
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A primeira atualização da Framework às Guidelines são os programas de gestão de 

privacidade, voltados ao princípio da accountability presente na Parte Dois da normativa. A 

preocupação e o reconhecimento da importância do princípio da accountability aumentou muito 

com o tempo e leis domésticas sobre privacidade passaram a introduzir uma variedade de 

mecanismos designados a promovê-lo tanto com relação aos controladores de dados públicos 

quanto privados, tais como a obrigação de transparência com relação a indivíduos e o fomento 

à criação de autoridades de proteção de dados (OCDE, 2013).  

Para tanto, foi inserido no texto das Guidelines uma nova Parte Três, Parágrafo 15, 

direcionada especificamente à implementação da accountability aos países membros e não 

membros da OCDE, que introduz o conceito de programas de gestão de privacidade e articula 

seus principais elementos. 

O item (a) determina que o controlador de dados deve organizar um programa de gestão 

de privacidade que deve dar eficácia às Guidelines para todos os dados pessoais sob seu 

controle; que seja desenvolvido de acordo com a estrutura, a escala, o volume e a sensibilidade 

das suas operações; que forneça salvaguardas apropriadas baseadas em relatórios de avaliação 

de riscos; que seja integrado a estruturas de governança e estabeleça mecanismos internos de 

supervisão; que inclua procedimentos para responder a inquéritos e incidentes; e que seja 

atualizado e monitorado constantemente por avaliações periódicas82 (OCDE, 2013). 

O item (b) por sua vez preconiza que o controlador dos dados deve estar preparado para 

demonstrar que o seu programa de gestão de privacidade é apropriado, em especial quando 

requisitado por uma autoridade de privacidade competente ou outra entidade responsável pela 

promoção da adesão a um código de conduta ou arranjo normativo que vincule as Guidelines83 

(OCDE, 2013). 

Por fim, o item (c) determina que o controlador deve notificar as autoridades de proteção 

de dados pessoais ou outra autoridade relevante quando houver um incidente de segurança 

significativo envolvendo dados pessoais, devendo notificar também os titulares dos dados em 

caso de violação a seus dados84 (OCDE, 2013). 

 
82 15. A data controller should: a) Have in place a privacy management programme that: i. gives effect to these 
Guidelines for all personal data under its control; ii. is tailored to the structure, scale, volume and sensitivity of its 
operations; iii. provides for appropriate safeguards based on privacy risk assessment; iv. is integrated into its 
governance structure and establishes internal oversight mechanisms; v. includes plans for responding to inquiries 
and incidents; vi. is updated in light of ongoing monitoring and periodic assessment; 
83 b) Be prepared to demonstrate its privacy management programme as appropriate, in particular at the request of 
a competent privacy enforcement authority or another entity responsible for promoting adherence to a code of 
conduct or similar arrangement giving binding effect to these Guidelines; and 
84 c) Provide notice, as appropriate, to privacy enforcement authorities or other relevant authorities where there 
has been a significant security breach affecting personal data. Where the breach is likely to adversely affect data 
subjects, a data controller should notify affected data subjects. 
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Percebe-se a relevância do princípio da accountability na normativa internacional e 

como isso afeta particularmente as entidades privadas que efetuam tratamentos de dados em 

âmbito internacional, tendo em vista que devem adotar diversas medidas que comprovam sua 

idoneidade e o respeito aos preceitos das Guidelines, principalmente quando envolvidas em 

negociações com entidades públicas internacionais e membros da OCDE. 

Outra atualização trazida pelo Framework foi a notificação de incidentes de segurança 

de dados, visando a aplicação do princípio das salvaguardas de segurança presente no Parágrafo 

11 das Guidelines e em decorrência dos diversos incidentes de segurança e vazamentos de 

dados, demonstrando que a segurança dos dados pessoais continua sendo um desafio. 

Os potenciais danos a indivíduos provenientes do uso indevido dos dados pessoais, tanto 

por perda acidental quanto por roubos propositais, podem ser significantes. O combate aos 

vazamentos de dados e aos incidentes de segurança também podem ser muito caros para as 

organizações, principalmente se o controlador não estiver preparado previamente. Além dos 

custos financeiros, o impacto na reputação pode ser significante, causando uma perda de 

confiança na instituição. Assim, a segurança dos dados pessoais passou a ser uma questão de 

relevância para governos, empresas e indivíduos (OCDE, 2013). 

Nesta perspectiva, leis que obrigam que os controladores de dados notifiquem os 

titulares e/ou autoridades em casos de ocorrência de incidentes de segurança foram aprovadas 

ou propostas em diversos países, haja vista que não é interessante para os controladores de 

dados informarem voluntariamente tais ocorrências, por receio de potenciais danos à reputação. 

Estas leis permitem que os titulares adotem medidas de proteção aos seus dados pessoais contra 

eventuais danos que possam ser causados por vazamento de dados ou roubo de dados, além de 

incentivar as autoridades de proteção de dados ou similares a adotarem medidas proativas com 

relação a tais incidentes. O objetivo principal destas leis é criar um ambiente em que os 

controladores de dados adotem as salvaguardas e garantais de segurança necessárias para que 

não ocorram tais incidentes de segurança (OCDE, 2013). 

 Além do incentivo à cultura da proteção à privacidade, as leis que determinam que o 

controlador de dados deve informar as autoridades reforça outros princípios da normativa, tais 

como o princípio da accountability, o princípio da participação individual e o princípio da 

transparência. Posteriormente, com as informações coletadas, será possível criar políticas 

públicas que fomentem a cibersegurança dos titulares (OCDE, 2013). 
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 Demandar que os controladores de dados informem ou notifiquem todo e qualquer 

incidente de segurança, por menor que seja, pode onerar excessivamente tanto os controladores 

quanto as autoridades de proteção de dados, causando efeito diverso do desejado, como a 

negligência aos incidentes menos relevantes. Sob essa perspectiva, o Privacy Framework 

atualizou o texto das Guidelines e acrescentou o item (c) do Parágrafo 15 que determina que as 

notificações devem ser avaliadas de acordo com o risco de dano que o incidente de segurança 

ou vazamento de dados pode causar ou que tenha potencial de por em risco a privacidade ou as 

liberdades individuais dos titulares. 

Assim, a notificação aos titulares está diretamente ligada ao risco que o vazamento ou 

incidente de segurança representam. A normativa determina que eventuais “efeitos adversos” 

causados aos titulares devem ser interpretados de forma ampla, incluindo não apenas danos 

financeiros e que a obrigação de notificar deve ser flexível o suficiente para prevenir e mitigar 

danos posteriores. Pode haver, inclusive, circunstâncias em que a notificação para os titulares 

pode não ser apropriada, como em casos em que a ciência do titular aumentaria o risco aos seus 

dados ou que possa impedir uma investigação criminal, demandando-se tempo e estudo sobre 

quais as melhores técnicas e metodologias para tanto (OCDE, 2013). 

 A normativa também trata sobre incidentes de segurança de residentes em outras 

jurisdições e recomenda que ao desenvolver, implementar ou revisar os requisitos para que 

sejam feitas notificações, o controlador deve dar atenção especial aos titulares que vivem em 

outras jurisdições. A notificação das autoridades de proteção e dados de indivíduos residentes 

em outras jurisdições pode ser benéfica, não somente para os titulares dos dados, mas também 

para fomentar a cooperação transfronteiriça entre autoridades de diferentes localidades, 

auxiliando, inclusive, na solução de possíveis e eventuais conflitos entre normas (OCDE, 2013). 

 Dando continuidade, o Privacy Framework trata sobre as privacy enforcement 

authorities, traduzido livremente como autoridades de proteção à privacidade ou autoridades 

de proteção aos dados pessoais, termo que surgiu somente em 2013, pois nem as Guidelines de 

1980 nem a Recomendation de 2007 explicitamente recomenda a criação destas autoridades, 

embora esta última já assumiu que existissem instituições desta natureza e as dotava de poderes 

e autoridade (OCDE, 2013). 
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 As Guidelines, após a revisão, definiram85 e explicitaram a necessidade de estabelecer 

autoridades de proteção à privacidade86, tratando-se de órgãos públicos determinados por cada 

país membro que sejam responsáveis por aplicar as leis de proteção aos dados pessoais e que 

tenham poderes de conduzir investigações ou procedimentos para aplicação da lei. Houve 

também a incorporação de uma definição para leis de proteção à privacidade87 que determina 

que leis ou regulamentos nacionais devem seguir as Guidelines como parâmetro para proteção 

aos dados pessoais. 

 As definições presentes na normativa são propositalmente genéricas para possibilitar a 

flexibilização na sua aplicação. As leis de proteção à privacidade não são somente as leis 

horizontais específicas sobre privacidade, comuns nos países membros, mas também leis 

setoriais ou outros tipos de leis que contenham previsões que visam proteger os dados pessoais 

e que dão efeito às Guidelines na prática, tais como leis de defesa do consumidor. Da mesma 

forma, as autoridades de proteção à privacidade não são somente as entidades públicas que têm 

como missão primária o fomento à aplicação das leis de proteção de dados, mas referem-se 

também às entidades regulatórias que possam conduzir investigações e procedimentos para 

aplicação destas leis, como é o caso dos órgãos de proteção ao consumidor (OCDE, 2013). 

 No contexto das Guidelines, o item (c) do Parágrafo 19 refere-se à necessidade de as 

autoridades de proteção à privacidade serem livres de influências, tendências ideológicas ou 

conflitos de interesse quando aplicando leis de proteção à privacidade. Os países membros 

devem criar mecanismos para assegurar que a proteção de dados pelas autoridades de proteção 

seja feita imparcialmente. O item (c) do Parágrafo 19 foca nos efeitos práticos destes 

mecanismos, que devem garantir que estas autoridades possam tomar decisões livres de 

influências que possam comprometer seu julgamento profissional, sua objetividade ou 

integridade (OCDE, 2013). 

 O item (c) do Parágrafo 19 não limita as autoridades de proteção à privacidade a apenas 

um órgão, faz referência também a um grupo de instituições que, coletivamente, fazem cumprir 

as leis de proteção à privacidade, ou seja, a governança, recursos e expertise técnica solicitadas 

 
85 1. For the purposes of these Guidelines: d) “Privacy enforcement authority” means any public body, as 
determined by each Member country, that is responsible for enforcing laws protecting privacy, and that has powers 
to conduct investigations or pursue enforcement proceedings. 
86 19. In implementing these Guidelines, Member countries should: c) establish and maintain Privacy enforcement 
authorities with the governance, resources and technical expertise necessary to exercise their powers effectively 
and to make decisions on an objective, impartial and consistent basis; 
87 1. For the purposes of these Guidelines: c) “Laws protecting privacy” means national laws or regulations, the 
enforcement of which has the effect of protecting personal data consistent with these Guidelines. 
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no referido parágrafo não precisam ser, necessariamente, incorporadas em apenas uma entidade, 

mas sim, num sistema de instituições voltadas à proteção de dados (OCDE, 2013). 

 Os recursos fornecidos às autoridades devem ser mensurados de acordo com a 

quantidade e complexidade das operações de dados sujeitas à sua supervisão e devem ser 

suficientes para manter um nível técnico qualificado para lidar com a crescente complexidade 

do uso de dados. Isto fomenta a tendência crescente de formação de uma equipe técnica 

qualificada para atuar nas instituições de proteção à privacidade (OCDE, 2013). 

 Outro ponto modificado nas Guidelines pelo Privacy Framework foram as disposições 

referentes ao fluxo transfronteiriço de dados, já tratados no item 3.4.9 do presente trabalho, e 

que serão tratadas em momento posterior em uma análise mais detida ao contexto brasileiro. 

 Dando continuidade, a normativa de 2013 atualizou também os quesitos de 

implementação nacional da normativa em um diálogo direto com os países membros e suas 

regulações internas. A redação original das Guidelines focava na necessidade de criação de 

procedimentos ou instituições administrativas ou legais para fomento à proteção à privacidade, 

incluindo-se medidas não-regulatórias, como a autorregulação. Embora sejam disposições 

importantes, já estão demasiadamente ultrapassadas para os padrões atuais. 

 A atualização da normativa trouxe, na figura de seu Parágrafo 19 e em seus 7 itens, 

algumas mudanças de perspectivas necessárias para a sua melhor adequação. Uma das 

mudanças ocorreu no item (c) do referido parágrafo, já comentado acima, fomentando a criação 

de autoridades para aplicação das leis de proteção de dados pessoais e privacidade. Por sua vez, 

o item (a) do Parágrafo 19 da normativa recomenda que os países membros devem desenvolver 

estratégias nacionais de proteção à privacidade que reflitam uma abordagem coordenada entre 

órgãos governamentais. Elevar a importância da proteção à privacidade aos mais altos níveis 

do governo auxilia na melhor efetividade da proteção aos dados pessoais e à privacidade 

(OCDE, 2013).  

 Diante disso, é recomendável que os países membros também incentivem a coerência 

regulatória entre os diversos níveis de governo e criem estratégias coordenadas 

intragovernamentais,  em que o governo, como criador de políticas públicas e regulação para o 

setor privado, deve estar adequado e coordenado internamente para que haja harmonia 

regulatória no setor público em todo o país (OCDE, 2013). 

 Outro fator relevante para a coerência regulatória entre governos e órgãos 

governamentais é o crescente uso de dados pessoais pelo próprio governo. Assegurar um 

regramento uno e consistente é uma necessidade para que os direitos dos titulares sejam 
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respeitados, além disso, estratégias nacionais de privacidade oferecem uma ferramenta útil para 

garantir a compatibilidade de políticas fiscalizatórias em diversas áreas (OCDE, 2013). 

 O item (g) do Parágrafo 19 das Guidelines incentiva os países membros a considerar a 

adoção de medidas complementares de educação, conscientização sobre riscos, 

desenvolvimento de habilidades e promoção de medidas técnicas capazes de auxiliar na 

proteção à privacidade. Os Termos de Referência das Guidelines já recomendavam que fosse 

criada uma cultura de privacidade dentre as organizações e indivíduos através da 

implementação de iniciativas de instrução sobre a privacidade. Tais iniciativas devem envolver 

uma série de interessados, inclusive governos, autoridades de proteção à privacidade, órgãos de 

autorregulação, organizações da sociedade civil e educadores, dando atenção especial à 

instrução das crianças com relação aos riscos a que estão expostos na internet (OCDE, 2013). 

 Profissionais especialistas em privacidade estão ocupando funções importantes na 

implementação e administração de programas de gestão de privacidade cada vez mais 

frequentemente. Diversos países já adotaram iniciativas para definir competências e 

responsabilidades aos profissionais de privacidade e já foram criados programas de 

credenciamento e especialização de profissionais nas áreas de privacidade e proteção de dados 

pessoais, conforme determina o próprio item (g) do Parágrafo 19 (OCDE, 2013).  

 No mesmo sentido, há um movimento de criação de leis de respeito à privacidade e leis 

de facilitação da privacidade, tradução literal de Privacy Enhancing Technologies ou PETs, que 

são medidas técnicas incentivadas pelo item (g) do Parágrafo 19 para que tais normas sejam 

desenvolvidas tendo como prioridade a privacidade, utilizando do conceito já estudado de 

Privacy by Design. A normativa destaca que países membros podem apoiar o desenvolvimento 

de padrões técnicos que desenvolvam os princípios de privacidade, o que pode, 

consequentemente, impelir a adoção destes padrões internacionalmente e do uso destas 

tecnologias voltadas à proteção à privacidade (OCDE, 2013). 

 Outra forma de padronização e adoção de medidas técnicas ou tecnologias que tenham 

a privacidade como objeto principal é a utilização de credenciamentos e selos de conformidade, 

bem como, a promoção de pesquisa e desenvolvimento, o intercâmbio e utilização de normas 

de boas práticas e a emissão de guias regulatórios. 

 O item (h) do Parágrafo 19 recomenda que os países membros considerem outros atores 

além dos controladores de dados que também tratam dados e não se enquadram no conceito de 

controlador de dados em si, mas influenciam nos níveis de segurança e de proteção de dados. 

Dentre estes atores a normativa identifica indivíduos que deixam de ser meros titulares de dados 

e se tornaram mais ativos e envolvidos na criação, postagem e compartilhamento de dados 
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próprios, de amigos, parentes e afins, em uma variedade de plataformas que incluem redes 

sociais, sistemas de avaliação (de crédito, por exemplo) e aplicativos baseados em 

geolocalização (OCDE, 2013).  

Ao estabelecer estas modificações, a normativa reconheceu que nem todos aqueles que 

efetuam processamento de dados devem ser regulados da mesma maneira, pois as relações entre 

indivíduos no contexto de suas vidas privadas geralmente ficam fora do escopo das Guidelines 

e são fundamentalmente diferentes daquelas entre os titulares e instituições. Diante disso, a 

normativa incentiva a adoção de medidas não legislativas, tais como a educação e 

conscientização dos titulares sobre os riscos de privacidade associados com suas atividades na 

internet, em que danos podem ser causados sem intenção, mas que podem ser passíveis de 

condenações cíveis ou, até mesmo, penais, de acordo com cada regulamento interno dos países 

(OCDE, 2013). 

A próxima modificação ocorrida nas Guidelines ocorreu no texto do Parágrafo 21 e 

refere-se à interoperabilidade e cooperação internacional. O texto do parágrafo expressa o 

objetivo geral dos países membros em aperfeiçoar os regulamentos sobre privacidade através 

de arranjos e acordos internacionais que possam colocar em práticas as Guidelines. À época da 

revisão normativa já existiam algumas iniciativas neste sentido, tais como o acordo Safe 

Harbour entre Estados Unidos e União Europeia, que foi implementado no ano 2000, mas que 

foi invalidado em 2015 por uma decisão da Corte de Justiça Europeia88 e foi atualizado 

posteriormente pelo US-EU Privacy Shield Framework, o que será explicado posteriormente 

(OCDE, 2013). 

Desde então, é cada vez mais crescente a natureza de internacionalização das normativas 

sobre privacidade e a preocupação com a harmonização regulatória entre países, membros da 

organização internacional ou não. Dentre elas estão as Bindind Corporate Rules, as APEC 

Cross-Border Privacy Rules System, o General Data Protection Regulation, o já citado US-EU 

Privacy Shield Framework, a Convention 108 + do Conselho da Europa, dentre outras 

normativas que buscam uma equivalência na governança sobre privacidade a nível global.  

 A normativa destaca que que aperfeiçoar a interoperabilidade global de regulamentos 

sobre privacidade faz surgir alguns desafios, mas traz benefícios além da simples facilitação ao 

livre fluxo transfronteiriço de dados e pode auxiliar na simplificação de políticas de compliance 

a nível global e assegurar que os requisitos de proteção à privacidade sejam cumpridos. Além 

 
88 US-EU Safe Harbor Framework. Thomson Reuters. Disponível em: 
<https://ca.practicallaw.thomsonreuters.com/2-501-
8616?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true>. Acesso em: 10/03/2021. 
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disso, pode aumentar a conscientização e compreensão dos titulares de dados acerca de seus 

direitos em um contexto global (OCDE, 2013). 

 Por fim, o Privacy Framework adicionou o Parágrafo 22 na Parte Seis das Guidelines 

em que consta a recomendação para que os países membros fomentem a criação de métricas e 

estatísticas equivalentes a nível global para auxiliar na criação de políticas públicas relacionadas 

à proteção à privacidade e ao livre fluxo transfronteiriço de dados, destacando-se a figura das 

autoridades de proteção à privacidade e os dados coletados constantemente e divulgados 

anualmente, mas sem uma padronização internacional que possa de fato auxiliar na criação de 

políticas públicas (OCDE, 2013). 

 Percebe-se que o Privacy Framework buscou atualizar alguns conceitos ultrapassados e 

criar recomendações genéricas e adaptadas aos novos tempos de crescente tratamento de dados 

pelos mais diversos controladores, trazendo conceitos que foram abarcados em normativas 

internas de países membros da organização ou não, como é o caso do Brasil. 

 

3.6 CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS ENTRE A LGPD E AS DIRETRIZES 

SOBRE PRIVACIDADE DA OCDE 

 

O Privacy Framework ou Diretrizes sobre Privacidade, em tradução livre, ou 

simplesmente Diretrizes, são uma atualização a um documento proveniente da década de 80, 

conforme já foi devidamente exposto neste trabalho. Por se tratar de uma norma de terceira 

geração de leis sobre privacidade, as disposições lá contidas são genéricas e ampliativas com o 

intuito de que os próprios países membros detalhem as regras de proteção à privacidade 

conforme cada ordenamento jurídico interno. São sugestões que podem estabelecer uma 

espinha dorsal do que seriam as subsequentes leis de quarta geração sobre proteção aos dados 

pessoais, voltadas aos direitos individuais e a normas de governança. 

O texto original da normativa já trazia definições importantes sobre titular de dados, 

controlador de dados, dados sensíveis, tratamento de dados e uma base principiológica para o 

tratamento de dados que foi mantida até a atualidade, mas que não abarcava conceitos 

construídos posteriormente, como a vida privada e a autodeterminação informativa. Diante 

disso, a atualização ocorrida em 2013 abarcou diversas das mudanças ocorridas nos mais de 30 

anos que se passaram desde a promulgação, absorvendo novos conceitos e adaptando-se à nova 

realidade tecnológica e informacional. Hoje, embora tenham se passado quase 10 anos da 

emissão da normativa atualizada, as disposições lá presentes servem como baliza e norte para 

a formulação de regulamentos nos ordenamentos internos de países membros ou não. 
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 Visando não estender demasiadamente o presente estudo e sem a pretensão de exaurir o 

assunto, analisar-se-á a conformidade entre os princípios basilares para tratamento de dados das 

Diretrizes sobre Privacidade da OCDE e a LGPD, bem como, os princípios básicos de aplicação 

nacional e as disposições acerca do livre fluxo transfronteiriço de dados. 

Os fundamentos para proteção de dados pessoais presentes na LGPD demonstram, de 

antemão, que algumas determinações exigidas nas Diretrizes são cumpridas já na criação da 

normativa brasileira, embora não haja texto expresso sobre fundamentos de tratamento de dados 

na normativa da organização internacional. A LGPD no artigo 2º aborda os fundamentos 

basilares presentes nas primeiras normativas internacionais sobre privacidade, ainda nos anos 

70, como é o caso da autodeterminação informativa e do respeito à privacidade, que evoluiu 

para a proteção aos dados pessoais. 

Outro aspecto relevante presente nos fundamentos para tratamento de dados em 

território brasileiro é a manutenção das características liberais do Estado moderno, ao 

determinar que a proteção de dados pessoais deve respeitar a livre iniciativa, a livre 

concorrência, o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação, a liberdade de 

expressão, de informação, de comunicação e de opinião, sem abrir mão da natureza 

protecionista característica do Estado brasileiro, como é o caso da defesa do consumidor, dos 

direitos humanos, do livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade e exercício da 

cidadania, da inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem do titular dos dados. 

Observa-se que a LGPD nasce em um formato moderno de legislação internacional ao 

elencar definições já em suas disposições preliminares, notadamente em seu artigo 5º, que serve 

como referência para a interpretação da normativa como um todo, de maneira muito mais 

detalhada e extensiva do que as definições presentes nas Diretrizes da OCDE. Isto pode ser 

explicado pelo fato de que as Diretrizes são uma norma generalista e de característica 

recomendatória, sem necessariamente ter força cogente e obrigatória sobre países membros ou 

não. 

As Diretrizes da OCDE trazem, na sua Parte Um, definições de controlador de dados89, 

dados pessoais90, leis de proteção à privacidade91, autoridades de proteção à privacidade92 e 

 
89 a) “Data controller” means a party who, according to national law, is competent to decide about the contents and 
use of personal data regardless of whether or not such data are collected, stored, processed or disseminated by that 
party or by an agent on its behalf. 
90 b) “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable individual (data subject). 
91 c) “Laws protecting privacy” means national laws or regulations, the enforcement of which has the effect of 
protecting personal data consistent with these Guidelines. 
92 d) “Privacy enforcement authority” means any public body, as determined by each Member country, that is 
responsible for enforcing laws protecting privacy, and that has powers to conduct investigations or pursue 
enforcement proceedings. 
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fluxo transfronteiriço de dados pessoais93, muito aquém dos 19 incisos do artigo 5º da LGPD. 

Isso pode se explicar, novamente, pelo fato de as Diretrizes serem uma recomendação 

legislativa para formação de uma espinha dorsal regulatória, enquanto a LGPD é uma Lei que 

deve determinar e regulamentar um aspecto importante dentro do Estado. 

Das definições expostas pelas Diretrizes, a LGPD deixa de abarcar apenas a definição 

de leis de proteção à privacidade, pelo óbvio motivo de que não é uma recomendação 

legislativa. No entanto, as definições presentes na LGPD sobre controlador de dados94, dados 

pessoais95, autoridade nacional de proteção à privacidade96 e fluxo transfronteiriço de dados97, 

são condizentes com as definições da normativa internacional e complementam-se 

posteriormente no texto legislativo. 

Do comparativo das normas, de antemão, já se pode perceber que a LGPD busca abarcar 

as definições e princípios de forma mais pormenorizada que as Diretrizes, ao ponto de definir 

e estabelecer conceitos sobre alguns princípios ou procedimentos que estariam dentro de outros 

princípios ou procedimentos de maneira lógica e consequente, mas, por opção, a legislação 

brasileira escolhe separá-los e defini-los separadamente. 

 A definição de controlador de dados presente nas Diretrizes, por exemplo, recomenda 

que a lei nacional é competente para decidir o que é e quais as atribuições do controlador de 

dados, independentemente se o dado for coletado e processado pelo próprio controlador ou por 

um agente sem seu nome. A LGPD, por sua vez, traz a figura do controlador como aquele 

responsável pela tomada de decisões referentes ao tratamento de dados, da mesma forma que 

abarca a definição de operador de dados que é o agente que vai, de fato, realizar o tratamento 

dos dados em nome do controlador. Existe esta mudança significativa de inserção de terceiro 

na relação do tratamento ao mesmo tempo em que abarca o texto da recomendação 

internacional. 

Nota-se que as demais definições presentes na LGPD são tão condizentes com as das 

Diretrizes que parecem com traduções literais, tais como a definição de dado pessoal, 

autoridade nacional de proteção à privacidade e fluxo transfronteiriço de dados. Há certa 

omissão da normativa internacional em deixar de abordar definições sobre dados pessoais 

 
93 e) “Transborder flows of personal data” means movements of personal data across national borders. 
94 VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões 
referentes ao tratamento de dados pessoais; 
95 I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; 
96 XIX - autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o 
cumprimento desta Lei em todo o território nacional. 
97 XV - transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo 
internacional do qual o país seja membro; 
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sensíveis, consentimento, dado anonimizado e algumas outras definições chave que são 

observadas no decorrer do texto. 

Acerca da análise sobre os princípios de ambos os textos, dá-se início pela análise da 

equivalência do princípio da limitação da coleta de dados pessoais presente no Parágrafo 7 das 

Diretrizes. Conforme já analisado, este princípio recomenda que deve haver limitação na coleta 

de dados pessoais e que tais dados devem ser obtidos de formas legais e justas e, quando 

conveniente, com o conhecimento ou consentimento do titular dos dados. Na LGPD, a 

equivalência deste princípio pode ser observada em um amalgama dos princípios da finalidade, 

da adequação e da necessidade, presentes nos incisos I, II e III do artigo 6º, respectivamente. 

 Estes princípios da LGPD se comunicam e se complementam. O que se extrai de leitura 

destes três princípios é que o dado pessoal deve ser coletado por meios adequados, no limite 

necessário para cumprir uma finalidade predeterminada e informada ao titular ou mediante 

consentimento. Eventuais mudanças de finalidade devem ser informadas ao titular ou o 

consentimento deve ser renovado. O consentimento é uma ferramenta muito utilizada pela 

legislação brasileira como forma de garantir a manifestação da vontade do titular dos dados. O 

Parágrafo 7 das Diretrizes aduz no mesmo sentido, mas de forma mais ampliativa, em um 

consenso com a melhor conduta em relação à coleta e tratamento dos dados pessoais no cenário 

mundial. 

 Corroborando e explicitando este princípio no texto da normativa, destacam-se os 

artigos 7º, inciso I e § 3º; o artigo 8º, em especial o § 4º; o artigo 9º, § 2º; e o artigo 10 que 

tratam sobre o consentimento e as possibilidades sua utilização como justificativa legal para 

realização do tratamento de dados.  

 Em sequência, o Parágrafo 8 das Diretrizes traz o princípio da qualidade dos dados. Este 

princípio determina de forma mais específica a necessidade de adequação do dado coletado 

com o propósito pelo qual foi coletado. Possui relação direta com o princípio da qualidade dos 

dados presente no inciso V do artigo 6º da LGPD, no entanto, complementa as ideias abarcadas 

nos princípios da finalidade, adequação e necessidade anteriormente expostos, pois no próprio 

texto da normativa brasileira há menção à necessidade e à finalidade do dado. Dada à sua 

natureza interconectada, este princípio está presente no § 1º do artigo 10, no artigo 16 e no 

artigo 18, incisos III e VI, em que há determinações referentes à correção dos dados, à exclusão 

dos dados após o término do tratamento e à expressa e legítima necessidade de os dados serem 

utilizados para uma finalidade específica. 

 O princípio da qualidade dos dados, embora não esteja explícito em seu texto, também 

aborda a questão da não discriminação, intrinsecamente, ao determinar que os dados devem 
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estar sempre atualizados e precisos conforme o titular queira que estejam. Não há determinação 

expressa sobre o processamento de dados sensíveis, mas no decorrer da normativa percebe-se 

a preocupação da organização internacional com a não discriminação dos titulares. A seu turno, 

a LGPD incorpora como norte para o tratamento de dados sensíveis, o princípio da não 

discriminação, no inciso IX, corroborado com os artigos 11, 12 e 13, aliados ao § 2º do artigo 

20. 

 O Parágrafo 9 traz o princípio da especificação de propósito que está intimamente 

ligado, novamente, aos princípios da limitação da coleta e da qualidade dos dados, e, 

consequentemente, sua equivalência na normativa brasileira são os artigos que já foram citados, 

principalmente aqueles referentes ao consentimento e à informação ao titular no momento da 

coleta dos dados. 

 Seguindo, as Diretrizes apontam no Parágrafo 10 o princípio da limitação do uso. Este 

princípio confirma o que está implícito nos parágrafos anteriores e determina que os dados 

devem ser utilizados até o limite pelo qual foram coletados, nos termos do Parágrafo 9. 

Novamente, encontra equivalência nos princípios da necessidade e da finalidade na LGPD.  

 Estes quatro primeiros princípios sintetizam a preocupação da organização internacional 

em recomendar que os países membros respeitem direitos basilares dos titulares, como o direito 

à informação e à autodeterminação informativa, pois suas definições se complementam de 

forma que poderiam, com algum esforço, serem condensados em um único princípio. Porém, é 

salutar que haja esta divisão específica e que cada princípio se refira a um tema para que seja 

mais simples a formulação dos regulamentos internos de países membros ou não. 

Como se sabe, o Brasil não faz parte da OCDE, mas figura como parceiro chave da 

organização e demonstra abertamente sua intenção de participação no órgão internacional. A 

escolha da LGPD em adotar diversos princípios que se complementam e corroboram com a 

defesa dos direitos fundamentais dos titulares é salutar para a adequação normativa do Brasil, 

não somente com a OCDE, mas também com a União Europeia e outras organizações 

internacionais. 

 Dando sequência, o Parágrafo 11 da normativa é o princípio da garantia de segurança, 

que determina que os agentes de tratamento de dados devem adotar salvaguardas específicas 

para garantir a proteção dos dados pessoais dos titulares. Este princípio aliado ao da 

transparência talvez sejam os princípios mais inovadores e determinantes para que os direitos 

dos titulares sejam garantidos. 

 Este princípio possui correspondência na normativa brasileira com os princípios da 

segurança e da prevenção, presentes no artigo 6º, incisos VII e VIII, bem como, com os artigos 
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33, inciso I, artigo 34, inciso IV, artigo 46, artigo 47 e artigo 48 da LGPD. Os artigos 33 e 34 

referem-se à transferência internacional de dados e determinam que o país receptor de dados 

pessoais deve proporcionar grau de proteção adequado ao previsto em Lei e que demonstrem a 

adoção de medidas de segurança previstas em regulamento emitido pela autoridade nacional de 

proteção de dados pessoais. 

Por sua vez, os artigos 46 a 48 estão no capítulo específico sobre segurança e boas 

práticas, mais precisamente na seção que versa sobre segurança e sigilo de dados. O artigo 46 

determina que os agentes de tratamento de dados devem adotar medidas de segurança, técnicas 

e administrativas suficientes para proteger os dados pessoais de acessos estranhos e não 

autorizados, bem como, protegê-los de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 

alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. O artigo 47, por 

sua vez, determina que os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que participe do 

processo de tratamento de dados se obriga a garantir a segurança dos dados processados, mesmo 

após o término do tratamento. O artigo 48 demanda que o controlador de dados deve comunicar 

à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidentes de segurança que possa acarretar 

risco ou dano relevante aos titulares. 

 O texto do artigo 46 e o texto do Parágrafo 11 são muito semelhantes, no entanto, a 

LGPD vai além da determinação presente no princípio das Diretrizes, demandando que os 

controladores de dados informem também acerca de incidentes de segurança. As medidas 

técnicas de segurança suficientes ainda deverão passar por regulamentação e avaliação 

determinadas pela autoridade nacional de proteção de dados pessoais ainda em estágio 

embrionário no Brasil. 

 O Parágrafo 12 traz o texto do princípio da transparência, que determina que deve haver 

uma política de transparência sobre todo o processo de tratamento de dados pessoais, desde sua 

coleta até o término e exclusão dos dados, possibilitando o acesso facilitado e de baixo custo 

aos titulares. Este princípio, por sua vez, é um dos mais presentes na LGPD e está previsto no 

artigo 9º, no artigo 10º, § 2º, no artigo 18, incisos I, II, VII e VIII e no artigo 20. 

 Os artigos 9 e 10 estão na seção que trata especificamente sobre os requisitos para o 

tratamento de dados pessoais. O artigo 9º regulamenta que o titular dos dados tem direito ao 

acesso facilitado às informações referentes ao processo de tratamento de seus dados, que devem 

ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva sobre todas as características inerentes 

ao próprio processamento de dados, em respeito ao princípio do livre acesso. Por sua vez, o § 

2º do artigo 10 deixam claro que, em caso de tratamento de dados baseado no legítimo interesse 

do controlador, este deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados. 
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 Os artigos 18, 19 e 20 fazem parte do Capítulo III da LGPD e referem-se aos direitos do 

titular. Os incisos I, II, VII e VIII do artigo 18, especialmente demonstram a intenção do 

legislador em obrigar os controladores de dados a garantir total acesso dos titulares de dados 

aos processos de tratamento e aos limites que o consentimento impôs ao próprio tratamento. O 

artigo 19, por sua vez, garante ao titular o fornecimento rápido, simplificado e acessível das 

informações referentes ao tratamento. O artigo 20 garante ao titular o direito de solicitar a 

revisão das decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados 

pessoais, devendo fornecer informações, sempre que solicitado, sobre o processo de tratamento 

de dados e os critérios utilizados para tomada de decisões, permitindo eventuais correções nos 

dados ou contestação das decisões. 

 A preocupação da normativa internacional com relação às decisões por tratamento 

automatizado de dados remete à época do desenvolvimento desta técnica pelos controladores, 

ainda nos anos 80. Abarcar no texto normativo como um direito expresso dos titulares é um 

sinal de que haverá o protecionismo do titular dos dados com relação às grandes instituições 

que realizam tratamentos de dados. 

 O Parágrafo 13 das Diretrizes traz em seu texto o princípio da participação do titular. 

Este princípio remete a diversos direitos do próprio titular e, consequentemente, a outros 

princípios na própria normativa, como é o caso do princípio da transparência. Determina que o 

titular de dados deve ter acesso a seus dados, de maneira rápida, simples e facilitada, 

preferencialmente gratuitamente, acerca da existência de tratamento de dados pelo controlador. 

Encontra referência direta na LGPD nos artigos que se referem ao direito de transparência e de 

livre acesso, pois estão intimamente ligados. 

 No decorrer da história o princípio da transparência, do livre acesso e da participação 

do titular se desenvolveram em conjunto, o que não foi diferente nas Diretrizes ou na LGPD. O 

livre acesso e a participação do titular estão previstos no artigo 9º e reforçado pelos artigos 18, 

19 e 20 da LGPD. Salutar relembrar que o direito à revisão de decisões automatizadas já estava 

previsto no artigo 5º, inciso VI da Lei do Cadastro Positivo brasileira.  

 A LGPD ao elencar a autodeterminação informativa como fundamento da disciplina de 

proteção de dados pessoais demonstra o respeito à liberdade individual e à esfera privada do 

titular dos dados, corroborando-os com a explícita relação de direitos do próprio titular em todas 

as etapas do tratamento de dados. A equivalência e conformidade normativa com relação ao 

direito de livre acesso e de transparência entre a LGPD e as Diretrizes fica em evidência. 

 O oitavo princípio presente nas Diretrizes é o princípio da accountability, elencado no 

Parágrafo 14. Este princípio foi uma atualização importante no texto original das Guidelines, 
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pois recomenda que os controladores sejam responsabilizados por eventuais danos ao direito 

do titular durante o decorrer de todo o processo de tratamento de dados. Na legislação brasileira, 

a teoria da responsabilização civil já seria, de certa forma, suficiente para enquadrar-se como 

adequada para a responsabilização dos controladores, no entanto, a accountability vai muito 

além da mera responsabilização por danos. 

 Este princípio é tão relevante para a normativa internacional e para o cenário regulatório 

mundial que foi inserido um tópico inteiro de recomendações aos controladores de dados, a 

Parte Três, para que implementem práticas de gestão à privacidade que vão desde a criação de 

políticas públicas voltadas à gestão da privacidade, com imposição de obrigações aos 

controladores e às autoridades de proteção à privacidade, tais como, demonstração de que estão 

devidamente adequados às normativas de privacidade e que estão adotando medidas de proteção 

e salvaguardas suficientes para a proteção dos dados dos titulares, bem como, a notificação de 

incidentes de segurança e de vazamentos de dados de titulares significantes ou que possam 

causar danos aos titulares. 

 A accountability encontra equivalência na LGPD no princípio da responsabilização e 

prestação de contas presente no inciso X do artigo 6º e dá, de fato, respaldo e efetividade aos 

princípios anteriores pelo fato de que determina aos controladores de dados manterem registro 

e adotarem medidas de segurança capazes de comprovar a observância e cumprimento das 

normas de proteção de dados pessoais. 

 Este princípio encontra reforço nos artigos 10, § 3º, ao estipular que o controlador de 

dados deve elaborar relatório de impacto quando solicitado pela autoridade nacional. Nos 

artigos 31, 32, 42, 44 e 45 da LGPD, estão estipuladas disposições acerca da responsabilização 

do controlador de dados em caso de tratamento indevido ou ilegal dos dados pessoais, bem 

como, suas consequências.  

Deve-se observar que o princípio da prestação de contas se insere em um contexto de 

convergência dos controladores e operadores de dados pessoais, tendo em vista que demandam 

diversas ações corporativas e preventivas, tais como a elaboração de relatórios de impacto à 

proteção de dados pessoais, descrito no artigo 5º, inciso XVII; selos e certificados, previstos no 

artigo 33, inciso II, alínea ‘d’; e códigos de boas condutas, presente no artigo 50. 

 Os princípios básicos de aplicação internacional estão presentes nos Parágrafos 16, 17 

e 18 da Parte Quatro das Diretrizes e tratam sobre o livre fluxo transfronteiriço de dados. São 

princípios gerais que recomendam que o controlador de dados é responsável pelos dados 

pessoais sob sua influência independentemente do local em que estejam; recomenda que países 

membros restrinjam o livre fluxo transfronteiriço de dados apenas se o país de destino dos dados 
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não observar o texto das Guidelines ou se não existirem salvaguardas, mecanismos e medidas 

apropriadas e suficientes de estímulo à privacidade criados pelos controladores para assegurar 

um nível de proteção equivalente ao das Guidelines; e por fim, recomenda que as restrições ao 

fluxo de dados deve ser proporcional ao risco apresentado, levando em conta a sensibilidade 

dos dados, o propósito e o contexto do processamento. 

Da leitura destes princípios pode-se extrair que existe a tentativa da normativa em 

harmonizar e fomentar um ambiente de segurança aos dados pessoais entre os países membros 

e em um contexto de fluxo transfronteiriço de dados cada vez mais presente e em volumes cada 

vez maiores. Embora as recomendações sejam genéricas, tendo em vista que não há 

especificação de padrões técnicos objetivos acerca de salvaguardas, mecanismos ou medidas 

suficientes de segurança, por exemplo, a menção destes requisitos faz com que os países 

membros observem os níveis de proteção e de conformidade regulatória e técnica de seus pares 

dentro do contexto da organização internacional e, principalmente, dos países que não fazem 

parte da organização. 

A Parte Seis das Diretrizes, por sua vez, complementa a ideia de harmonização das 

práticas de segurança à privacidade por recomendar que os países membros conversem entre si 

e com países não membros em um contexto de cooperação internacional e em busca da 

interoperabilidade técnica e regulatória, tornando públicos, inclusive, dados sobre a aplicação 

das normativas em âmbito interno para aprimorar a formulação de normas internas baseando-

se em acertos e erros de outros países. 

A LGPD, neste contexto, aborda especificamente a transferência internacional de dados 

no Capítulo V, dos artigos 33 a 36, em paralelo aos artigos 4º, inciso IV, 50 e 51 que tratam de 

boas práticas e governança e o artigo 55-J, inciso IX, que atribui à autoridade nacional a 

promoção de ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros 

países. Vê-se que o texto do caput do artigo 33 da LGPD já exprime uma ideia restritiva ao 

utilizar o termo “somente” para definir as possibilidades de transferência internacional de 

dados, ou seja, denota-se, de pronto, a característica conservadora e garantista da norma. 

Alguns elementos merecem destaque em relação a estes artigos. O capítulo 33 elenca 

um rol taxativo de hipóteses de permissão para a transferência internacional de dados que fazem 

explícita referência às Diretrizes da OCDE. Dentre estas determinações destaca-se os incisos I 

e II que demandam um nível de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na Lei ou que 

sejam fornecidas salvaguardas de segurança suficientes, em clara referência ao Parágrafo 17 da 

normativa. Os demais incisos do artigo fazem referência a cumprimento de dever legal, defesa 



152 
 

da vida, em casos de acordo de cooperação internacional ou em caso de consentimento 

específico e em destaque para a transferência internacional. 

Dois pontos relevantes também merecem destaque que é são o inciso V e o inciso IX da 

normativa que determinam, respectivamente, que a transferência internacional é permitida 

quando a autoridade nacional autorizar e quando necessário para cumprimento de obrigação 

legal ou regulatória pelo controlador, para execução de contratos a pedido do titular dos dados 

e para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. 

O inciso V abre uma hipótese genérica para transmissão internacional de dados que pode 

prejudicar o controle do titular sobre seus dados, pois trata-se de uma permissão fornecida pela 

autoridade nacional administrativamente e em procedimento ainda não regulamentado. O 

ordenamento jurídico brasileiro prevê que atos administrativos podem ser revisados pelo poder 

judiciário, porém, isto pode resultar em um entrave ao direito do titular em dispor livremente 

sobre seus dados, o que conflita com a autodeterminação informacional e o princípio do livre 

acesso, por exemplo. 

Por sua vez, o inciso IX do artigo 33 explicita que dados pessoais podem ser transferidos 

em ocasiões excepcionais e em decorrência de fatores externos não previstos na coleta dos 

dados. Para tanto, pode ser exigido teste de necessidade, seguindo-se o modelo europeu, de 

forma semelhante aos testes de identificação de incidência de base legal do legítimo interesse, 

com intuito de avaliar a verdadeira necessidade de transmissão dos dados, respeitando os 

princípios da necessidade e da adequação. Contudo, também se destaca que as hipóteses 

presentes neste inciso podem decorrer de atos do próprio titular, como o caso de assinatura de 

algum contrato, ou em decorrência de exigência legal, como o uso das informações pessoais 

em processo administrativo, judicial ou arbitral. 

Os artigos 34, 35 e 36 da LGPD apontam para a incumbência da autoridade nacional em 

determinar o nível de proteção do país estrangeiro ou órgão internacional, em verificar as 

cláusulas contratuais, normas cooperativas globais, selos, certificados ou códigos de conduta 

considerando as condições, garantias e medidas técnicas e organizacionais mínimas para a 

transferência, bem como, apontar se as garantias apresentadas são suficientes para a devida 

proteção dos dados do titular. 

Os artigos 4º, inciso IV, 50 e 51 e o artigo 55-J, inciso IX sobrevém da necessidade de 

observar técnicas e garantias de segurança para a proteção dos dados pessoais dos titulares, em 

âmbito nacional e internacional. O inciso IV do artigo 4º versa sobre a não aplicação da LGPD 

em caso de tratamento de dados pessoais provenientes de fora do território nacional que não 
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estejam em comunicação ou uso compartilhado com algum agente brasileiro ou que provenham 

de país que não proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado aos previsto na Lei. 

O artigo 50 e 51, por sua vez, estão previstos na Seção II do Capítulo VII e tratam sobre 

boas práticas e governança, determinando expressamente que os controladores e agentes de 

tratamento de dados pessoais dentro do território nacional devem observar uma série de regras 

de boas práticas e governança de acordo com a legislação pátria e normativas internacionais, 

bem como, destacando novamente a competência da autoridade nacional em determinar 

padrões técnicos que facilitem o controle dos dados pessoais pelos titulares, o que pode 

influenciar diretamente o fluxo transfronteiriço de dados. 

Por fim, o inciso IX do artigo 55-J da LGPD determina que compete à ANPD promover 

ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de 

natureza internacional ou transnacional. Esta determinação demonstra o claro interesse do 

legislador em dialogar com fontes de direito alienígenas em busca da harmonia regulatória 

internacional e a melhor adequação às melhores práticas legislativas e políticas em relação à 

proteção aos dados pessoais. 

Feita esta análise acerca das semelhanças e adequações da LGPD com relação às 

Diretrizes sobre Privacidade da OCDE, passa-se à análise das medidas práticas adotadas pelo 

Brasil em adequar-se à normativa, enfatizando-se o cenário regulatório internacional e as 

atribuições das autoridades nacionais de proteção à privacidade. 
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4 AS AÇÕES DE ADEQUAÇÃO IMPLEMENTADAS PELO BRASIL E SUAS 

RESPECTIVAS CONVERGÊNCIAS ÀS NORMATIVAS DA OCDE 

 

O terceiro capítulo debruça-se sobre esta análise, ou seja, será norteado para responder 

ao problema de pesquisa delimitado, que é verificar se a Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais converge à normativa da OCDE e se há um grau de proteção suficiente para a 

transmissão internacional de dados entre o Brasil e os países-membros do órgão internacional. 

Embora a Diretriz sobre Privacidade da OCDE tenha sido atualizada há mais de 07 anos, 

ainda é uma das principias normas de referência sobre privacidade e sobre livre fluxo de dados 

transfronteiriço. A maioria das legislações internas dos países, membros ou não, da 

Organização, buscaram internalizar seus princípios e fundamentos, haja vista que uma das 

principais características da normativa com relação ao fluxo de dados internacional é, 

justamente, a possibilidade de cessamento do fluxo de dados pessoais se um dos países 

envolvidos na negociação não possuírem nível de conformidade suficiente com as normativas 

sobre proteção de dados pessoais. No relatório de 30 anos da promulgação das Guidelines, um 

dos pontos de destaque foi justamente a resistência de alguns países em adequar-se às normas 

de privacidade de outro país, muitas vezes por não valer a pena a adequação, ou por mera 

resistência diplomática (OCDE, 2011). 

Em muitos casos, esta espécie de embargo se trata de uma decisão política e econômica, 

no entanto, o Brasil está em uma posição delicada no cenário internacional, em meio a uma 

crise econômica e institucional e que não pode se dar ao luxo de ser considerado inapto a efetuar 

estas trocas transfronteiriças de dados pessoais. As regras de governança e conformidade, 

embora possam parecer um custo para países ou empresas menores, é necessária para que haja 

a devida proteção aos dados pessoais, evitando vazamentos de dados e responsabilizações 

futuras. 

Outro ponto relevante é que os países da América Latina são demasiadamente omissos 

em relação às normativas internacionais. Dos países da América Latina, somente a Argentina e 

o Uruguai adequaram-se, não em todos os pontos, com as normas de conformidade estipuladas 

pela GDPR, por exemplo. Mesmo o Chile, membro da OCDE não está devidamente adequado 

à normativa Europeia (VIOLA, 2019). 

A questão que emerge é a partir de que momento um país está devidamente adequado 

às normativas internacionais ou ditames internos das principais potências econômicas do 

mundo. Alguns critérios são relevantes. Analisando o texto da GDPR e da Diretriz da OCDE 

vê-se que uma mera lei, um mero texto legislativo, não é suficiente para que o país esteja 
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devidamente adequado, possibilitando a troca transfronteiriça de dados. É um conjunto de 

fatores que influencia neste tipo de decisão (OCDE, 2016). 

Salienta-se que, parte das normativas internacionais que tratam sobre fluxo de dados 

internacional determina que algumas medidas podem ser tomadas para adequação, como 

cláusulas de contratos comerciais (conforme as Binding Corporate Rules da União Europeia) 

ou a comprovação de normas suficientes de compliance internalizadas na empresa ou órgãos 

públicos, por exemplo. Assim, existe certa maleabilidade na adequação exigida pelas 

normativas internacionais (OCDE, 2016). 

O Brasil, embora figure como uma economia emergente e seja um importante ator neste 

cenário comercial internacional, principalmente na venda de commodities, possui um recente 

histórico de cultura de compliance interno nas empresas. Mesmo a omissão sobre escândalos 

de corrupção e a prestação jurisdicional precária com relação aos envolvidos deixa o país sob 

maus olhos. Há pouco tempo existe um crescimento de consciência e de cultura de 

conformidade entre os particulares. Com relação ao poder público, há um longo caminho a ser 

percorrido (OCDE, 2018). 

Dado ao que está presente no item 6 das Diretrizes sobre Privacidade da OCDE98, para 

fins de verificar a convergência normativa entre a LGPD e as Diretrizes sobre Privacidade da 

OCDE utiliza-se como critério os próprios requisitos presentes na normativa da Organização 

 
98 6. These Guidelines should be regarded as minimum standards which can be supplemented by additional 
measures for the protection of privacy and individual liberties, which may impact transborder flows of personal 
data. 
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Internacional, quais sejam, aqueles elencados nas Partes Quatro99, Cinco100 e Seis101 do 

documento. 

 

4.1 A TRANSMISSÃO INTERNACIONAL DE DADOS E O PROTAGONISMO 

EUROPEU: A CENTRALIDADE DO RGPD NA REGULAÇÃO SOBRE 

PRIVACIDADE 

 

A origem do direito à privacidade se deu nos Estados Unidos, mas sua transformação 

no direito à proteção de dados pessoais moderno ocorreu na Europa a partir dos anos 70. Não 

por outro motivo as recomendações e padrões legislativos mais bem aceitas sobre a matéria são 

provenientes do velho continente. 

Embora as Guidelines da OCDE tenha sido a primeira normativa com o fito de criar a 

harmonia legislativa internacional através da estipulação de garantias mínimas, em uma 

perspectiva de regulação direta a Diretiva 46/95/CE estabeleceu uma disciplina única sobre a 

transferência de dados a países terceiros, a ser obedecida pelos países-membros da União 

Europeia, que foi seguida e complementada pelo GDPR, de espectro amplo o suficiente para 

influenciar o regime internacional de transferência de dados pessoais (DONEDA, 2019). 

 
99 PART FOUR. BASIC PRINCIPLES OF INTERNATIONAL APPLICATION: FREE FLOW AND 
LEGITIMATE RESTRICTIONS 16. A data controller remains accountable for personal data under its control 
without regard to the location of the data. 17. A Member country should refrain from restricting transborder lows 
of personal data between itself and another country where (a) the other country substantially observes these 
Guidelines or (b) sufficient safeguards exist, including effective enforcement mechanisms and appropriate 
measures put in place by the data controller, to ensure a continuing level of protection consistent with these 
Guidelines. 18. Any restrictions to transborder flows of personal data should be proportionate to the risks 
presented, taking into account the sensitivity of the data, and the purpose and context of the processing. 
100 PART FIVE. NATIONAL IMPLEMENTATION 19. In implementing these Guidelines, Member countries 
should: a) develop national privacy strategies that reflect a co-ordinated approach across governmental bodies; b) 
adopt laws protecting privacy; c) establish and maintain privacy enforcement authorities with the governance, 
resources and technical expertise necessary to exercise their powers effectively and to make decisions on an 
objective, impartial and consistent basis; d) encourage and support self-regulation, whether in the form of codes 
of conduct or otherwise; e) provide for reasonable means for individuals to exercise their rights; f) provide for 
adequate sanctions and remedies in case of failures to comply with laws protecting privacy; g) consider the 
adoption of complementary measures, including education and awareness raising, skills development, and the 
promotion of technical measures which help to protect privacy; h) consider the role of actors other than data 
controllers, in a manner appropriate to their individual role; and i) ensure that there is no unfair discrimination 
against data subjects. 
101 PART SIX. INTERNATIONAL CO-OPERATION AND INTEROPERABILITY 20. Member countries 
should take appropriate measures to facilitate crossborder privacy law enforcement co-operation, in particular by 
enhancing information sharing among privacy enforcement authorities. 21. Member countries should encourage 
and support the development of international arrangements that promote interoperability among Privacy 
frameworks that give practical effect to these Guidelines. 22. Member countries should encourage the development 
of internationally comparable metrics to inform the policy making process related to privacy and transborder flows 
of personal data. 23. Member countries should make public the details of their observance of these Guidelines. 
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O estabelecimento de um nível mínimo de proteção de dados pessoais, presente em todo 

o espaço da União Europeia foi o pressuposto necessário para possibilitar o livre fluxo desses 

dados dentro de duas fronteiras. O crescente fluxo de dados gera uma demanda por padrões 

normativos que o legitimem, e as normas europeias são certamente o modelo mais desenvolvido 

neste sentido. Outro motivo pelo protagonismo europeu sobre a temática é a existência de 

cláusula de vedação da transferência de dados para países fora do espaço comunitário que não 

apresentem nível “adequado” de tutela (DONEDA, 2019). 

Há certa maleabilidade quanto aos dispositivos legais e a forma de atuação do GDPR 

em relação ao fluxo transfronteiriço de dados. Em primeiro lugar, a normativa exige que a 

proteção de dados no país fora da União Europeia seja “adequada” e não “equivalente” ao 

padrão europeu, conforme artigo 45(1) do GDPR. Nesta categoria, deve haver um parecer 

favorável da Comissão Europeia na adequação do país. Pode haver também a transferência sem 

a mencionada adequação se forem fornecidas garantias adequadas, com a autorização da 

autoridade de garantia competente, normas vinculativas para as empresas ou demais condições 

elencadas no artigo 49 do GDPR (DONEDA, 2019). 

Parte essencial do processo de homologação de uma cláusula vinculativa para empresas 

ou binding corporate rules envolve a exigência de que o requerente demonstre como a sua 

estrutura corporativa em países fora da União Europeia observa as diretrizes sobre proteção de 

dados e privacidade. Embora seja uma alternativa para multinacionais conquistarem um selo de 

adequação junto aos países europeus, se percebe uma clara tentativa de sobreposição do modelo 

regulatório europeu aos demais, sem admitir as contribuições que poderiam receber de outros 

atores (SOMBRA, 2019). 

Conforme delimitado no subcapítulo anterior, cada país possui uma abordagem 

diferenciada com relação à proteção de dados pessoais. O modelo europeu e o norte-americano 

abordam de maneira bastante diversa a matéria da circulação internacional de dados e são dois 

dos principais atores comerciais e políticos com relação a fluxo de dados do planeta, portanto, 

é importante a harmonização e padronização regulatória de ambos (DONEDA, 2019). 

O ordenamento jurídico brasileiro, no artigo 33, inciso I, adotou como critério para 

transferência internacional de dados parâmetro semelhante ao adotado pelo regime europeu 

desde a Diretiva de proteção de dados de 1995, reiterado pelo GDPR em 2017, em que deve 

haver um “nível de proteção adequado” para que seja possível a certificação de que o 

ordenamento de destino está de acordo com os ditames previstos na LGPD. 

Diante disso, é necessário entender o que significa o “nível de proteção adequado” 

dentro da lógica europeia e devido às dificuldades de adaptação aos diversos graus de proteção 
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oriundos de ordenamentos diversos e com culturas jurídicas diversas, bem como, disparidades 

de poder geopolítico e econômico, como é o caso da pressão norte-americana (CARVALHO, 

2019). 

A escolha regulatória com relação a esta categoria de transmissão de dados aplica o 

chamado “modelo geográfico”, pois concentra os critérios de equivalência e adequação que 

autorizam a transferência internacional no nível de proteção de cada país, em sua legislação 

doméstica e compromissos internacionais assumidos pelos países envolvidos (IRIS, 2017). 

 Este conceito foi desenvolvido dentro da União Europeia após julgamento do icônico 

caso Schrems, iniciado pelo ativista Maximillian Schrems que culminou na invalidação do 

acordo Safe Harbor entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. A diferença entre 

“nível adequado” e “nível equivalente” de proteção de dados é importante, considerando a 

dificuldade metodológica de se comparar regimes jurídicos distintos, tendo em vista que a 

avaliação da adequação vai além de uma análise meramente legalista do direito vigente, mas 

requer a compreensão da forma de aplicação e enforcement local das regras de uma pluralidade 

de áreas, como direito civil, direitos humanos, direito administrativo, penal e sua relação e 

coexistência com demais formas de autorregulação (MARQUES; AQUINO, 2021). 

A origem deste acordo reside na Diretiva 95/46/CE que determinava que a transferência 

de dados pessoais para países fora da União Europeia somente seria lícita se observasse os 

padrões fixados na normativa. Isto forçou que os países formulassem normativas sobre proteção 

de dados pessoais dentro do prazo de 24 meses, fazendo com que, após uma conclusão técnica 

da União Europeia, os Estados Unidos da América fossem desqualificados como destino seguro 

aos dados pessoais oriundos da União Europeia (VERONESE, 2021). 

Conforme delimitado anteriormente, os EUA não possuem uma normativa específica 

sobre proteção de dados pessoais, aliado ao sistema legislativo em que cada estado emana 

normativas e à Common Law, fez o ambiente normativo instável o suficiente para que não 

mantivesse o status de proteção adequado por não ser interveniente o suficiente, ao contrário 

da União Europeia. 

A partir do momento em que a situação de disparidade se tornou um impedimento para 

o desenvolvimento do comércio e das demais relações entre os EUA e a União Europeia, 

começaram as tratativas para iniciar um “porto seguro” aos dados pessoais dos cidadãos 

europeus. Assim, após parecer do Grupo de Trabalho do artigo 29, previsto pela 

Diretiva95/46/CE, foi emanada pela Comissão Europeia a Decisão 2000/520/EC, por meio da 
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qual o órgão aprovou os parâmetros para o porto seguro, pautados em sete princípios básicos 

que deveriam ser respeitados pelos EUA102 (VERONESE, 2021). 

Por óbvio a aplicação destes princípios não sobreviveu às pressões exercidas pelo 

mercado de coleta de dados e metadados realizado por multinacionais com sede, em sua 

maioria, nos EUA, após o avanço tecnológico e o uso e consumo massivo da internet nos anos 

10 do Século XXI. A gota d’água para a comunidade europeia foi o escândalo exposto por 

Edward Snowden em 2013 em que restou explicitado que a guerra ao terror dos EUA serviu 

para justificar a coleta e o tratamento de dados de milhões de pessoas no mundo. 

O Safe Harbor foi definitivamente finalizado com o julgamento, em 2015, do processo 

C-362/14, conhecido como Caso Schrems, conforme já citado. O Tribunal de Justiça apreciou 

a Decisão 2000/520/CE que havia fixado o acordo entre os EUA e a EU por meio de uma 

controvérsia em que se questionava a proteção aos direitos fundamentais dos titulares sob a 

ótica da Diretiva 95/46/CE e da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. A 

conclusão do Tribunal foi a de que a Decisão 2000/520/CE mitigava o poder das autoridades 

administrativas ao delegar tal função de proteção aos Estados Unidos da América, sem firmar 

um sistema de conformidade e salvaguardas acessível aos cidadãos europeus (VERONESE, 

2021). 

Após os julgados da Comissão Europeia a controvérsia ainda não foi resolvida. A coleta 

e tratamento de metadados ainda é polêmica e diversos países europeus promulgaram leis 

autorizando a coleta a processamento destes dados. Há um difícil e dinâmico equilíbrio na 

tensão entre proteção de dados pessoais e privacidade, de um lado, e combate ao terrorismo e 

às redes internacionais de crimes organizados, de outro. A atual robustez normativa do GDPR 

decorre da preocupação com os problemas experimentados através da atuação das grandes 

empresas norte-americanas de serviços de Internet, como Google e Facebook (VERONESE, 

2021). 

O resultado deste processo foi o fim do acordo Safe Harbor e a criação do acordo 

Privacy Shield, de forma rápida e com prazo mais curto do que o imaginado. Além de fixar a 

aproximação maior com o marco jurídico europeu, houve a tentativa de institucionalizar figuras 

para a proteção da privacidade que não existiam nos Estados Unidos. A primeira delas é a 

criação de um Privacy Shield Ombudsperson, uma espécie de mediador para aplicação das 

políticas de privacidade em território norte-americano. Outro órgão, já extinto, foi o Privacy 

and Civil Liberties Oversight Board, que seria uma entidade ligada ao governo federal com 

 
102 U.S.-EU Safe Harbor Overview. Princípios presentes no Safe Harbor. Disponível em: 
<https://2016.export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp>. Acesso em: 27/03/2021. 
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autonomia funcional. Além destas medidas, houve a aprovação de uma grande revisão do 

Patriot Act e de outras leis que reforçaram o sistema de inteligência dos EUA após os atentados 

de 11 de setembro de 2001. Houve, de certa forma, uma tentativa de institucionalização de um 

sistema de proteção estatal, apesar da limitação criada pela tradição jurídica norte-americana 

(VERONESE, 2021). 

Este acordo foi um marco na regulação sobre privacidade no contexto internacional e 

demonstrou, novamente, a força da União Europeia no cenário de regulação à proteção de dados 

pessoais, haja vista que a política norte-americana de intervenção externa não é mais flexível, 

principalmente após a implementação da Doutrina Monroe. Nas palavras de Paul M. Schwartz 

e Karl-Nikolaus Peifer: 

Assim como o Safe Harbor, o Privacy Shield é mais bem compreendido como uma 

mistura de padrões da União Europeia com aqueles dos Estados Unidos. Após o “Caso 

Snowden” e o “Caso Schrems”, a União Europeia pôde empurrar o acordo final para 

ficar mais próximo aos seus princípios fundamentais. Ao mesmo tempo, os Estados 

Unidos puderam assinar o acordo porque ele continha versões diluídas de alguns dos 

princípios centrais da União Europeia sobre privacidade de dados. Ainda mais, muitos 

dos elementos do acordo geral ainda dependem de negociações futuras após o 

lançamento inicial dos mecanismos de supervisão. Consequentemente, os 

negociadores dos Estados Unidos assim puderam, com a consciência limpa, concordar 

com ele e acreditar no futuro processo colaborativo de produção de decisões com a 

União Europeia (SCHWARTZ; PEIFER, 2017, p. 161). 

 

O acordo do Privacy Shield, dessa forma, possui algumas diferenças com relação ao 

acordo anterior e foi consolidado por decisão da Comissão Europeia que considerou os Estados 

Unidos da América como um destino seguro para os dados provenientes da União Europeia. 

Em primeiro lugar, o acordo prevê uma extensa carta de princípios a serem respeitados pelas 

partes, dentre eles o direito à informação (notice), a liberdade de escolha (choice), a 

transparência (accountability for onward transfer), segurança (security), integridade dos dados 

e limitação de propósitos (data integrity and purpose limitation), acesso (access), proteção 

efetiva (recourse, enforcement and liability) e compliance (CARVALHO, 2019). 

Após nova manifestação realizada perante a Suprema Corte da Irlanda, o Tribunal de 

Justiça da União Europeia declarou inválida a decisão de adequação dos EUA em acórdão de 

16 de julho de 2020103. O principal motivo pela inadequação seria a ausência de condições dos 

 
103 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça. Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Seção), 16 jul. 2020. 
Processo C-311/18: Pedido de decisão prejudicial apresentado pela High Court (Irlanda) em 9 de maio de 2018 — 
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EUA garantirem a aplicação dos artigos 7º, 8º e 47º da Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia em face de ingerências das autoridades daquele país em dados pessoais 

recebidos no seu território oriundos da Europa. A Corte entendeu que os programas de 

monitoramento da área de segurança nacional do país norte-americano não ofereceriam 

salvaguardas suficientes ao tratamento de dados pessoais, como a proporcionalidade e a 

limitação, bem como, considerou que o mecanismo do Privacy Shield Ombudsperson não seria 

suficiente para proteger os titulares dos dados pessoais, pois o órgão não teria legitimidade para 

insurgir contra ações do governo federal norte-americano (VERONESE, 2021). 

No entanto, a própria decisão do Tribunal de Justiça aduziu que tais controvérsias 

poderiam ser sanadas pela adoção de cláusulas vinculativas às empresas ou biding corporate 

rules, o que, apesar de vincularem somente as empresas, as tornaria responsáveis na Europa 

sobre eventuais infrações. A decisão faz referência também que aos cidadãos norte-americanos 

cabe a proteção de seus direitos pela Quarta Emenda da Constituição, enquanto cidadãos 

estrangeiros, situados em outros países, ficam sem proteção judicial (VERONESE, 2021). 

Percebe-se desta exposição que a União Europeia exerce forte papel de protagonista na 

regulação sobre dados pessoais, principalmente na matéria de transferência internacional de 

dados. O que se destaca é que os Estados Unidos da América, apesar de terem modificado sua 

cultura sobre proteção de dados e de haver certo movimento normativo no sentido de limitar a 

atuação das empresas que efetuam processamento de dados, ainda não foi considerado 

adequado, mesmo sendo umas das nações mais poderosas do mundo. Outro ponto é que o 

Privacy Shield e um acordo bilateral entre os norte-americanos e a União Europeia, ou seja, não 

obriga os EUA a oferecerem proteção de dados a outros países. 

Desde o advento da sociedade da informação, existe uma discussão acerca do conceito 

de soberania em virtude do enfraquecimento dos Estados nacionais subdesenvolvidos diante do 

chamado “colonialismo eletrônico” ou “imperialismo cibernético”, fenômeno que dificulta a 

implementação de graus superiores de proteção a direitos individuais justamente em virtude da 

falta de interesse de determinados atores (CARVALHO, 2019). 

Isto impede, por exemplo, a adoção de uma carta de direitos da internet a nível global, 

conforme defendido por Stefano Rodotà. Para o autor, diante do poder exercido pelos gigantes 

da internet, deve-se desenvolver uma iniciativa constitucional para que se garantam os direitos 

fundamentais dos usuários da rede, uma Internet Bill of Rights, a partir da promoção da 

participação de múltiplos sujeitos, em níveis diversos, em um modelo com baixa formalização, 

 
Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62018CN0311>. Acesso em: 28/03/2021. 
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de modo a incluir o maior número possível de indivíduos para a criação de regras comuns do 

espaço virtual (RODOTÀ, 2008). 

O desafio brasileiro enquadra-se neste sentido. Há a contraposição entre a existência de 

um modelo normativo robusto e atual para a tutela da transferência internacional de dados e a 

resistência de determinados agentes, o que produz substanciais impactos à efetividade da LGPD 

sob a perspectiva transacional. A LGPD é profundamente baseada no GDPR europeu, o que 

leva a crer que boa parte das decisões de implementação e adequação da normativa brasileira 

serão pautadas também nas decisões tomadas pela União Europeia. 

A difusão de um patamar ideal de privacidade a nível global tem o condão de demonstrar 

que a ausência de salvaguardas efetivas importa em uma redução de negócios, de sorte que a 

proteção dos dados pessoais deve advir não somente da regulação estatal, como também deve 

estar explícita nas noções de inovação e produtividade, com vistas a produzir o consenso de que 

a tecnologia somente pode evoluir e ser desenvolvida se trazer consigo determinado nível de 

proteção da privacidade. Assim, uma possível solução para a temática da proteção de dados 

poderia ser o já citado Privacy by design, em que são adotadas técnicas voltadas à privacidade 

desde a idealização de determinado produto ou serviço (CAVOUKIAN, 2010). 

Uma figura importante neste sentido é a autoridade nacional de proteção de dados 

autônoma, independente e com poderes de fiscalização e aplicação de sanções dentro de cada 

estado. A partir do fortalecimento destas instituições e da adoção de normativas 

internacionalmente aceitas, os países e as big tech se verão obrigados a reestruturarem seus 

processos produtivos de maneira a incorporar preocupações com a privacidade, bem como, 

informarem falhas relevantes no que diz respeito à proteção de dados, mediante abrandamento 

de sanções e responsabilização indenizatória (CARVALHO, 2019). 

A normativa brasileira estipulou que cabe à ANPD a decisão de adequação sobre 

proteção oferecida por países terceiros. Caso o Brasil siga exemplos de países vizinhos da 

América Latina, há chances que a ANPD venha a reconhecer a validade ao contexto brasileiro 

de todas as decisões de adequação proferidas pela Comissão Europeia (MARQUES; AQUINO, 

2021). 

Destaca-se que a ausência de uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais foi 

um dos motivos que fez o acordo internacional do Privacy Shield perder eficácia. A atuação 

autoridade nacional e a difusão de ideais de proteção à privacidade e dos dados pessoais entre 

os players do cenário econômico internacional são imprescindíveis para a efetividade da LGPD. 

No atual momento político e econômico brasileiro e devido à recente efetividade da LGPD, é 
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impossível prever qual será a posição brasileira com relação à adequação normativa 

internacional. 

 

4.1.2 A TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

A transferência internacional de dados ganhou destaque nos últimos anos com o advento 

da internet e com a transformação econômica ocorrida em torno da monetização dos dados 

pessoais. Atualmente, é praticamente impossível contratar qualquer serviço que tenha conexão 

com a internet que não esteja, de alguma forma, relacionado com alguma transferência 

internacional de dados, seja em algum servidor de armazenamento na nuvem, seja em algum 

centro de processamento. 

Diante disso, a demanda pela regulação mundial sobre o tratamento de dados em âmbito 

internacional aumentou consideravelmente, principalmente após escândalos de vazamentos de 

dados e violação aos direitos fundamentais de milhões de usuários de serviços pelo mundo. 

As regulações internacionais não podem ser voltadas somente ao fluxo internacional de 

dados, no entanto. A demanda por regulação uniforme e segura nesse âmbito deixa clara a 

ineficácia de iniciativas normativas nacionais que sejam isoladas e em desalinho com padrões 

internacionais, tal como é caso da regulação de propriedade intelectual ou de fluxo financeiros, 

por exemplo, que são objeto tradicional de tratados. Em sistemas desse gênero é comum que 

alguns atores adotem uma tutela menos rígida que outros, acarretando o comprometimento de 

toda a estrutura regulatória e prejudicando aqueles que proporcionam tutela adequada 

(DONEDA, 2019). 

A não observância de critérios mínimos para o tratamento de dados pessoais poderia 

resultar em localidades que possibilitariam certas operações consideradas ilícitas em outras 

partes do mundo dentro daquele território de forma lícita. Em uma analogia direta com os 

“paraísos fiscais”, haveria “paraísos de dados”. Diante disso, a adoção de uma normativa 

internacionalmente aceita que aponte critérios mínimos para o processamento de dados é 

imprescindível. 

Neste contexto, inciativas regulatórias pioneiras tiveram como escopo a busca de 

padrões internacionais comuns que possibilitassem a atividade comercial livre e adequada, 

como é o caso das Guidelines da OCDE. Conforme já dito neste trabalho, a tendência normativa 

de proteção à privacidade e à proteção de dados teve início em solo europeu e dentre os países 
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da OCDE, demonstrando a centralidade da matéria e, de certa forma, uma segregação de países 

externos. 

Hoje, existe uma certa concentração das normativas de proteção de dados pessoais em 

países industrializados. A disparidade de regimes de proteção de dados entre tais países e os 

demais deixa claro que o fluxo de informações pessoais entre eles é algo que merece ser levado 

em consideração. Países menos desenvolvidos têm outras prioridades com relação à sua 

população, normalmente voltada à defesa de direitos humanos e sociais, afastando, de certa 

forma, direitos individuais dos cidadãos. Isto pode causar uma segregação ainda maior entre 

países que possuem normativas sobre proteção de dados e países que não possuem (RODOTÀ, 

2008). 

A variação na abordagem que os países adotam em relação à tutela de dados pessoais 

também interfere na criação e internalização de normativas. Esta variação fez com que houvesse 

uma fragmentação nos regimes de dados de cada país e na estrutura legislativa em que se 

baseiam. As justificativas para imposição de limitação na coleta e uso dos dados são cruciais 

para entender o motivo desta fragmentação (DORWART; MYKHALCHENKO, 2020).  

De um lado estão países que criam leis sobre privacidade por propósitos econômicos ou 

políticos, priorizando a cibersegurança ao invés da privacidade dos indivíduos e reflete o 

interesse em fortalecer aspectos de segurança tanto por ciberespionagem ou por interferência 

estrangeira na infraestrutura de comunicações interna. Dentre estas normativas pode-se citar o 

Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD) dos Estados Unidos, o Cyber Security 

Law (CSL) da China, o Cyber Security Basic Act do Japão, o Cybersecurity Act da Singapura e 

o Law on Cybersecurity do Vietnã (DORWART; MYKHALCHENKO, 2020). 

De outro lado, estão modelos de governança que tratam a privacidade e a proteção aos 

dados pessoais como direitos humanos fundamentais. Estes modelos tendem a enfatizar os 

danos sociais decorrentes das tecnologias emergentes tais como a parcialidade e preconceito 

possíveis de tratamento de dados por algoritmos, vigilância sutil e oculta e perda de empregos. 

Alguns exemplos de normativas neste sentido são a Declaração Mundial de Direito Humanos, 

o International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), a Convention on the Rights of 

the Child (CRC), a European Convention for the Protection of Individuals with Regard to 

Automatic Processing of Personal Data (Convention 108) e a Arab Charter on Human Rights. 

Na prática, os países variam entre estas duas abordagens legislativas (DORWART; 

MYKHALCHENKO, 2020). 

A assimetria global no desenvolvimento tecnológico e no consequente uso dos dados 

para o progresso econômico produz discrepância em como os países lidam com as estratégias 
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digitais. Países que dominaram os processos de digitalização antes que os demais normalmente 

buscam estratégias que favorecerão a expansão de sua produção digital em outros mercados 

enquanto previnem competidores de desafiarem seu domínio. Em contraste, países que estão 

buscando adaptação ao mundo digitalizado buscarão políticas defensivas que restingam a 

penetração de empresas de dados globais nos mercados domésticos e fomentarão políticas 

agressivas que estimulem o desenvolvimento de suas próprias capacidades e estruturas 

tecnológicas (DORWART; MYKHALCHENKO, 2020). 

Os países podem adotar posturas conciliatórias, competitivas ou isolacionistas com 

relação às possíveis ameaças exercidas por outros regimes de dados. Na abordagem 

conciliatória, os países negociam estratégias de desenvolvimento em conformidade com normas 

e costumes preexistentes para fins de cooperar com multinacionais digitais para benefício 

mútuo. Em contraste, na abordagem competitiva os países desenvolvem suas próprias estruturas 

digitais e agressivamente competem com outras multinacionais na exportação de bens e 

serviços para conquistar mercados externos. Por fim, os países podem adotar uma postura 

isolacionista em que alocam recursos para desenvolver indústrias autossuficientes ou ampliam 

sua soberania jurídica em território digital. A tendência é de que os países adotem uma mescla 

entre as duas primeiras abordagens (DORWART; MYKHALCHENKO, 2020). 

O fato é que os países em desenvolvimento, via de regra, adotarão as normativas 

impostas pelos países desenvolvidos, politicamente e economicamente mais fortes. A regulação 

das políticas internas sobre dados pessoais está diretamente ligada com a potencialidade de 

participação comercial com determinados grupos econômicos ou países. Ocorre que as normas 

que se aplicam em países desenvolvidos podem não se aplicar nos países subdesenvolvidos e 

mais pobres. 

O nível educacional, a estrutura digital do país, a disponibilização de recursos para 

órgãos administrativos de fiscalização, o acesso à tecnologia e a presença de empresas 

multinacionais nos territórios são fatores a serem considerados para adoção de políticas 

internacionais de regulação de dados. A exigência de níveis adequados de proteção de dados 

ou de adoção de certas práticas comerciais específicas podem ser um impedimento para que 

países sem estrutura suficiente atuem no cenário econômico internacional, gerando, de certa 

forma, um monopólio econômico e regulatório com relação ao mercado de dados e aumentando 

a discrepância entre os países. 

A harmonização das diversas regras nacionais é um desafio enfrentado pela comunidade 

internacional não somente na questão do livre fluxo transfronteiriço de dados. Foi nesta lógica 

que surgiu o primeiro documento de importância na área, as Guidelines da OCDE e, 
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posteriormente, surgiu a Convenção 108, de 1981, em uma perspectiva mais balanceada e 

voltada ao âmbito de influência do Conselho da Europa (DONEDA, 2019). 

Até meados de 2018, o Brasil era um dos poucos países entre as principais economias 

do mundo que não tinham um marco regulatório de proteção de dados pessoais, além de ter sido 

uma das últimas democracias da América Latina a ter uma Lei neste sentido. Ao estabelecer 

uma normativa referente a proteção de dados pessoais, o legislador brasileiro inspirou-se muito 

na legislação europeia, principalmente no GDPR (SOMBRA, 2019).  

Parte da preocupação em manter o alinhamento da LGPD com a GDPR decorre da 

preocupação e interesse em manter o contínuo fluxo comercial com a União Europeia, além de 

seguir, por conseguinte, uma das principais normativas sobre o tema no mundo, o que facilita 

em diversos aspectos a atuação internacional e a devida adequação às demais normativas, nem 

que seja a título de texto legislativo. Por óbvio, a semelhança legislativa entre a LGPD e a 

GDPR pode ser um ponto positivo para a devida adequação do Brasil em relação às Diretrizes 

da OCDE. Passa-se, portanto, à análise do texto da LGPD referente à transferência internacional 

de dados. 

A LGPD dá início ao trato da matéria de tratamento internacional de dados pela 

definição de que transferência internacional de dados é a transferência de dados pessoais para 

país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro, conforme artigo 5º, 

inciso XV. É importante compreender que o conceito de “transferência” não se limita ao envio 

de dados pessoais de um país para outro: o armazenamento de dados pessoais fora do país e o 

acesso remoto a dados pessoais a partir do exterior igualmente se caracterizam como uma 

transferência internacional para os fins da legislação (LEONARDI, 2021). 

Semelhante ao que se fez no Regulamento europeu, a LGPD estrutura três regimes 

relativamente distintos de tutela das transferências internacionais de dados: a declaração de 

existência de grau de proteção de dados adequado ao previsto na LGPD (art. 33, inciso I); a 

existência de garantias de cumprimento dos preceitos da LGPD (art. 33, inciso II); e 

derrogações específica do regime da LGPD, casuisticamente listados com vistas a promover 

algum objetivo de interesse público (art. 33, incisos III a IX) (CARVALHO, 2019). 

Ressalta-se que não existe hierarquia entre os mecanismos de transferência, sendo que 

aquele escolhido dependerá da finalidade e do contexto da transferência e da natureza dos dados 

pessoais, devendo-se avaliar cuidadosamente cada caso concreto para se definir qual 

mecanismo de transferência mais apropriado (LEONARDI, 2021). 

A hipótese prevista no inciso I do artigo 33 da LGPD é a mais omissa de todos os 

regimes existentes, tendo em vista que a lei silenciou sobre os detalhes para a qualificação de 
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determinado ordenamento ou corpo normativo como “adequado”, transferindo esta 

responsabilidade à autoridade nacional em seu artigo 34 e incisos104, refletindo o chamado 

“modelo geográfico” e reflete o disposto no Parágrafo 17 do Privacy Framework da OCDE. 

Se percebe de pronto que existe uma distinção fundamental entre a LGPD e o GDPR, 

tenho em vista que a normativa europeia orienta a Comissão Europeia a decidir pela adequação 

do nível de proteção em torno de três pilares ainda bastante abertos, com um maior nível de 

especificação, conforme item 2 do artigo 45 do GDPR,105 e dada a semelhança entre a lei 

brasileiro e a normativa estrangeira, espera-se que sejam internalizados os critérios de avaliação 

para nível adequado de proteção nestes termos (CARVALHO, 2019). 

Neste ponto a LGPD adota, de certa forma, uma tentativa de extensão extraterritorial 

dos seus efeitos ao passo que não se importa com a existência e a efetividade de normatização 

de proteção de dados no outro país, não é exigido que o ordenamento estrangeiro conte com um 

arcabouço normativo específico de proteção de dados, desde que o núcleo fundamental da 

LGPD possa ser encontrado, ainda que difusamente, no ordenamento do destinatário dos dados. 

Notadamente, nota-se que a figura da autoridade nacional será peça fundamental para 

análise do ordenamento jurídico de cada país, tendo em vista que a análise prevista neste 

dispositivo não é pontual ou casuísta, mas diz respeito à aptidão do ordenamento como um todo 

para garantir nível adequado de proteção de dados, ou seja, a decisão da autoridade tem efeitos 

amplos e gerais, servindo como um aval para transferência de dados, pelo menos por certo 

tempo (CARVALHO, 2019). 

 
104 Art. 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso 
I do caput do art. 33 desta Lei será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração: I - as normas 
gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional; II - a natureza dos 
dados; III - a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos 
nesta Lei; IV - a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento; V - a existência de garantias judiciais 
e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais; e VI - outras circunstâncias específicas 
relativas à transferência. 
105 2. When assessing the adequacy of the level of protection, the Commission shall, in particular, take account of 
the following elements: (a) the rule of law, respect for human rights and fundamental freedoms, relevant 
legislation, both general and sectoral, including concerning public security, defence, national security and criminal 
law and the access of public authorities to personal data, as well as the implementation of such legislation, data 
protection rules, professional rules and security measures, including rules for the onward transfer of personal data 
to another third country or international organisation which are complied with in that country or international 
organisation, case-law, as well as effective and enforceable data subject rights and effective administrative and 
judicial redress for the data subjects whose personal data are being transferred; (b) the existence and effective 
functioning of one or more independent supervisory authorities in the third country or to which an international 
organisation is subject, with responsibility for ensuring and enforcing compliance with the data protection rules, 
including adequate enforcement powers, for assisting and advising the data subjects in exercising their rights and 
for cooperation with the supervisory authorities of the Member States; and (c) the international commitments the 
third country or international organisation concerned has entered into, or other obligations arising from legally 
binding conventions or instruments as well as from its participation in multilateral or regional systems, in particular 
in relation to the protection of personal data. 
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Assim, uma vez declarada a adequação do nível de proteção de determinado país ou 

organismo internacional, os controladores poderão transferir dados pessoais livremente para tal 

território, sem a necessidade de anuência da ANPD ou dos titulares. Com relação aos Estados 

Unidos da América, não se sabe se será adotada conduta semelhante à União Europeia de firmar 

um acordo internacional, como é o caso do Privacy Shield, tampouco se a adesão ao Privacy 

Shield por parte das empresas americanas servirá, por triangulação, como adequação às normas 

da LGPD, caso a ANPD reconheça a adequação do grau de proteção de dados pessoais dos 

países-membros da União Europeia, por estarem sujeitos ao GDPR (LEONARDI, 2021). 

Existe hipótese para transferência internacional de dados quando o ordenamento de 

destino não apresente todas as salvaguardas necessárias ao atendimento dos padrões protetivos 

estabelecidos na LGPD, sendo possível ao controlador oferecer e comprovar garantias 

específicas para o cumprimento dos preceitos legais estabelecidos, seja por meio de cláusulas 

contratuais, padrão ou específicas, normas corporativas vinculantes ou selos, certificados e 

códigos de conduta regularmente emitidos, nos termos do inciso II do artigo 33 da LGPD 

(CARVALHO, 2019). 

A LGPD não fornece maiores detalhes com relação aos procedimentos de verificação e 

a aprovação de cláusulas contratuais específicas para transferência internacional pela ANPD, 

elencando apenas que deverão ser considerados os requisitos, as condições e as garantias 

mínimas para a transferência que observem os direitos, as garantias e os princípios da LGPD, 

bem como, que quaisquer alterações substanciais realizadas nas referidas cláusulas deverão ser 

comunicadas à ANPD para eventual reavaliação (LEONARDI, 2021). 

Com relação às cláusulas-padrão contratuais ou cláusulas-modelo, estas devem ser 

elaboradas pela própria ANPD, contendo as obrigações das partes envolvidas nas transferências 

e os direitos dos titulares dos dados a serem transferidos. Caso o controlador de dados adote as 

cláusulas-padrão contratuais elaboradas pela autoridade, poderá realizar a transferência dos 

dados sem a necessidade de anuência da ANPD ou dos respectivos titulares. Não existem 

maiores informações na LGPD sobre estas cláusulas, no entanto, acredita-se que a União 

Europeia deve influenciar, mais uma vez, a atuação da ANPD, utilizando de modelo as 

chamadas Standard Contractual Clauses (SCC), divulgadas pela Comissão Europeia106  

(LEONARDI, 2021). 

Outra hipótese para transferência internacional de dados são as normas corporativas 

globais, semelhantes às binding corporate rules (BCR) do direito europeu. Em geral, as BCRs 

 
106 Comissão Europeia. Standard Contractual Clauses (SCC). Disponível em: <https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en>. 
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devem conter os princípios de proteção de dados pessoais, como transparência, qualidade e 

segurança, os meios que garantem a efetividade da política interna do grupo (auditoria, 

treinamento etc.) e mecanismos que comprovem que a política seja, de fato, vinculante para as 

empresas do grupo (LEONARDI, 2021). 

As normas corporativas vinculantes ou binding corporate rules (BCR) destinam-se a 

permitir que empresas multinacionais transfiram dados pessoais da União Europeia para seus 

aliados localizados fora do bloco. As BCR promovem a adoção de padrões globais sobre 

proteção de dados e privacidade, bem como aumentam a conscientização dentro da organização 

(SOMBRA, 2019). 

Embora a LGPD seja omissa a respeito, espera-se que a ANPD adote um modelo similar 

no Brasil, já que a legislação prevê que o controlador deve oferecer e comprovar garantias de 

cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados pessoais. 

Quaisquer alterações substanciais feitas nas normas corporativas globais devem ser 

comunicadas à ANPD para aprovação (LEONARDI, 2021). 

Neste sentido, percebe-se que a regulação pode ser proveniente de fontes não estatais, 

partindo de iniciativas de particulares que podem fomentar um meio ambiente de adequação e 

conformidade normativa aceita e difundida pelo setor privado que pode ensejar em uma 

regulação dinâmica e pontual, com o intuito de alterar a cultura do ambiente de negócios que 

se encontram (FRAZÃO, 2018). 

A possibilidade aberta pela LGPD de que seus preceitos sejam protegidos por 

intermédio de instrumento privados significaria uma flexibilização dos princípios nela 

elencados. Diante disso, é necessário que o ordenamento forneça um quadro regulatório capaz 

de incentivar a liberdade contratual e a autonomia privada e que, ao mesmo tempo, atenda aos 

imperativos das normas cogentes, especialmente a protetivas de interesses difusos 

(CARVALHO, 2019). 

Estas iniciativas privadas devem se pautar por critérios minimamente previsíveis e de 

acordo com os fundamentos e princípios da LGPD, daí o motivo pelo qual o artigo 35107 

 
107 Art. 35. A definição do conteúdo de cláusulas-padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas 
contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, certificados e 
códigos de conduta, a que se refere o inciso II do caput do art. 33 desta Lei, será realizada pela autoridade nacional. 
§ 1º Para a verificação do disposto no caput deste artigo, deverão ser considerados os requisitos, as condições e as 
garantias mínimas para a transferência que observem os direitos, as garantias e os princípios desta Lei. § 2º Na 
análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais submetidas à aprovação da 
autoridade nacional, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verificação 
quanto às operações de tratamento, quando necessário. § 3º A autoridade nacional poderá designar organismos de 
certificação para a realização do previsto no caput deste artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos 
definidos em regulamento. § 4º Os atos realizados por organismo de certificação poderão ser revistos pela 
autoridade nacional e, caso em desconformidade com esta Lei, submetidos a revisão ou anulados. § 5º As garantias 
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determina que a verificação das cláusulas contratuais para uma determinada transferência, bem 

como normas corporativas globais ou selos, fica a cargo da autoridade nacional de proteção de 

dados, que considerará os requisitos, as condições e garantias mínimas previstas pela lei 

brasileira para a viabilização de soluções privadas (CARVALHO, 2019). 

A transferência internacional de dados pode ser realizada também quando as partes 

envolvidas possuam selos, certificado ou código de conduta reconhecidos pela ANPD. Tais 

certificações ainda não existem e devem ser adotadas pela autoridade nacional observando-se 

as condições e garantias mínimas para a observância de direitos, garantias e princípios da Lei, 

podendo ainda designar organismos específicos de certificação para validar tais documentos 

(LEONARDI, 2021). 

Desse modo, o segundo regime de transferência internacional de dados previsto na 

LGPD autoriza uma modalidade, aparentemente, menos segura para o fluxo de dados, pautada 

na autonomia da vontade das partes e avalizada pela autoridade nacional, recaindo sobre si a 

responsabilidade por certificar que as devidas salvaguardas estão sendo adotadas. 

Esta modalidade de transferência de dados traz à tona o debate sobre a possibilidade da 

pressão e influência exercidas por multinacionais no setor privado que possam, de certa forma, 

coagir ou forçar a autoridade nacional a adotar certas cláusulas contratuais ou admitir a ausência 

de salvaguardas suficientes por apelo econômico ou político exercido pelo Estado cuja empresa 

possui sede. 

Por fim, a LGPD prevê um terceiro regime para transferência internacional de dados 

que se caracteriza, de certa forma, pelo afastamento do manto de proteção legal a favor de 

objetivos de interesse público previstos de maneira taxativa pelos incisos III a IX do artigo 

33108. São exceções que não significam um completo afrouxamento dos princípios e 

fundamentos previstos na lei, sendo apenas o caso de aplicação de outros direitos fundamentais 

flexibilizando-se a tutela da proteção aos dados pessoais (CARVALHO, 2019). 

 
suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no caput deste artigo 
serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo 
com o previsto nos §§ 1º e 2º do art. 46 desta Lei. 
108 III - quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de 
inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional; IV - quando 
a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; V - quando 
a autoridade nacional autorizar a transferência; VI - quando a transferência resultar em compromisso assumido em 
acordo de cooperação internacional; VII - quando a transferência for necessária para a execução de política pública 
ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei; 
VIII - quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com 
informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades; 
ou IX - quando necessário para atender as hipóteses previstas nos incisos II, V e VI do art. 7º desta Lei. 
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As disposições contidas nesta categoria de transferência de dados constituem situações 

residuais em que não há a análise da autoridade nacional de dados acerca da higidez do 

ordenamento de origem ou certeza sobre mecanismos que assegurem a proteção adequada dos 

direitos fundamentais. Isto pode decorrer, ironicamente, da aplicação da própria LGPD, tendo 

em vista que algumas das possibilidades previstas no artigo decorrem de acordos internacionais 

ou de análises pontuais específicas da autoridade nacional (CARVALHO, 2019). 

A primeira hipótese é a que autoriza a transferência internacional para cooperação 

jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de 

acordo com os instrumentos de direito internacional. Trata-se de hipótese em que o interesse 

público se sobrepõe aos direitos dos titulares dos dados pessoais transferidos, sem aplicação 

direta para o setor privado. Neste mesmo sentido, a lei permite a transferência internacional de 

dados para fins de proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiros 

(LEONARDI, 2021). 

A próxima hipótese de transferência internacional de dados se baseia na autorização 

expressa pela ANPD. Conforme já comentado no presente trabalho, trata-se de uma das 

categorias para transferência de dados que mais merecem atenção, pois a lei não faz qualquer 

referência acerca dos parâmetros autorizadores para transferência além dos princípios e 

fundamentos, devendo-se aguardar manifestação expressa da ANPD para tanto. 

A LGPD prevê essa competência sem determinar a partir de quais critérios a ANPD 

deve decidir, por isso, é possível argumentar que a autoridade possui margem de 

discricionaridade maior do que quando em face do mecanismo de decisão de adequação, visto 

existir ausência de critérios balizadores previstos em lei no processo de decisão da autorização 

pela ANPD (MARQUES; AQUINO, 2021). 

Em sequência, há hipótese para transferência internacional em caso de compromisso 

assumido em acordo de cooperação internacional, como é o caso do Privacy Shield norte-

americano com a União Europeia, devendo tal acordo de cooperação ser avaliado pela ANPD 

e certificado como plausível, em formato parecido com o da lei europeia. 

Outra hipótese de autorização para transferência internacional de dados é disponível 

apenas para a Administração Pública e autoriza a transferência quando for necessária para a 

execução de alguma política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo necessário 

garantir a devida publicidade de tal transferência, obedecendo-se aos termos do artigo 23, inciso 

I da LGPD (LEONARDI, 2021). 

A hipótese de transferência internacional de dados baseada no consentimento do titular 

presente no inciso VIII ganha especial relevância pois afasta a proteção legislativa de indivíduos 
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frágeis na relação negocial, em especial se levar em consideração a aplicabilidade relações de 

consumo. Em casos de contrato de adesão, por exemplo, devem existir salvaguardas específicas 

e normas protetivas explícitas para fins de evitar abusos e danos aos titulares (MARQUES, 

2016). 

Para que a manifestação seja inequívoca, o consentimento deverá ser fornecido por 

escrito, em cláusula destacada, ou por outro meio que demonstre a manifestação da vontade do 

titular, garantindo-se a demonstração de que o consentimento foi obtido forma inequívoca, livre 

e informada, assegurando-se a renúncia do consentimento a qualquer tempo, bem como, a 

exclusão dos dados, onde quer que estejam. Na prática, esta hipótese é pouco viável pois 

demanda demasiada manutenção, se respeitada (LEONARDI, 2021). 

A última hipótese para transferência internacional de dados faz referência aos incisos II, 

V e VI do artigo 7º da LGPD109. O primeiro inciso versa sobre o cumprimento de obrigação 

legal ou regulatória pelo controlador, sem, no entanto, exigir que o controlador identifique na 

legislação ou regulação a obrigação legal. A LGPD não especifica se essa obrigação legal ou 

regulatória seria exclusivamente brasileira, devendo a ANPD estipular se obrigações 

estrangeiras também justificam tal hipótese (LEONARDI, 2021). 

A hipótese do inciso seguinte faz referência à execução de contrato ou de procedimentos 

preliminares relacionados a contrato que o titular faça parte, a pedido do próprio titular dos 

dados. Nota-se que é requisito essencial de tal hipótese que o titular dos dados transferidos seja 

parte do contrato em questão ou requisite os procedimentos preliminares. O termo “contrato” 

utilizado na norma tem um sentido mais amplo do que um mero instrumento formal, abarcando 

todo tipo de acordo e relação jurídica de natureza contratual existente entre as partes 

(LEONARDI, 2021). 

Por meio desse mecanismo de transferência é possível justificar todo tratamento de 

dados realizado no exterior que seja necessário para que o controlador possa cumprir com a 

relação jurídica contratual celebrada com o titular e/ou atender às solicitações feitas pelo titular 

na fase pré-contratual (LEONARDI, 2021). 

Por fim, a última hipótese para transferência internacional de dados faz referência ao 

exercício regular de direitos do controlador ou titular dos dados em processo judicial, 

administrativo ou arbitral. Dessa forma, caso o controlador ou o titular sejam parte de um 

 
109 Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: II - para o 
cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; V - quando necessário para a execução de 
contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular 
dos dados; VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último 
nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); 
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processo de natureza judicial, administrativa ou arbitral no Brasil ou no exterior, a transferência 

internacional poderá ser realizada, com o fito de possibilitar sua defesa integralmente. É uma 

maneira de garantir que não sejam impostas barreiras no exercício do direito de defesa do 

controlador, seja ele exercido no território nacional ou fora dele (LEONARDI, 2021). 

A aplicação destas derrogações deve necessariamente estar atenta à proteção dos direitos 

fundamentais e constitucionalmente aceitos no ordenamento jurídico brasileiro. A LGPD, ao 

contrário do GDPR, não faz referência ao “interesse público” como fundamento para 

transferência, embora a tradição jurídica brasileira convirja para a utilização da noção de 

interesse público, principalmente no caso de execução de políticas públicas. Ainda neste caso, 

a sua utilização deve ser adaptada aos imperativos de racionalidade democrática exigidos pela 

ordem constitucional vigente (CARVALHO, 2019). 

Percebe-se novamente que a autoridade nacional de proteção de dados merece destaque 

na sua atuação, pois o afastamento dos direitos fundamentais em casos de fluxo transfronteiriço 

de dados deve ser regulamentado pelas salvaguardas e critérios de proteção mínima delimitados 

pelo órgão, bem como, deve servir como impeditivo em eventuais casos de tentativas de abusos 

de outros ordenamentos por intermédio do setor privado ou por interesse público. 

A prática internacional demonstra que o modelo de adequação ou de acordos bilaterais, 

como é o caso do Privacy Shield, são demasiadamente lentos e burocráticos, embora sejam, de 

certa forma, mais estáveis. Não por outro motivo, a maioria das empresas opta por adotar as 

cláusulas contratuais modelo (SCC) estipuladas pela Comissão Europeia, de forma a ganhar 

agilidade e viabilizar as transferências internacionais necessárias para suas atividades 

empresariais específicas, sendo poucos os casos de empresas que optam por implementar 

normas corporativas globais, de aprovação complexa e muito demorada (LEONARDI, 2021). 

O regime contido na LGPD se distancia do GDPR por não possui regime condicionado 

entre hipóteses legais. A disposição das hipóteses legais em incisos sem estabelecimento de 

causas de subordinação entre as autorizações demonstra que, em caso de decisão pela 

inadequação de determinado ordenamento, poderia o controlador optar igualmente pelas demais 

hipóteses autorizadoras da transferência. No entanto, a autorização de transferência de dados 

pessoais pelo Brasil a ordenamento inadequado poderia causar objeções ao reconhecimento 

como adequado pela Comissão Europeia, o que demonstra que esse assunto pode ainda se 

apresentar como objeto de disputa interpretativa (MARQUES; AQUINO, 2021). 

Embora não haja, de fato, hierarquia quanto as hipóteses para transferência internacional 

de dados, é interessante notar que cada uma tem um grau de importância que, de certa forma, 

engloba a outra. A hipótese de adequação normativa certificada por determinado país ou a 
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formalização de acordo internacional pressupõe que o fluxo de dados é livre entre ambos. A 

estipulação de cláusulas corporativas globais serve como espécie de carta branca para outras 

empresas ou países efetuarem processamento de dados com determinada corporação. A adoção 

de selos e certificações, é também uma forma de afirmar a segurança necessária para 

transferência de dados, embora mais burocrático que a adoção de cláusulas-padrão. Percebe-se 

que, quanto mais ampla é a hipótese, mais burocrática e difícil se torna na prática a sua 

aplicação. 

A economia mundial atualmente não suporta burocracias ou entraves regulatórios que 

impeçam ou atrasem operações. Por óbvio isto não pode ser motivo para que direitos 

fundamentais sejam violados. A ANPD deve adotar modelos flexíveis para viabilizar, de modo 

prático, rápido e eficaz, a transferência internacional de dados, respeitando os ditames da 

LGPD. Espera-se que a ANPD, com certa urgência, possa definir quais países serão 

considerados adequados para a livre transferência internacional e dados pessoais; possa 

estabelecer cláusulas contratuais modelo com o mesmo objetivo; e possa estruturar-se 

adequadamente para aprovar normas corporativas globais em prazos razoáveis, por serem os 

mecanismos mais utilizados para transferência internacional de dados (LEONARDI, 2021). 

Devido à forte influência da normativa europeia na legislação brasileira e à própria 

natureza da normativa, o Privacy Framework da OCDE não necessariamente se encaixa em 

todas as hipóteses de transferência de dados previstas na LGPD. Porém, da leitura da Partes 

Quatro, Cinco e Seis, vê-se que, em termos legislativos e regulatórios, salvo alguma disposição 

contrária gritante da própria ANPD, o Brasil adota as disposições do Privacy Framework e está 

de acordo para efetuar a transferência internacional de dados para países membros da OCDE. 

 

4.2 O PAPEL DAS AUTORIDADES DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

Um ponto crucial que a maioria das normativas internacionais demanda para se atingir 

a adequação devida é a figura de uma autoridade nacional de proteção de dados, independente 

e autônoma, desvinculada, preferencialmente, do poder executivo central do Estado 

(CARVALHO, 2019). 

Conforme já delimitado, a figura de um ente administrativo capaz de fiscalizar e vigiar 

as operações com dados pessoais é de suma importância para o devido funcionamento das 

instituições públicas e privadas. O fomento à proteção de dados é, cada vez mais, uma exigência 

regulatória, legislativa e mercadológica imposta pelos Estados e por empresas transnacionais 

para que haja a devida intercomunicabilidade de informações. A lisura da atuação das agências 
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de fiscalização pode, também, encurtar caminhos em relação às instituições públicas e privadas 

que não estão adequadas às normas de privacidade, mas que se comprometem, por meio de 

contratos e cláusulas obrigacionais, a atingir determinado padrão de conformidade na atuação 

em determinado negócio. 

A imparcialidade e independência do órgão de fiscalização é determinante para garantir 

a lisura e a efetividade da fiscalização, devendo estar afastada do poder executivo e dos sistemas 

burocráticos tradicionais. Somente assim, o órgão de controle pode se configurar como uma 

instituição que “completa” o sistema de proteção de dados. O papel da agência de fiscalização 

desponta com a função de exercer uma vigilância necessária e constante, no sentido de que 

apenas ele pode cumprir o dever de controle geral e continuado, haja vista que outros sujeitos, 

individuais ou coletivos, legitimados para exercer o controle difuso podem executar apenas uma 

vigilância eventual e fragmentada (RODOTÀ, 2008). 

A existência do órgão fiscalizador com o fito exclusivo de vigilância sobre o 

processamento de dados por entidades públicas e privadas, dentro de um contexto de 

independência e autonomia, reforça uma política nacional de proteção de dados e pode ser vista 

com bons olhos por instituições públicas e privadas internacionais. No entanto, não se descarta 

a existência do controle difuso exercido pelos próprios envolvidos no processamento de dados. 

Tal controle serve como salvaguarda para os casos em que o controle formal se torne omisso 

ou sofra influência de grupos de pressão públicos ou privados, podendo ser evocados os direitos 

à privacidade perante instituições ad hoc, como é o caso do poder judiciário. 

Nos termos do que afirma Stefano Rodotà, o órgão de fiscalização apresenta-se como 

uma instituição multifuncional, atuando em diversos contextos, tais como: 

[...] “cães de guarda” da legalidade da ação de quem coleta, trata e faz circular 

informações (seja través do exercício de um poder de autorização, geral ou especial, 

seja através de uma ação de vigilância nesta área); organismos consultivos do setor 

público (e, eventualmente, do setor privado), também com a finalidade de facilitar 

práticas consensuais para a fixação das regras de circulação das informações; 

instituições de resolução e/ou de atenuação de conflitos; organismos dotados de um 

poder normativo autônomo ou de um poder regulamentar de adaptação dos princípios 

fixados em lei (RODOTÀ, 2008, p. 87). 

 

Conforme já foi abordado anteriormente, embora a importância das autoridades de 

proteção de dados seja inquestionável, o ambiente jurídico e institucional relacionado à 

proteção informacional e os princípios tidos como fundamentais para o tratamento e a 

transmissão de dados devem ser incluídos nas políticas públicas e privadas, intrinsecamente, 



176 
 

fomentando assim, inclusive, a adoção de normas de conformidade para aqueles que desejam 

participar de operações de tratamento de dados. 

A previsão de recurso a uma autoridade independente está enraizada em vários 

ordenamentos jurídicos há bastante tempo, principalmente no cenário europeu, tal como a lei 

sobre proteção de dados alemã que na década de 70 criou um cargo de Comissário para proteção 

de dados. Alguns fatores relevantes da proteção de dados pessoais corroboram para o recurso a 

estes órgãos, como o fato de que o tratamento de dados e os seus efeitos são dificilmente 

acompanhados de forma eficaz pelo cidadão ou a necessidade de uma constante atualização em 

função do desenvolvimento tecnológico, por este motivo, estão presentes na maioria dos marcos 

regulatórios, quase sempre como um de seus pilares (DONEDA, 2019). 

Atualmente, pode-se afirmar que a instituição de uma autoridade de proteção de dados 

não é exclusividade do espaço geopolítico europeu. Em pesquisa realizada em 2019 por Graham 

Greenleaf110, autoridades de proteção de dados ou similares estão presentes em 132 países que 

contam com legislações gerais de proteção de dados (DONEDA, 2019).  

Até mesmo os Estados Unidos, que não possui uma lei geral de proteção de dados 

pessoais, estão recorrendo a órgãos administrativos para melhor controle e regulação mais 

dinâmica. A FTC (Federal Trade Comission) fiscaliza a utilização de dados pessoais em 

relações de consumo e supervisiona a aplicação de normas relacionadas à proteção de dados, 

tais como o FCRA (Fair Credit Reporting Act), o HIPAA (Health Insurance Portability and 

Accountability Act), o COPPA (Children Online Privacy Protection Act), e mais recentemente, 

o CCPA (California Consumer Privacy Act) e o NY SHIELD (New York Stop Hacks and 

Improve Electronic Data Security Act). 

Estes órgãos são parte fundamental da estrutura administrativa e jurídica em seus 

respectivos países, cumprindo funções como a aproximação entre as esferas do mercado e do 

setor público com o cidadão em contextos que, diversas vezes, são demasiadamente complexos 

e especializados para serem efetivamente abordados por instituições que não sejam 

especificamente moldadas para tais fins, exigindo-se um conhecimento técnico e específico de 

toda a equipe de trabalho envolvida no órgão, exercendo, de certa forma, uma nova forma de 

tutela dos direitos fundamentais (DONEDA, 2019). 

O que se deve levar em conta ao fazer esta análise acerca da importância e relevância 

das autoridades de proteção de dados em cada país é a abordagem do país com relação à própria 

proteção de dados. No modelo norte-americano, em que a tutela de proteção de dados é 

 
110  Global Tables of Data Privacy Laws and Bills. Supplement to 157 Privacy Laws & Business International 
Report (PLBIR) 16 pgs, 2019. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3380794>. 



177 
 

concentrada no poder judiciário, a figura de uma autoridade é dispensável, já no modelo 

europeu, a autoridade de proteção de dados é imprescindível. O Brasil vem abordando a 

proteção de dados baseando-se muito nas normativas europeias e nas organizações mundiais 

mais relevantes, conforme se percebeu na semelhança entre a LGPD e as Diretrizes da OCDE. 

A tutela dos dados pessoais fica, desta forma, atrelada à uma autoridade independente e 

deve obedecer a determinados requisitos mínimos que estabelecerão o posicionamento do país 

em relação à proteção de dados pessoais no âmbito interno e externo. A característica de 

intercomunicabilidade e de cooperação internacional que se percebe das normativas 

internacionais sobre proteção de dados evidencia a importância de fundamentos e regras 

pacífica e harmônicas neste cenário globalizado de transmissão de dados. 

A independência e autonomia das autoridades administrativas de qualquer natureza é 

um assunto relevante que norteia discussões acadêmicas e regulatórias há anos. Valendo-se de 

uma definição de Francesco Caringella, pode-se dizer que as autoridades são: 

[...] entes ou órgãos públicos dotados de substancial independência do governo, 

caracterizados pela sua autonomia de organização, financiamento e contabilidade; de 

falta de controle e sujeição ao poder Executivo, dotadas de garantias de autonomia 

através da nomeação de seus membros, dos requisitos para esta nomeação e da 

duração de seus mandatos; e tendo função de tutela de interesses constitucionais em 

campos socialmente relevantes (CARINGELLA, 2000, p. 10). 

 

É prática comum no Brasil o recurso a órgãos administrativos independentes para 

fiscalização, regulação e proteção a direitos fundamentais. Estes organismos foram 

sistematicamente introduzidos na estrutura institucional do país para atender a demandas 

relacionadas à regulação de áreas do mercado das quais o Estado operava sua retirada como 

operador em caráter de monopólio, como a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) 

ou a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica); ou com intuito de buscar maior eficiência 

na regulação de aspectos críticos do mercado, como a defesa da livre concorrência através do 

CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica); assim como a imposição de 

normativas técnicas em setores especializados para a garantia de direitos fundamentais, como 

a saúde pública, como ocorre com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Neste 

contexto, é importante que o governo brasileiro fique atento para que não ocorra um 

abarrotamento de instituições burocráticas que se confundam e se contradigam, tendo em vista 

o caráter de semelhança de suas finalidades, como é o caso da CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários), do CMN (Conselho Monetário Nacional) ou do próprio Banco Central do Brasil 

(DONEDA, 2021). 
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Nos países em desenvolvimento é possível notar uma tendência à padronização das 

normativas institucionais voltada às regulações internacionais, seja pela pressão da diferença 

dos poderes, seja pela experiência internacional pioneira e já testada que se apresenta de forma 

refinada e eficiente, proporcionando um efetivo aprendizado do que é de fato eficaz. Este 

aprendizado aponta que a especialização, qualificação técnica, velocidade e consistência 

decisória (com consequente segurança jurídica dos agentes), aprofundamento temático e, 

essencialmente, autonomia administrativa e financeiro-orçamentária das entidades gestoras de 

políticas de proteção de dados pessoais seriam fundamentais à sua implementação, fiscalização 

e enforcement. A rápida e constante modificação do setor demanda tecnicidade, atualização 

constante, conhecimento de ponta e garantia de atuação independente (VASCONCELOS; 

PAULA, 2019). 

A independência das agências administrativas é fundamental e necessária para o êxito 

de sua missão. Busca-se o isolamento destas agências das influências dos poderes estatais 

constituídos na administração pública direta, através de mecanismos como a gerências sobre 

seu próprio orçamento e estrutura, limitação da discricionaridade na escolha de seus membros, 

incompatibilidade de atuação desses membros com outras atividades, atuais ou futuras, visando 

a maior lisura da sua atuação, dentre outros. Outro fator importante para garantir a 

independência é a garantia da ausência de ingerência governamental sobre seus atos, evitando 

de posicionar tais órgãos hierarquicamente com relação ao governo (DONEDA, 2019). 

Ademais, é importante garantir que a lei de proteção de dados pessoais seja válida e 

efetiva tanto para o setor privado quanto para o setor público, tendo em vista que o tratamento 

de dados pelo Estado também precisa estar sob os crivos de finalidade, proporcionalidade e 

transparência. Dado ao volume massivo de dados tratados por agentes estatais, é fundamental 

que o Estado esteja sob a ótica de monitorado/fiscalizado, não de mero controlador. O grau de 

autonomia e independência tem impacto direto na efetiva proteção e tutela da privacidade dos 

cidadãos (VASCONCELOS; PAULA, 2019). 

A autoridade de proteção de dados independente é imprescindível não somente para a 

defesa dos direitos dos cidadãos, mas também para a estruturação do sistema normativo de 

proteção de dados no país, que compreende aspectos de regulação do próprio fluxo de dados, o 

que afeta diretamente o setor privado. Para o setor privado, a atuação da Autoridade assegura o 

emprego de padrões na aplicação da lei e a consistência do cumprimento das determinações 

legais, o que reforça seu papel fiscalizador com relação a empresas que eventualmente 

obtenham vantagens competitivas indevidas pelo não cumprimento das normas de proteção de 

dados, garantindo em paralelo os direitos dos próprios cidadãos.  
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Este caráter fiscalizador das autoridades corrobora com um cenário de prevenção e 

aconselhamento aos cidadãos e aos entes que efetuam o processamento de dados inerente à 

própria natureza destas instituições. As autoridades possuem mecanismos regulatórios 

específicos ideais para lidar com controvérsias, chegando a um regime sancionatório próprio, 

adaptado à natureza da matéria e com metodologia própria. Aliado a isto, a centralização da 

matéria em uma autoridade evita o risco da fragmentação da interpretação da lei entre tribunais 

e entre outros órgãos administrativos com competências semelhantes, garantindo a 

uniformidade dos direitos dos cidadãos e a segurança jurídica na aplicação da legislação de 

proteção de dados (DONEDA, 2021). 

A autonomia técnica das autoridades de proteção de dados também é um fato relevante 

para a sua efetividade. O tratamento de dados é uma atividade complexa e que se dá de forma 

opaca e pouco transparente na maioria das vezes, portanto, a atuação da autoridade de forma 

coordenada para prevenir e reprimir abusos, fiscalizando e tutelando tratamentos de dados da 

coletividade, é fundamental para diminuir a assimetria entre o cidadão e os entes que tratam 

seus dados (DONEDA, 2021). 

As atividades fiscalizatórias, sancionatória e decisional das autoridades de proteção não 

podem estar subordinadas hierarquicamente a outros órgãos ou entidades, reforçando o caráter 

de independência e autonomia destas instituições. As prerrogativas das autoridades também 

devem ser priorizadas, principalmente em relação a seus membros, garantindo assim o 

cumprimento de suas funções de forma isonômica para quaisquer setores e modalidades de 

proteção de dados. Deve haver a presença de uma equipe técnica capacitada para superar a 

característica meramente repressiva do órgão, agindo de forma a incentivar e implementar 

projetos de educação e orientação, estabelecimento de parâmetros e normativas técnicas, 

regulações e pareceres jurídicos, entre outras. 

A autoridade é um elemento indispensável para garantir que a lei se adapte à realidade 

jurídica da forma mais orgânica possível, amoldando-se a novas circunstâncias sem dispensar 

a segurança jurídica. A lei não pode ser constantemente alterada e o poder judiciário pode 

intervir na declaração de constitucionalidade ou elaboração de jurisprudência até certo ponto. 

As orientações, regulamentos, normativas e parâmetros específicos para a aplicação da lei 

podem ser estabelecidos conforme as características de cada setor ou mercado, objetivando 

ações que sejam mais eficazes para a proteção dos direitos dos cidadãos e garantindo a 

proporcionalidade na sua aplicação, como em casos de pequenas e médias empresas. 

Algumas críticas podem ser traçadas com relação à independência das autoridades 

administrativas. A principal é justamente o afastamento hierárquico da administração pública 



180 
 

direta, legitimada pelo voto. O princípio democrático deve ser respeitado ao definir a 

independência, não somente a necessidade e os ditames da prática. A legitimação democrática 

das autoridades independentes acarreta um problema da própria democracia, que é a existência 

de organismos de grande importância institucional que eventualmente não são diretamente 

legitimadas pelo voto popular (RODOTÀ, 2008). 

Esta crítica toca diretamente o princípio da separação dos poderes. As autoridades 

administrativas exercem, em alguns casos, mais poder de exercício direto em setores e 

atividades que lidam diretamente com direitos fundamentais dos indivíduos. A administração 

pública e sua estrutura rígida e fortemente hierarquizada não tem a capacidade necessária para 

acompanhar as demandas impostas pela crescente complexidade e exigência técnica que 

demandam maleabilidade e rapidez na tomada de decisões. Para evitar que as autoridades se 

transformem em uma espécie de instituição alheia ao ordenamento jurídico, deve haver 

mecanismos que garantam o diálogo entre as autoridades e as instituições democráticas e a 

adoção dos valores constitucionais como referencial central de tomada de decisões e tutela de 

direitos fundamentais. 

Mais uma crítica que pode ser levantada com relação à independência das autoridades é 

um eventual tecnicismo das instituições, tendo em vista que a prerrogativa de independência 

demanda que os responsáveis pela direção das autoridades de proteção de dados devem ser 

especialistas nas suas determinadas áreas de atuação, o que traz à tona o risco de que se tornem 

tecnocráticos. Neste cenário, podem ser feitas distinções entre autoridades de regulação e 

autoridades de garantia. As autoridades de regulação costumam ter competência para ligada a 

um determinado serviço de caráter público, por sua vez, as autoridades de garantia tem a missão 

de ponderar situações subjetivas garantidas pela Constituição e operar um balanceamento dos 

direitos em questão, sem vinculação ao interesse público administrativo. Sendo assim, uma 

autoridade instituída para proteção de um direito fundamental enquadra-se como uma 

autoridade de garantia (DONEDA, 2021). 

A autoridade de garantia figura neste contexto como importante ferramenta do Estado 

para garantir o direito fundamental dos cidadãos sem perder a centralidade vertical de 

distribuição de poder no modelo de estado liberal a partir do século XIX. A centralidade da 

tomada de decisões e da distribuição de poder foi questionada e a importância de vários de seus 

centros de decisão foi reduzida mais a um ponto de referência do que a um verdadeiro polo da 

ação administrativa. 

Houve, de certa forma, a fragmentação da unidade do Estado em que a divisão dos 

poderes fez com que fossem multiplicados os centros de decisão, sem implicar, no entanto, no 



181 
 

arrefecimento do respeito e do papel de centralidade da lei, mas o reforça, na medida em que 

cria mecanismos intermediários que a aproximam da própria autonomia privada. Esta 

fragmentação fez com que houvesse o distanciamento entre o ser humano portador de direitos 

fundamentais da administração pública, assim, as autoridades de garantia atuam como agentes 

para a promoção de um equilíbrio dinâmico entre a sociedade e o próprio Estado (DONEDA, 

2021). 

A relevância das autoridades de proteção pode ser observada nas normativas 

internacionais de forma que estão presentes em diversos ordenamentos internos, conforme 

demonstra o site Data Protection Laws of the World111. Este movimento de instituição de 

autoridades de privacidade é proveniente das leis de terceira geração que se preocuparam em 

criar instrumentos e ferramentas práticas para assegurar direitos fundamentais dos titulares dos 

dados. Diante disso, as recomendações internacionais sobre proteção de dados e privacidade 

elencam as autoridades de garantia como imprescindíveis. 

Conforme já foi observado no presente trabalho, a OCDE trouxe no texto das suas 

Guidelines ainda nos anos 80, a previsão de criação de uma autoridade de proteção de dados 

para garantia de direitos fundamentais dos titulares, para a aplicação de políticas públicas de 

incentivo à privacidade, bem como, para fiscalização e aplicação de sanções aos controladores 

que violarem direitos dos titulares com relação à proteção de seus dados. 

As Guidelines da OCDE foram formuladas em paralelo à Convenção 108 do Conselho 

da Europa, dado ao movimento legislativo de proteção de dados ocorrido após as primeiras leis 

terem sido aprovadas nos anos 70. A semelhança entre as duas normativas é notável, 

destacando-se, no entanto, que a Convenção 108 esteve mais focada na regulação de tratamento 

automatizado de dados, enquanto as Diretrizes buscaram identificar os riscos à privacidade e às 

liberdades individuais dos indivíduos pelo uso de dados pessoais. Por este motivo, o texto da 

Convenção e das Diretrizes é muito semelhante em diversos aspectos e, não por outro motivo, 

existe uma tendência ao eurocentrismo com relação às normas de privacidade ainda nos dias de 

hoje (ALDHOUSE, 2018). 

No contexto das Diretrizes da OCDE, as autoridades de proteção à privacidade se 

referem não apenas a entidades do setor público, cuja missão é a aplicação das leis de 

privacidade, mas também aos reguladores, que tem a missão de proteger o consumidor, desde 

que tenham poderes para conduzir investigações ou realizar procedimentos no âmbito do 

cumprimento de leis de proteção à privacidade (OCDE, 2013). 

 
111 Data Protection Laws Of The World. Disponível em: <https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html>. 
Acesso em: 21/03/2021. 
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Denota-se que pelos padrões da OCDE, a autoridade de proteção de dados deve ser 

independente, possuir autonomia para efetuar políticas de enforcement às leis de proteção de 

dados, incentivar o ambiente de proteção de dados, criar regulamentos e punir aqueles que não 

cumprirem as determinações legais para proteção de dados. O órgão regulamentador é 

fundamental para a adequação às normativas internacionais que demandam um nível técnico 

elevado de proteção aos dados pessoais (MENDES, 2014). 

Tendo em vista que as normativas europeias de proteção de dados são deveras relevantes 

para o contexto mundial, observa-se o que dispõe o GDPR sobre autoridades de proteção de 

dados. O artigo 77 da normativa estipula que as autoridades de proteção devem atender às 

demandas dos usuários. Por sua vez, o artigo 57 impõe que as autoridades devem aplicar as 

disposições presentes no GDPR e orientar o parlamento, o governo e outras instituições e órgãos 

sobre medidas legislativas e administrativas pelos poderes concedidos pelo artigo 58.  O GDPR, 

define por fim, que a autoridade de proteção deve ser um órgão de garantia dos direitos dos 

cidadãos, um regulador, exercer poder de polícia, bem como, prestar consultoria legal, o que 

pode ser um desafio prático decidir em qual atividade focar quando os recursos são finitos 

(ALDHOUSE, 2018). 

Percebe-se, portanto, que as atribuições das autoridades de proteção podem trazer alguns 

desafios para a sua atuação, haja vista que os recursos serão finitos e potencialmente escassos, 

e as atribuições às autoridades de dados são muitas. Neste sentido, é importante que as 

autoridades de dados elenquem prioridades na sua atuação, com o fito de evitar que não seja 

capaz de exercer corretamente suas atribuições. 

Destaca-se duas prioridades que as autoridades devem adotar, apontadas por Francis 

Aldhouse. As autoridades devem, primeiramente, serem abertas e amigáveis com relação às 

instituições e órgãos dependentes da regulação e devem encorajar os controladores de dados a 

adequarem-se aos princípios de proteção de dados, principalmente de que o tratamento de dados 

deve ser adequado. Adequação aos demais princípios como a relevância, necessidade, limitação 

do uso, finalidade e segurança são decorrência do respeito a este princípio. Em caso de 

controladores de dados que sejam intransigentes e não queiram se adequar às normas, a melhor 

resposta ainda são ações de repressão firmes (ALDHOUSE, 2018). 

Em segundo lugar, as autoridades de proteção devem entender que a maioria dos 

indivíduos precisam de auxílio para lidar com as burocracias dos grandes controladores de 

dados, públicos ou privados. É pouco provável que todas as instituições que efetuam o 

processamento de dados observem os direitos dos indivíduos, sendo assim, as autoridades de 

proteção devem priorizar um sistema de gestão eficiente para lidar com as constantes 
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reclamações e violações a direitos dos titulares. Conclui o autor que o foco das autoridades de 

proteção deve ser no auxílio dos controladores em adequarem-se às normas de proteção de 

dados e a resolução dos problemas e violações a direitos dos titulares, para assim, de forma 

prática e realista, efetivamente auxiliar a sociedade (ALDHOUSE, 2018). 

Para que o Brasil se adeque a estas exigências estipuladas tanto pelas Diretrizes da 

OCDE, quanto pelas normas europeias, em especial a GDPR, a ANPD deve ter estas 

características exigidas nas normativas. Deve-se pensar na criação de uma agência que garanta 

a segurança jurídica e a centralidade de intepretação da Lei, com autonomia e independência 

da administração direta (BIONI; MENDES, 2019). 

Uma autoridade independente, com autonomia técnica e dotada dos meios necessários 

para realizar suas funções é condição imprescindível para que as garantias presentes na LGPD 

sejam eficazes, além de possibilitar que o Brasil possa usufruir das vantagens econômicas e 

políticas provenientes da aplicação da normativa e da adequação às regras de privacidade pelo 

mundo. O European Data Protection Board (EDPB), órgão responsável pela harmonização da 

matéria de proteção de dados entre as autoridades de proteção de dados europeias, emanou uma 

recomendação em janeiro de 2021 para servir de referencial para que os países se adequem às 

leis de enforcement de proteção de dados pessoais. No texto da recomendação está explícita a 

determinação de que deve existir ao menos uma autoridade de proteção de dados autônoma e 

independente no país que assegure a aplicação das regras de proteção de dados e possibilite o 

livre fluxo de dados entre o referido país e os países europeus112. Tal previsão não é diferente 

com relação à normativa da OCDE, conforme já foi abordado (DONEDA, 2021). 

Assim, é fundamental que o Brasil garanta que a autoridade nacional seja autônoma e 

independente para que haja a devida adequação às normativas internacionais de proteção de 

dados. Portanto, faz-se uma análise pormenorizada da ANPD, a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados e suas atribuições e políticas para fins de verificar a possível adequação 

normativa. 

  

4.2.1 A AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD) 

A figura de uma autoridade de garantia nos padrões da maioria das autoridades de 

proteção de dados hoje existentes merece destaque pelo fato de que a simples atuação do 

 
112 Recommendations 01/2021 on the adequacy referential under the Law Enforcement Directive. The European 
Data Protection Board. Disponível em: 
<https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/recommendations012021onart.36led.pdf_en.pdf>. Acesso em: 
22/03/2021. 
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indivíduo para a proteção de seus interesses não é suficiente para que seus direitos fundamentais 

recebam a tutela adequada. Nos termos do que expõe Danilo Doneda (2019): 

A impossibilidade de concretizar a autodeterminação informativa baseada meramente 

na ação singular de seu interessado é patente em vista da desproporção entre sua 

vontade e uma estrutura dirigida à coleta de seus dados e preparada a excluí-lo de 

certas vantagens caso decida por não fornecê-los. Assim, tal tutela singular 

reproduziria uma tradição elitista da privacidade, que não corresponde à sua atual 

posição na nossa carta constitucional nem referencia outros direitos que devem se 

mesurados nessa situação como, por exemplo, a igualdade (DONEDA, 2019, p. 320). 

 

O legislador brasileiro deve levar em conta a estes e outros imperativos que podem 

encontrar respostas eficazes na instituição de uma autoridade de garantia. Não se fala em 

internalizar uma norma alienígena no ordenamento brasileiro, mas sim, adaptar aquilo que é 

válido e eficiente à realidade do país. O recurso a uma tutela baseada somente na 

responsabilidade civil não é, por si só, capaz de proporcionar uma garantia eficiente para o 

direito fundamental que representa a proteção de dados pessoais, como também não o é a tutela 

exercida somente pelo interessado ou a autorregulação pelo mercado. A ação de uma autoridade 

para proteção de dados pessoais representa a realização de uma garantia institucional, de forma 

ampla e abrangente (DONEDA, 2019). 

O padrão de uma entidade autônoma, independente e de alta expertise técnica não é 

modelo único ou necessário, embora a narrativa no contexto brasileiro venha se construindo 

neste sentido. Países da Europa vêm adotando este modelo centralizador, fiscalizador e 

regulatório enquanto países como os Estados Unidos não estabeleceram uma autoridade 

específica para proteção de dados pessoais (LEMOS, 2018). 

A atividade de um órgão de garantia, no entanto, não deve estar diretamente vinculada 

a um dos poderes, pelas próprias consequências da ausência de independência desse órgão 

quando submetido à estrutura hierárquica da administração pública direta. O Estado, em 

especial o poder executivo, apresenta demasiado interesse na coleta e processamento de dados 

pessoais para que sua atividade possa harmonizar-se com a proteção desses mesmos dados, ao 

menos com a isenção hoje pretendida e necessária (DONEDA, 2019). 

Em um primeiro momento, a defesa de uma autoridade de proteção de dados expressou, 

de um lado, os aprendizados de um modelo de amplo sucesso internacional, e de outro, abarcou 

especificidades baseadas no cenário normativo brasileiro, congregando em um único ente uma 

série bastante ampla de funções, com o fito de garantir a independência e técnica da instituição. 

A autoridade, desta forma, estava incumbida pela normatização, pela implementação, pela 
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formulação, pelo fomento, pela sanção, pela educação e pela oitiva da sociedade, abrangendo 

atividades específicas que variavam desde uma ampla capacidade normativo-regulatória até 

competências de auditoria e de gerenciamento de transferência internacional de dados 

(VASCONCELOS; PAULA, 2019). 

A tramitação da LGPD até sua sanção foi, por si só, um processo longo e conturbado. 

Desde a gênese da ideia de criação de uma lei específica sobre proteção de dados pessoais no 

país havia a previsão de criação de uma autoridade nacional, sob formato de autarquia federal 

em regime especial, conforme PL 5276/2016, analisado pela Câmara dos Deputados e pelo 

Senado Federal e aprovado por unanimidade, seguindo para sanção do então Presidente da 

República Michel Temer. 

Esta estrutura foi vetada pela Presidência da República sob o fundamento de que a sua 

inclusão por iniciativa parlamentar extrapolaria a competência do Poder Legislativo ao propor 

o aumento de despesa em projeto de lei e por criar órgão ou entidade, o que adentra em matéria 

de competência restrita do Presidente da República, conforme artigo 61, § 1º, II, a e c da 

Constituição Federal, configurando assim vício de iniciativa (VASCONCELOS; PAULA, 

2019). 

A LGPD foi sancionada em 14 de agosto de 2018 com as referências à estrutura da 

ANPD vetadas, embora mantivesse em seu texto disposições que demandavam a atuação da 

autoridade. Observando a necessidade de criação de um órgão público para a efetividade da 

Lei, a Presidência da República elaborou a Medida Provisória nº 869/2018, em 27 de dezembro 

de 2018, criando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e modificando uma 

série de outros pontos da lei. A estrutura proposta era a de a ANPD figurar como um órgão 

público, formalmente localizado dentro da estrutura da Presidência da República, evitando 

qualquer vício formal por falta de iniciativa. Após uma série de modificações, a Medida 

Provisória foi convertida na Lei nº 13.853/2019, culminando no texto final da LGPD 

(DONEDA, 2021). 

As modificações ocorridas pela então MP nº 869/2018, atual Lei nº 13.853/2019, na 

LGPD foram substanciais, principalmente em relação à criação da ANPD. Ao contrário da 

criação de entidade com independência, autonomia técnico-administrativa e orçamentária e alta 

expertise, a Lei previu a criação da Autoridade com natureza de órgão da administração direta, 

integrante da Presidência da República; composta por Conselho Diretor, Conselho Nacional de 

Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, Corregedoria, Ouvidoria, órgão jurídico próprio e 

unidades administrativa e especializadas necessárias à execução da Lei; nomeação do conselho 

Diretor e do Conselho Nacional diretamente pelo Presidente da República; autonomia técnica 
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declarada por enunciado normativo; e ausência de aumento de despesa declarada por enunciado 

normativo (VASCONCELOS; PAULA, 2019). 

Não foram poucas as críticas a estas modificações. Em primeiro lugar, o modelo 

proposto não garante suficiente autonomia e independência funcional, administrativa e 

financeira defendida anteriormente e nos moldes de outras autoridades reguladoras instituídas 

a partir da década de 90. O disposto no artigo 55-B113 não é suficiente para assegurar a 

independência e a autonomia esperadas, a mera menção em enunciado normativo não afasta as 

exigências fáticas que caracterizam uma entidade de fato autônoma (VASCONCELOS; 

PAULA, 2019). 

Efetiva autonomia e independência que garanta que a atividade técnica não seja sujeita 

a intempéries político-orçamentárias pode ser verificada também por meio de alguns fatores 

relevantes, tais como: instituição de autarquia pública integrante da administração indireta; 

supervisão ministerial por parte de órgão da administração pública direta com competência 

institucional relacionadas à matéria; modelo de responsabilidade compartilhada com indicação 

dos nomes do Conselho Diretor feita pelo Presidente da República e sabatina, votação e 

aprovação, pelo Senado Federal; competência para proposição de orçamento, conforme 

modelos autárquicos de outras agência reguladoras; carreira própria de servidores públicos ou 

concurso público de carreira existente com seleção específica para a ANPD, rendo em vista o 

perfil altamente especializado que a instituição demanda; e previsão legal de boas práticas de 

participação e controle social (VASCONCELOS; PAULA, 2019). 

A vinculação à Presidência da República é, por si só, problemática pois levanta questões 

como a ausência de autonomia e independência institucional exigidas por outros países de modo 

a assegurar a cooperação jurídica internacional para a transferência transfronteiriça de dados 

pessoais, tais como os estados membros da União Europeia sob disciplina do GDPR ou de 

países membros da OCDE que adotem as Diretrizes sobre Privacidade. 

A vinculação da ANPD à Presidência da República também acende um alerta com 

relação à redução da capacidade de regulação e fiscalização do tratamento de dados realizado 

pelo próprio Poder Público, afinal, há uma perda relevante da autonomia e independência da 

instituição, em especial, por não atender a alguns requisitos mínimos estipulados por normas 

internacionais. 

A Lei 13.853/19 também alterou, de forma sutil, mas significativa, disposição referente 

ao tratamento de dados pessoais realizado pelo poder público ao revogar os parágrafos 1º e 2º 

 
113 Art. 55-B. É assegurada autonomia técnica e decisória à ANPD. 



187 
 

do artigo 7º da LGPD. Estes parágrafos são relevantes pois determinavam que o titular dos 

dados deveria ser informado pelo Poder Público, através da ANPD, sobre as hipóteses em que 

seria admitido o tratamento de seus dados, necessários para execução de políticas públicas 

previstas em leis, regulamentos, cláusulas contratuais, convênios ou instrumento congêneres 

(FRAZÃO, 2019). 

Ao revogar estes dois dispositivos, a Lei criou uma fragilidade ao direito do titular dos 

dados, principalmente em relação ao princípio da transparência e ao direito de informação, além 

de ter revogado a competência regulamentar prevista na ANPD, que poderia disciplinar de 

forma eficiente a forma pela qual o direito à informação do titular dos dados seria protegido 

sem inviabilizar o bom desenvolvimento das políticas públicas. Desta forma, foi criada uma 

assimetria regulatória injustificável e perigosa, ao exigir do Poder Público reduzido grau de 

accountability diante de eventual tratamento de dados pessoais (VASCONCELOS; PAULA, 

2019). 

Verifica-se assim a clara intenção de redução da capacidade legal de a ANPD regular e 

fiscalizar a atuação do Poder Público no tratamento de dados pessoais. Aponta-se, desde já, a 

preocupante possibilidade de propósitos distorcidos no tratamento de dados pessoais dos 

indivíduos por órgãos ou entidades públicas (VASCONCELOS; PAULA, 2019). 

Outro ponto relevante a ser observado com relação à ANPD é o disposto no § 1º do 

artigo 55-J114 da LGPD, cujo conteúdo determina que na elaboração de normativas, deverá ser 

observado a exigência da mínima intervenção. A tendência à redução e simplificação 

regulatória, bem como, à intervenção apenas e tão somente se justificável, vem crescendo em 

cenário internacional. No entanto, é importante destacar que o equilíbrio entre os princípios 

constitucionais como o da livre iniciativa e a garantia de direitos fundamentais básicos 

dificilmente será concretizado partindo-se do grau de intervenção. Não se defende uma 

regulação pesada, complexa e deslocada da realidade fática, mas sim, da observância dos 

direitos fundamentais dos indivíduos (VASCONCELOS; PAULA, 2019). 

As normas a serem expedidas pela ANPD devem ser simples, empiricamente 

embasadas, tecnicamente atualizadas e que considerem os custos e benefícios aos mais 

diferentes atores, sem renunciar ao cumprimento integral da lei e da Constituição Federal. 

Diante disso, é salutar que haja a atuação regulatória necessária, não mínima ou máxima, 

 
114 Art. 55-J. Compete à ANPD: 
§ 1º Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, 
sejam eles limites, encargos ou sujeições, a ANPD deve observar a exigência de mínima intervenção, assegurados 
os fundamentos, os princípios e os direitos dos titulares previstos no art. 170 da Constituição Federal e nesta Lei. 
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observando-se os preceitos da participação da sociedade civil na construção das normas, 

característica presente na própria norma. 

Para a devida efetividade da LGPD, uma autoridade de proteção de dados forte é 

imprescindível. A ANPD, da forma como se apresenta até o momento, apresenta a ausência de 

alguns elementos essenciais, como a independência, autonomia e alta expertise técnica, de 

modo que se afasta de boa parte dos exemplos internacionais e não garante um mínimo de 

coerência regulatória, agilidade e controla da própria atividade estatal. Ademais, é necessário 

manter a aplicação da LGPD na prática cotidiana e assegurar mecanismos eficazes de 

participação e controle social (VASCONCELOS; PAULA, 2019). 

As modificações introduzidas pela Lei 13.853/19 à LGPD trouxeram uma perspectiva 

de esperança. Os §§ 1º e 2º do artigo 55-A da LGPD atestam a natureza transitória da ANPD e 

estabelecem uma espécie de gatilho ao estipular que se procederá, em até dois anos da entrada 

em vigor da sua estrutura regimental, a avaliação acerca da possível conversão em entidade da 

administração pública federal e indireta, submetida a regime autárquico e especial e vinculada 

à Presidência da República (DONEDA, 2021). 

O Decreto 10.474/2020 de 26 de agosto de 2020 definiu a estrutura organizacional da 

ANPD e estabeleceu parâmetros necessários para a instalação do Conselho Nacional de 

Proteção de Dados e da Privacidade (CNDPDP). A estrutura da ANPD, nos termos do Decreto, 

conta com um Conselho Diretor composto por cinco diretores, dentre eles um Diretor-

Presidente. O Conselho Diretor é assistido por uma Secretaria Geral, uma Coordenação Geral 

de Administração e uma Coordenação Geral de Relações Internacional e Institucionais. Dentre 

os órgãos seccionais, a ANPD tem uma Corregedoria, uma Ouvidoria e uma Assessoria 

Jurídica. Como órgãos específicos singulares, a ANPD conta com três coordenações gerais: a 

de Normalização, a de Fiscalização e a de Tecnologia e Pesquisa115. 

Por sua vez, o CNPDP será composto por 23 representantes (titulares e suplentes) de 

diversas áreas do governo e da sociedade civil, nos termos da seção II, artigos 58-A, 58-B e 59 

da LGPD, dentre eles 05 membros indicados pelo Poder Executivo (Casa Civil, Gabinete de 

Segurança Institucional, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Economia e 

Ministério da Ciência e Tecnologia); 05 membros indicados por outras instituições (Câmara 

dos Deputados, Senado Federal, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do 

Ministério Público e Comitê Gestor da Internet no Brasil); 06 membros da sociedade civil (03 

de entidades com atuação na área e 03 de instituições científicas); e 07 membros do setor 

 
115 Para mais informações com relação à estrutura da ANPD, acessar o portal da instituição disponível em: 
<https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/institucional>. Acesso em: 23/03/2021. 
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produtivo (03 de confederações sindicais de categorias econômicas do setor produtivo, 02 de 

entidades representativas do setor empresarial e 02 de entidades representativas do setor 

laboral), inexistindo subordinação entre o Conselho Diretor da ANPD e o CNPDP116. 

As funções precípuas do CNPDP incluem propor orientações estratégicas e fornecer 

informações para a preparação da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da 

Privacidade e para as atividades da ANPD, além de preparar relatórios anuais de avaliação da 

implementação das ações das políticas nacionais para a proteção da privacidade e dos dados 

pessoais no Brasil (OCDE, 2020). 

A concentração de poderes quanto à operacionalização do CNPDP exclusivamente nas 

mãos da Casa Civil da Presidência da República, aliado ao fato de que os conselheiros setoriais 

que formarão o CNPDP devem ser escolhidos por ato discricionário do Conselho Diretor da 

ANPD e referendados posteriormente pela Casa Civil, abre a possibilidade de que a 

representatividade setorial do CNPDP possa ser diluída caso haja a eventual seleção e 

nomeação de conselheiros que não estejam plenamente identificados com as demandas de seu 

respectivo setor. Verifica-se que o Decreto torna possível um eventual esvaziamento do modelo 

multissetorial, o que é positivo para induzir as diferentes visões e abordagens dos vários setores 

da sociedade que estarão diretamente afetados com a normativa de proteção de dados pessoais 

(DONEDA, 2021). 

É de elevado risco regulatório a instituição de uma ANPD com estrutura reduzida, criada 

sob o enunciado político de ausência de aumento de despesa, com comando de regulação de 

intervenção mínima, desenhada para ter limitada autonomia e independência técnica, 

administrativa e financeira, seja com relação aos agentes privados regulados, mas 

principalmente com relação ao setor público, indo na contramão, por exemplo, das Diretrizes 

da OCDE (VASCONCELOS; PAULA, 2019). 

 Este cenário tem o condão de aumentar o grau de violações e riscos aos direitos 

fundamentais dos cidadãos, seja por agentes privados, seja por órgãos ou entidades públicas. 

Também pode significar na perda de oportunidades de construção de um ambiente propício e 

de uma política nacional de inteligência artificial, internet das coisas e intercâmbio de 

tecnologia, hoje inexistentes. Sem a adequada governança regulatória, perde-se a credibilidade 

relativa à garantia de direitos fundamentais e, consequentemente, a oportunidade de se criar um 

ambiente de negócios inovadores e tecnológicos que precisam de segurança jurídica, 

institucional e regulatória (VASCONCELOS; PAULA, 2019). 

 
116 Para mais informações com relação à estrutura da CNPDP, acessar: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-
informacao/institucional>. Acesso em: 23/03/2021. 
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A criação de uma autoridade de garantias responsável pela tutela de um direito 

fundamental tal qual o da proteção dos dados pessoais deve ser pautada por critérios técnicos, 

pela consciência da relevância fundamental da matéria e pelo reconhecimento da necessidade 

imperiosa de prover-lhe os indispensáveis atributos de independência e autonomia, bem como, 

que seja garantida a autonomia do órgão consultivo, o CNDPD, com o cessamento de sua 

subordinação à Presidência da República, seja quanto à escolha dos seus integrantes 

representantes setoriais, seja quanto à sua autonomia (DONEDA, 2021). 

A ANPD já está em funcionamento desde o dia 06 de novembro de 2020 com a 

nomeação do seu primeiro Diretor-presidente, nos moldes do Decreto 10.474/2020. Denota-se, 

de plano, que se manteve a vinculação à Presidência da República na nomeação do Conselho 

Diretor, inclusive, com o viés ideológico que lhe é pertinente117, haja vista que dos 05 diretores, 

03 são militares, inclusive o Diretor-presidente. Pela formação acadêmica e curricular dos 

escolhidos, pode-se dizer que foram utilizados critérios técnicos para a escolha, no entanto, tal 

critério já foi, supostamente, utilizado pelo chefe do poder executivo brasileiro em seus 

Ministérios, sem sucesso118. Apenas o tempo dirá se tais escolhas foram acertadas. 

A ANPD, na data de formulação deste trabalho, conta com pouco mais de 04 meses de 

atuação e neste período vem agindo de forma a possibilitar uma estruturação de trabalho 

procedimental. Neste período a ANPD lançou seu site que servirá como canal oficial de 

comunicação com o público externo119; publicou a Agenda Regulatória 2021-2022 nos termos 

da Portaria nº 11/2021, de 27 de janeiro de 2021120; deu início ao processo de regulamentação 

da LGPD para pequenas e médias empresas, startups e pessoas físicas que tratam dados pessoais 

com fins econômicos, nos termos da Nota Técnica nº 1/2021/CGN/ANPD121; publicou o 

Planejamento Estratégico 2021-2023122; lançou editais para formação de lista tríplice para a 

composição do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade 

 
117 Bolsonaro multiplica por 10 número de militares no comando de estatais. Folha de São Paulo. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/bolsonaro-multiplica-por-10-numero-de-militares-no-
comando-de-estatais.shtml>. Acesso em: 23/03/2021. 
118 Bolsonaro é o 2º presidente que mais trocou ministros desde a redemocratização. CNN. Disponível em: 
<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/12/27/bolsonaro-e-o-2-presidente-que-mais-trocou-ministros-
desde-a-redemocratizacao>. Acesso em: 23/03/2021. 
119 Site oficial da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br>. 
Acesso em: 23/03/2021. 
120 Portaria nº 11 de 27 de janeiro de 2021. ANPD. Agenda Regulatória do biênio 2021-2022. Disponível em: 
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-11-de-27-de-janeiro-de-2021-301143313>. Acesso em: 
23/03/2021. 
121 Ainda na semana internacional da proteção de dados, ANPD inicia tomada de subsídios sobre microempresa. 
ANPD. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/ainda-na-semana-internacional-da-
protecao-de-dados-anpd-inicia-tomada-de-subsidios-sobre-microempresa>. Acesso em: 23/03/2021. 
122 Planejamento Estratégico 2021-2023. ANPD. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-
imagens/planejamento-estrategico/planejamento-estrategico-2021-2023.pdf>. Acesso em: 23/03/2021. 
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(CNPDP)123; iniciou a concepção de base de dados para gestão de consultas e de notificações 

recebidas124; deu início a discussões técnicas acerca do processo administrativo sancionador; e 

habilitou o Fala.br, plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, de modo a 

facilitar a comunicação entre os cidadãos e a ANPD125. 

Destaca-se, por oportuno, algumas das ações já adotadas pela ANPD. Primeiramente, a 

adoção da Agenda Regulatória 2021-2022 em que constam atividades a serem cumpridas pela 

Autoridade nos 04 semestres dos dois anos em destaque, algumas já em andamento e outras já 

cumpridas. Dentre as cumpridas estão a publicação do seu Regimento Interno, através da 

Portaria nº 1 de 08 de março de 2021, publicada no Diário Oficial em 09 de março de 2021126. 

Trata-se de um marco importante para a contagem do prazo previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 

55-A da LGPD. 

Outro ponto relevante da Agenda Regulatória já cumprido foi a publicação do 

Planejamento Estratégico para 2021-2023 em 01 de fevereiro de 2021, em que foram definidos 

os avanços que a ANPD pretende alcançar no período, tendo estabelecido três objetivos 

estratégicos: promover o fortalecimento da cultura de proteção de dados pessoais; estabelecer 

o ambiente normativo eficaz para a proteção de dados pessoais; e aprimorar as condições para 

o cumprimento das competências legais. O documento elenca as ações estratégicas que serão 

empregadas para que os objetivos sejam atingidos e quais os indicadores serão adotados para 

mensurá-los, além de apresentação de mapa estratégico com prazos pré-definidos. Dentre as 

primeiras ações adotadas está um acordo de cooperação técnica assinado com a Secretaria 

Nacional do Consumidor (SENACON), no dia 22/03/2021127. 

Outra ação já implementada pela ANPD que merece destaque é o portal de comunicação 

de incidentes de segurança, em que constam orientações para preenchimento de formulário de 

comunicação de incidentes de segurança pelo controlador ou operador de dados, estabelecendo 

 
123 ANPD convoca sociedade para formação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da 
Privacidade. ANPD. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-convoca-sociedade-
para-formacao-do-conselho-nacional-de-protecao-de-dados-pessoais-e-da-privacidade>. Acesso em: 23/03/2021. 
124 ANPD inicia processo de regulamentação sobre incidentes de segurança com tomada de subsídios. ANPD. 
Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-inicia-processo-de-regulamentacao-
sobre-incidentes-de-seguranca-com-tomada-de-subsidios>. Acesso em: 23/03/2021. 
125 Autoridade Nacional de Proteção de Dados - 3 meses de existência. ANPD. Disponível em: 
<https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/autoridade-nacional-de-protecao-de-dados-3-meses-de-
existencia>. Acesso em: 23/03/2021. 
126 Portaria nº 1, de 8 de março de 2021. ANPD. Regime 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: 23/03/2021. 
127 ANPD e Senacon assinam acordo de cooperação técnica. ANPD. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-
br/assuntos/noticias/anpd-e-senacon-assinam-acordo-de-cooperacao-tecnica>. Acesso em: 23/03/2021. 
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provisoriamente o prazo de 02 dias úteis contados da data do conhecimento do incidente para a 

comunicação do incidente à Autoridade128.  

Denota-se, como primeira impressão, que a ANPD vem trabalhando avidamente para 

implementar e regulamentar a LGPD em território nacional, adotando medidas práticas e de 

forma organizada até o presente momento. Apesar da aparente eficiência neste curto período, a 

Autoridade ainda está longe de estar totalmente adequada e o trabalho apenas teve início, haja 

vista que é a primeira autoridade nacional que trata sobre o assunto e a proteção de dados 

pessoais no Brasil ainda é precária. Sem dúvidas, as ações implementadas pela Autoridade serão 

observadas com atenção por toda a comunidade interessada no assunto, principalmente com 

relação às decisões provenientes diretamente do Poder Executivo. 

A atuação da ANPD deve ser voltada à proteção efetiva dos dados pessoais através de 

mecanismos práticos e eficientes, regulação maleável e sanções rígidas e justas contra os 

dissidentes, agindo de forma autônoma e independente, conforme os padrões exigidos pela 

OCDE e pela União Europeia, sob pena de não ser considerado adequado aos padrões 

internacionais de proteção de dados o que pode dificultar o ingresso do Brasil na organização 

internacional. A OCDE avalia, entre outros requisitos, a capacidade de enforcement das normas 

de proteção de dados pessoais no país estrangeiro e a independência da autoridade de proteção 

de dados é imprescindível para tanto (BEZERRA, 2019). 

 

4.3 O DIGITAL GOVERNMENT REVIEW OF BRAZIL E A REVISÃO DA OCDE 

SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: A CAMINHO DA ERA DIGITAL NO 

BRASIL 

 

A cooperação entre o Brasil e a OCDE teve início na década de 1990. De acordo com o 

Itamaraty, hoje, praticamente todos os Ministérios e diversos órgãos da administração pública 

federal e estadual brasileira estão envolvidos na cooperação com a Organização de alguma 

forma. O governo brasileiro tem feito parte de aproximadamente 36 instâncias da organização: 

como “associado”, “participante” ou “convidado”, e aderiu a 26 Recomendações e outros 

instrumentos da Organização. O país participa, ainda, de 26 comitês e instâncias da OCDE, de 

estudos e programas, e colabora com a Organização na condição de membro do G20129. 

 
128 Comunicação de incidentes de segurança. ANPD. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-
br/assuntos/incidente-de-seguranca>. Acesso em: 23/03/2021. 
129 O Brasil e a OCDE. Itamaraty. Disponível em: <http://antigo.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-
externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/15584-o-brasil-e-a-ocde>. Acesso em: 28/03/2021. 
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Em junho de 2015 Brasil e OCDE assinaram o Acordo de Cooperação que elevou a 

relação entre o país e a instituição a um novo patamar, norteada pela seleção de áreas específicas 

de colaboração, a partir do interesse mútuo. O fortalecimento da relação bilateral entre ambos 

também trouxe benefícios como a interação com os Key Partners, cinco países emergentes 

selecionados pela Organização, quais sejam África do Sul, Brasil, China, Índia e Indonésia. 

Em 2018, o governo brasileiro requereu à OCDE que fosse realizado um estudo sobre 

os pontos fortes e pontos fracos das políticas e programas governamentais, concebendo-se 

assim um relatório intitulado Digital Government Review of Brazil, towards the digital 

transformation of the public sector, referido posteriormente apenas como Relatório (OCDE, 

2018). 

O Relatório realiza uma avaliação extensiva das políticas governamentais digitais, 

programas e projetos do Governo Federal brasileiro, fornecendo recomendações concretas de 

políticas para os seus respectivos melhoramentos, espelhando-se em experiências e práticas da 

OCDE. A análise foca em meios de fortalecer a eficiência e efetividade da Estratégia de 

Governança Digital do Brasil, conectando-a com objetivos mais amplos e programas da agenda 

de reformas do setor público. As recomendações de políticas são práticas e direcionadas, 

buscando auxiliar o governo brasileiro a capitalizar suas realizações dentro do tema de governo 

digital e planejar de maneira estratégica a implementação da mudança de um e-government (e-

governo) para um governo digital (THORSTENSEN; ZUCHIERI, 2020). 

A publicação faz uma análise acerca da transformação digital do governo brasileiro e 

detalha os esforços para a transição ao governo completamente digital, listando uma série de 

recomendações que visam aumentar a eficiência, comunicação e coerência digital, fortalecendo 

assim a organização da estrutura executiva e legal já existente e propõe novas ações, a exemplo 

da inclusão da presença de especialistas de fora do setor público para atualizar as políticas de 

softwares de código aberto já existente (OCDE, 2018). 

Não é um documento específico sobre o contexto da privacidade do Brasil perante o 

órgão e trata abertamente sobre as políticas públicas implementadas pelo país em busca da 

digitalização total do governo, ponto chave para ingresso do país na OCDE. Portanto, analisar-

se-á apenas os pontos relevantes em relação à política de privacidade e governança de dados 

tratados pelo poder público presente no Relatório, para fins de não fugir demasiadamente do 

foco do trabalho. 

O Relatório trata especificamente sobre a adoção de políticas voltadas à cultura de 

direitos digitais, afirmando que por mais que as tecnologias digitais possam fornecer diversas 

oportunidades potenciais e eficientes, importantes decisões éticas a respeito do bem-estar dos 
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cidadãos devem ser prioridade nos esforços de adoção da transformação digital do setor público. 

A confiança nas instituições demanda que estas sejam competentes e eficientes em cumprir seus 

mandatos e que operem consistentemente pautadas em uma série de valores que reflitam as 

expectativas dos cidadãos de integridade e justiça (OCDE, 2018). 

O Relatório aponta que uso de dados e algoritmos pela Administração Pública deve ser 

limitado por requisitos altamente éticos e transparentes, evitando quaisquer dúvidas quanto à 

resultados predeterminados ou parciais decorrentes de procedimentos e serviços opacos e 

omissos. Modelos baseados no consentimento que permitam ao cidadão dar a última palavra 

com relação ao uso de dados e às tecnologias emergentes que produzam decisões ou que 

entreguem serviços, devem estar disponíveis para que o cidadão construa confiança nas 

mudanças digitais. O envolvimento da sociedade civil na promoção da accountability no uso 

de tecnologias emergentes e investimentos em transparência devem ser considerados pelo 

governo como requisitos para a transformação digital do setor público (OCDE, 2018). 

A Recomendação da OCDE para Estratégias de Governo Digital de 2014 realça a 

relevância de tecnologias digitais para governos mais inclusivos, abertos, atrativos e 

colaborativos como forma de auxiliar o crescimento da economia e melhorar o bem-estar dos 

cidadãos. O Brasil é um bom exemplo do incentivo à participação pública na tomada de 

decisões por conduzir constantemente consultas públicas e estimular a participação da 

sociedade civil na tomada de decisões, principalmente com relação às leis sobre tecnologia e 

inovação (OCDE, 2018). 

Cita-se como exemplo a plataforma Participa.br130 que foi desenvolvida como um portal 

para debate e consulta de políticas públicas diretamente com o cidadão. A plataforma foi 

utilizada por diversos setores da administração pública federal para obter uma resposta da 

população com relação a iniciativas referentes à digitalização do setor, como um projeto de 

incentivo à Internet das Coisas, iniciativas de dados abertos, sendo utilizada, inclusive, como 

ferramenta de consulta pública para criação da Lei Geral de Proteção de Dados (OCDE, 2018). 

O Relatório cita o Marco Civil da Internet, norma que foi aprovada em 2014 após um 

trâmite de seis anos, que institucionaliza políticas públicas com foco no cidadão, na privacidade, 

no armazenamento de registros e na neutralidade da rede. Devido ao avanço da esfera digital 

na sociedade e nos negócios brasileiros, determinar os direitos dos cidadãos se tornou prioridade 

central para o governo. A lei tem como escopo principal o acesso à internet como um direito 

 
130 Disponível em: <http://participa.br>. 
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civil básico, refletindo a proatividade do governo na promoção da inclusão digital e protegendo 

os direitos dos cidadãos durante a transformação digital (OCDE, 2018). 

O Relatório faz menção à então recentemente promulgada Lei nº 13.709/2018, a Lei 

Geral de Proteção de Dados, que especificamente trata sobre dados pessoais dos cidadãos. 

Trata-se de um importante marco legislativo que cobre uma vasta variedade de situações. A lei 

traz uma definição para dados pessoais semelhante às Guidelines da OCDE. A lei também 

afirma que algumas informações isoladas não revelam a quem estaria relacionada (um 

endereço, por exemplo), mas que se processada com outra informação pode indicar a identidade 

de uma pessoa (endereço combinado com idade, por exemplo). Há previsão para processamento 

de dados de crianças. A lei aborda a coleta, o tratamento de dados pessoais em meio digital e 

regras para processamento de dados pessoais para companhias do setor privado, além de incluir 

normas sobre a coleta internacional de dados (OCDE, 2018).  

Com relação à proteção de dados pessoais dos titulares, os pontos chave destacados pelo 

Relatório são: tratamento especial deve ser realizado com relação aos dados “sensíveis” como 

a raça, opiniões políticas, crenças religiosas, dados sobre saúde e características genéticas; o 

uso desses dados “sensíveis” deve ser restritivo por trazerem risco de discriminação e outros 

danos à pessoa; a autorização da coleta e processamento de dados deve ser requerida de forma 

clara, em cláusula específica e de forma não genérica; em caso de incidente de segurança que 

possa causar danos ao titular dos dados, a empresa é obrigada a comunicar o indivíduo e o órgão 

competente; e um órgão de inspeção e/ou regulação deve ser estabelecido para realização de 

fiscalização (OCDE, 2018). 

Ao determinar como as tecnologias podem agregar valores à sociedade, os governos não 

devem apenas determinar quais são as melhorias que podem ser proporcionadas para criar uma 

burocracia mais eficaz, mas também determinar quais são os valores que serão entregues aos 

cidadãos. Neste sentido, o governo brasileiro deveria considerar investir em mecanismos de 

transparência e em estabelecer um regulamento para implementação de preceitos éticos, 

auxiliado pela recém aprovada lei de proteção de dados. Isto pode estimular a adoção 

responsável de tecnologias emergentes, auxiliando setores públicos a reforçar a confiança dos 

cidadãos, um requisito central para o sucesso do uso de tecnologias emergentes (OCDE, 2018). 

O Relatório aponta que é importante estabelecer normativas e políticas que assegurem 

que o governo considerou completamente os direitos dos cidadãos ao implementar uma 

transformação digital. Esta completude é reforçada pelo fato de que o Brasil realizou consultas 

públicas com os cidadãos e empresas sobre direitos digitais. Mesmo que o estabelecimento de 

fundamentos par boa governança é essencial, o governo brasileiro terá que assegurar que pode 
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demonstrar respeito aos direitos digitais bem como garantir que os cidadãos e as empresas 

possam ter um “retorno do investimento” do tempo que gastaram comprometendo-se com as 

consultas do governo. O governo deve, por exemplo, demonstrar que um dado em um banco de 

dados deve ser auditável e fornecer garantias ao cidadão sobre o uso dos seus dados pessoais. 

Comunicação e colaboração são pontos chave para aprimorar a implementação e 

comprometimento das políticas e leis (OCDE, 2018). 

O documento conclui tecendo algumas críticas e realizando apontamentos a serem 

adotados pelo governo brasileiro para implementar o governo digital no Brasil, dentre as quais 

destaca-se algumas a seguir. 

A existência de órgãos diversos, com funções e competências em termos de governo 

digital pulverizam a liderança estratégica, de modo a produzir impacto na definição de objetivos 

políticos comuns e prioridades, e na implementação de políticas de maneira coerente e 

coordenada (THORSTENSEN; ZUCHIERI, 2020). 

Assim como em muitos países da OCDE, a Organização reconhece a urgência da 

priorização do desenvolvimento de uma estratégia para a detecção de lacunas em habilidades 

digitais e a divulgação de literatura e cultura digital entre funcionários públicos. Esse ainda é 

um ponto crítico a ser endereçado no setor público brasileiro: as pessoas são insuficientemente 

capacitadas para a realização de análise de dados e há uma demanda não atendida de pessoal 

qualificado dentro das organizações do setor público para implementar as políticas previstas na 

Estratégia de Governança Digital (THORSTENSEN; ZUCHIERI, 2020). 

Com relação à governança de dados, o Relatório conclui que há a ausência de uma 

política de governança de dados nacional, o que pode limitar o desenvolvimento da arquitetura 

de dados necessária essencial para o estabelecimento de uma infraestrutura de dados robusta. 

A inexistência de uma estratégia clara, uma configuração institucional definida e leis efetivas 

que assegurem uma abordagem governamental completa à gestão de dados demonstra que o 

país tem muito espaço para melhorar na área da governança de dados. A ausência de uma 

autoridade nacional de proteção de dados também cria uma incerteza institucional com relação 

ao aumento da coleta e processamento de dados pessoais pelo setor público, o que escalona o 

risco do uso abusivo de dados (OCDE, 2018). 

Outro ponto relevante do Relatório diz respeito ao investimento em tecnologia da 

informação e comunicação (TIC) pelo setor público, através de contratação de profissionais da 

área, treinamentos dos funcionários públicos e aumento de remuneração destes profissionais, o 

que pode auxiliar no aumento de habilidades digitais no setor público, na distribuição de 
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despesas com tecnologias e na adaptação do setor público a estas novas tecnologias (OCDE, 

2018). 

Alguns pontos do Relatório estão defasados devido à sua publicação ter sido ainda no 

ano de 2018, no entanto, as políticas públicas de governança de dados pessoais de fato não 

avançaram muito nos últimos anos. Aliás, se levado em conta que a instituição da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados ficou vinculada à Presidência da República, prejudicando sua 

autonomia e independência, o cenário pode ser até pior. O Relatório termina com 17 propostas 

de ação a serem adotados pelo governo brasileiro para melhor adaptação às recomendações da 

OCDE. 

Outro documento importante elaborado pela OCDE especificamente a pedido do 

governo brasileiro foi a Revisão da OCDE sobre a Transformação Digital: A Caminho da Era 

Digital no Brasil, referido apenas como Revisão. Este documento faz parte faz parte de uma 

série de revisões da OCDE sobre países. As Revisões “A Caminho da Era Digital” da OCDE 

analisam os desenvolvimentos recentes da economia digital nos países, revisam as políticas 

relacionadas à digitalização e fazem recomendações para aumentar a coerência das políticas 

nesta área, de forma muito semelhante ao Relatório anteriormente elaborado (OCDE, 2020). 

A Revisão “A Caminho da Era Digital no Brasil” foi realizada a convite do Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil (MCTIC), que também forneceu 

apoio financeiro. A Revisão foi realizada pela Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da 

OCDE, sob os auspícios do Comitê de Políticas para a Economia Digital da OCDE (OCDE, 

2020). 

A Revisão examina a disponibilidade e a qualidade das redes e serviços de comunicação 

no Brasil, bem como políticas e regulamentos relacionados. O documento também analisa as 

tendências no uso da tecnologia digital entre indivíduos, empresas e o governo, e examina 

políticas para promover sua difusão. Ela discute os esforços para aumentar a confiança na 

economia digital, com foco na segurança digital, privacidade e proteção do consumidor. Ela 

também analisa políticas para promover a inovação digital e examina as implicações políticas 

dos modelos de negócios emergentes em setores-chave (OCDE, 2020). 

Dentre os pontos analisados na Revisão estão a conectividade da população e a 

qualidade dos serviços de comunicação de alta qualidade a preços competitivos, com políticas 

para implementação de banda larga no território brasileiro; o aumento da adoção e do uso de 

tecnologias digitais, principalmente por microempresas, que ficaram para trás quanto ao uso de 

tecnologias digitais com relação às empresas de países membros da OCDE; a necessidade de 

aumento de investimento em inovação digital, tendo em vista que apesar de os investimentos 
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em P&D (pesquisa e desenvolvimento) do Brasil serem superiores aos países da América Latina 

e do Caribe, ainda estão muito abaixo dos países membros da OCDE, além de que os 

investimento em P&D do setor privado representam parcela menor do total de investimento no 

setor, especialmente no setor de TIC (tecnologias da informação e comunicação); a necessidade 

de promoção da transformação digital da economia, principalmente em setores como a 

agricultura, indústria e serviços, com foco em novos modelos de negócios orientados por dados, 

devendo adotar também ações políticas com relação a outros setores como agronegócio, 

manufatura, fintechs e cibermedicina; e o Brasil deve adotar a construção de uma abordagem 

integral do governo (whole-of-government) para as políticas de transformação digital (OCDE, 

2020). 

Dentre as recomendações estipuladas pela Revisão está o aumento da confiança no setor 

digital através da adoção de práticas que protejam a privacidade e os dados pessoais dos 

cidadãos, o que será objeto de análise no presente trabalho. 

A Revisão inicia a análise do cenário de privacidade brasileiro traçando um histórico do 

trâmite legislativo da LGPD e seu caráter participativo destacando que foram realizadas 

consultas públicas envolvendo muitas partes interessadas da sociedade civil, da academia e da 

comunidade empresarial, bem como, no âmbito governamental, envolvendo diversos 

ministérios e organizações públicas, ao longo de sete anos. Destaca também que a LGPD 

originalmente passaria a vigorar a partir de fevereiro de 2020, no entanto, em decorrência da 

Medida Provisória nº 869/2018, convertida posteriormente na Lei Ordinária nº 18.583/2019, o 

prazo foi prorrogado para agosto de 2020 e que, em 3 de abril de 2020, o Senado Brasileiro 

aprovou um Projeto de Lei (PL 1179/2020) com diversas medidas emergenciais relativas à 

pandemia da Covid-19, incluindo uma regra específica que prorrogaria a entrada em vigor da 

LGPD para janeiro de 2021, o que não ocorreu (OCDE, 2020). 

Avança a Revisão traçando um panorama geral da privacidade e da Lei Geral de 

Proteção de Dados no Brasil, realçando que a abordagem do Brasil quanto à privacidade e à 

proteção de dados era, de um lado, específica por setor, de outro, ampla demais. A privacidade 

e a proteção de dados eram governadas por diferentes leis que cobriam serviços financeiros, 

segurança, telecomunicações e proteção dos consumidores, ao mesmo tempo em que a 

Constituição Brasileira prevê um nível geral de proteção e privacidade. A aplicação das leis era 

deixada a critério das autoridades e dos órgãos reguladores nacionais e locais (OCDE, 2020). 

Neste contexto, a LGPD foi redigida com a finalidade de aumentar a consistência e a 

uniformidade da legislação sobre privacidade e proteção de dados permitindo que os indivíduos 

possam exercer seus direitos de privacidade em todo o território brasileiro. A Revisão aponta 
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que a LGPD se baseia no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União 

Europeia, nas Diretrizes da OCDE para a Proteção da Privacidade e dos Fluxos 

Transfronteiriços de Dados Pessoais e na Convenção 108 do Conselho da Europa. A LGPD 

adota uma visão ampla sobre quais dados se qualificam como dados pessoais, sendo ainda mais 

abrangente do que o RGPD e as Diretrizes de Privacidade da OCDE (OCDE, 2020). 

 A LGPD abrange a coleta e o processamento de dados pessoais e informações, tanto do 

setor público quanto do privado. O processamento de dados pessoais deve ser conduzido com 

boa fé e em conformidade com os princípios presentes no artigo 6º da Lei (finalidade, 

adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, 

prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas), que são consistentes 

com os princípios das Diretrizes de Privacidade da OCDE (OCDE, 2020). 

Similaridades da LGPD com o RGPD são apontadas pela Revisão, em especial os nove 

direitos fundamentais dos titulares de dados, que são essencialmente os mesmos direitos 

previstos no RGPD. Ainda outra similaridade com o RGPD é que a LGPD se aplica a qualquer 

empresa ou organização que processe os dados pessoais de indivíduos no Brasil, não 

importando a localização geográfica dessa empresa ou organização. Além disso, a LGPD não 

se preocupa apenas em dar uma ampla definição sobre o que é consentimento, mas também 

com o empoderamento dos titulares dos dados, a fim de que tenham controle e escolha 

consideráveis sobre suas informações pessoais (OCDE, 2020).  

Há, no entanto, algumas diferenças substanciais entre a LGPD e o RPGD. Uma delas 

refere-se às bases legais para o processamento de dados pessoais. Enquanto o RGPD inclui seis 

bases legais para o processamento de dados pessoais, o artigo 7º da LGPD lista dez. Por essa 

razão, há mais autorizações legais para o processamento de dados, tornando possível interpretar, 

ao menos em teoria, que a LGPD é mais flexível e menos restritiva que o RGPD no que diz 

respeito ao processamento de dados pessoais (OCDE, 2020). 

A portabilidade de dados é outro ponto divergente entre a normativa brasileira e o 

RGPD. Na lei brasileira, o direito à portabilidade direito não se limita aos dados fornecidos com 

base no consentimento do titular dos dados, estabelecendo diferenças em relação ao RGPD. A 

LGPD define que o titular dos dados pode exercer esse direito mediante uma solicitação 

expressa ao provedor de mercadorias ou serviços, segundo regulamentos adicionais a serem 

emitidos pela ANPD, semelhante ao exposto no artigo 20 do RGPD. O RGPD, no entanto, 

estabelece um limite importante, que exige o consentimento específico do titular dos dados ou 

que a solicitação da portabilidade seja baseada em uma relação contratual existente para que se 

possa requerer esse direito de um controlador de dados e com a condição de que tal ação seja 
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tecnicamente possível. Além disso, o RGPD estabelece uma exceção ao exercício desse direito, 

quando o processamento de dados pessoais é necessário para a execução de uma tarefa de 

interesse público ou no exercício da autoridade oficial conferida ao controlador (OCDE, 2020). 

Prossegue e Revisão em analisar as disposições referentes à Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD), um dos pontos mais contrariados pelo relatório. Inicia traçando 

um histórico referente à revogação realizada aos artigos originais da LGPD e à edição da MP 

869/2018, convertida na Lei nº 13.853/2019, que cria a ANPD, órgão governamental central da 

administração pública responsável pela interpretação da LGPD e pela aplicação das sanções 

previstas na lei. A ANPD é uma entidade da administração pública federal criada como parte 

da Presidência da República, com “autonomia técnica e decisória” garantida pela lei (artigo 55-

B). Segue a Revisão apontando a estrutura organizacional da ANPD e suas seis entidades 

principais, detalhando a composição do Conselho Diretor e do CNPDP e suas atribuições 

principais (OCDE, 2020). 

Continua a Revisão pontuando as responsabilidades e competências atribuídas à ANPD, 

expostas no artigo 55-J, que variam desde a administração de reclamações, o cumprimento da 

lei e a aplicação de sanções, até a produção de materiais e diretrizes educacionais131. Além das 

competências citadas, os Artigos 55-J, VI e 58-B, e V da LGPD (na redação da Lei nº 

13.853/2019), atribuem à ANPD e ao CNPDP, a responsabilidade pela disseminação de 

conhecimentos sobre políticas, e normas em torno da proteção de dados pessoais e da 

privacidade na sociedade (OCDE, 2020). 

Aponta-se na Revisão que antes da vigência da ANPD outros órgãos contribuíram 

tradicionalmente para a educação e a conscientização sobre privacidade e proteção de dados no 

 
131 Revisão da OCDE sobre a Transformação Digital: A Caminho da Era Digital no Brasil. Competências da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil. 1. Garantir a proteção de dados pessoais nos termos da 
legislação. 2. Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Proteção de Dados Pessoais e da 
Privacidade. 3. Supervisionar e aplicar sanções em caso de processamento de dados em descumprimento à 
legislação. 4. Promover entre a população o conhecimento de normas e políticas públicas sobre proteção de dados 
pessoais e das medidas de segurança. 5. Estimular a adoção de padrões de serviços e produtos que facilitem o 
exercício do controle dos titulares de dados sobre seus dados pessoais. 6. Promover a cooperação internacional 
com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países. 7. Preparar relatórios anuais sobre suas atividades. 
8. Alterar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como conduzir 
avaliações de impacto sobre a proteção de dados pessoais, nos casos em que o processamento representar um alto 
risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais. 9. Realizar auditorias, ou determinar a sua 
realização, no âmbito da atividade de fiscalização. 10. Promulgar normas, diretrizes e procedimentos simplificados 
e diferenciados, inclusive em relação aos prazos, para que as micro e pequenas empresas, bem como as iniciativas 
empresariais incrementais ou disruptivas, que se autodeclararem startups ou empresas inovadoras, possam 
adequar-se a esta lei. 11. Comunicar às autoridades competentes quaisquer infrações penais de que tomem 
conhecimento. 12. Implementar mecanismos simplificados, meios eletrônicos incluídos, para registrar 
reclamações sobre o processamento de dados pessoais em violação à lei. 13. Manter um fórum permanente para a 
comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com entidades da administração pública, responsáveis 
por regular setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar os poderes regulatórios 
de supervisão e de punição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 
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Brasil, especialmente o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), que reúne 

entidades como os programas de proteção e defesa do consumidor (Procons), o Ministério 

Público, a Defensoria Pública, as delegacias de polícia especializadas (Decons) e organizações 

civis de proteção dos direitos do consumidor, incluindo o direito à privacidade e à proteção de 

dados (OCDE, 2020). 

Um ponto relevante que recebeu destaque especial no documento são as considerações 

acerca da “autonomia técnica e decisória” da ANPD, em especial do Conselho Diretor, que será 

composto por cinco membros, incluindo um presidente (cada um com mandato inicial de quatro 

anos), em regime de rodízio escalonado, em relação a outras entidades do executivo, nos termos 

do artigo 55-B da Lei nº 13.853/2019. Deve-se observar que estruturas administrativas e legais 

que deixam aberta uma possibilidade, ainda que pequena, de uma autoridade responsável pela 

aplicação das leis de privacidade ser instruída por outro órgão administrativo quanto ao modo 

de exercer suas funções, não satisfazem o critério de independência (OCDE, 2020).  

A independência pode não ser plenamente alcançada, nos termos do artigo 55-A da Lei 

nº 13.853/2019, se a ANPD: for um órgão de administração pública federal; for integrante da 

Presidência da República; tiver natureza jurídica transitória; “for transformada pelo Poder 

Executivo em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime 

autárquico especial e vinculada à Presidência da República”; não tiver verba garantida na lei 

orçamentária anual (OCDE, 2020). 

 Na data de fechamento do estudo, em março de 2020, ainda não havia previsão para 

entrada em vigor da LGPD devido ao processo em trâmite no Congresso Nacional à época, 

diante disso, não havia maiores informações acerca do conselho diretor que compõe a ANPD 

ou provisões sobre seu regulamento interno, portanto a Revisão não traça comentários neste 

sentido. 

Sobrevém do texto da Revisão comentários acerca das medidas técnicas para a proteção 

de dados, afirmando que a ANPD pode estabelecer padrões técnicos mínimos em relação a 

essas medidas, que devem ser cumpridas desde a fase de concepção do produto ou serviço, até 

a sua execução, nos termos do artigo 46 da LGPD. Da mesma forma, o artigo 13 do Decreto nº 

8.771/2016 que regulamenta o Marco Civil da Internet prevê que os provedores de serviços de 

conexão e aplicativos, devem observar as diretrizes sobre os padrões de segurança na custódia, 

armazenamento e processamento de dados pessoais e comunicações privadas. Dentre as 

obrigações determinadas pelas diretrizes estão: o estabelecimento de controle estrito sobre o 

acesso aos dados, mediante a definição de responsabilidades das pessoas que terão possibilidade 

de acesso, e de privilégios de acesso exclusivo para determinados usuários; a previsão de 
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mecanismos de autenticação do acesso aos registros, usando, por exemplo, sistemas de 

autenticação dupla para assegurar a individualização do responsável pelo tratamento dos 

registros; a criação de um inventário detalhado dos acessos aos registros de conexão e de acesso 

a aplicativos, e o uso de soluções de gestão dos registros, por meio de técnicas que garantam a 

inviolabilidade dos dados, como encriptação ou medidas de proteção equivalentes (OCDE, 

2020). 

 Segue a Revisão apontando considerações sobre a obrigatoriedade da notificação de 

violação de dados pessoais no direito brasileiro, prevista no artigo 48 da LGPD. A notificação 

de violações de dados pessoais é um direito novo no Brasil e foi amplamente baseada nos artigos 

33 e 34 do RGPD, embora apresente algumas diferenças importantes, tais como, o prazo para 

encaminhamento da notificação à autoridade de supervisão e aos titulares dos dados envolvidos 

no prazo de 72 horas quando a violação dos dados representar um risco aos direitos e liberdades 

de indivíduos. Por outro lado, a LGPD estabelece somente que a comunicação deve ocorrer em 

“prazo razoável”, uma diferença importante que talvez merecesse esclarecimentos adicionais 

na regulamentação da lei no futuro (OCDE, 2020). 

 A ANPD criou um protocolo de informação de notificação de violação de dados 

pessoais em seu site, conforme já citado em tópico anterior, no entanto, a Revisão destaca que 

antes da entrada em vigor da autoridade havia uma Unidade Especial de Proteção de Dados e 

Inteligência Artificial no âmbito do Estado que monitorava os direitos dos titulares de dados e 

conduzia investigações de incidentes envolvendo violações de dados pessoais e informações. 

A unidade integra o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e tratou diversos casos 

relacionados à proteção de dados pessoais, além de criar um mecanismo para relatar violações 

de dados e incidentes de segurança (OCDE, 2020). 

 Continua a Revisão tecendo comentários sobre os programas de gestão da privacidade. 

O princípio da responsabilidade é um dos oito princípios básicos originais das Diretrizes da 

OCDE. A Revisão de 2013 das Diretrizes de Privacidade incluiu a Parte Três, implementing 

accountability, que reuniu os elementos necessários de controladores de dados a fim de 

implementar o princípio da accountability, introduzindo especialmente o conceito de 

“programas de gestão da privacidade” (OCDE, 2020). 

 No âmbito das Diretrizes revisadas, os programas de gestão são o veículo operacional 

primário por meio do qual se espera que uma organização viabilize a aplicação dos princípios 

básicos contidos na Parte Dois das Diretrizes. De maneira específica, o dispositivo prevê que 

um controlador de dados leve a efeito as Diretrizes em relação a todos os dados pessoais sob 

seu controle, mediante a implementação de um programa de gestão da privacidade que seja 
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adaptado à estrutura, escala, volume e sensibilidade de suas operações e que preveja 

salvaguardas apropriadas tendo como base a avaliação de riscos, incluindo planos de resposta 

a averiguações e incidentes. Além disso, o controlador de dados deve estar preparado para 

demonstrar o seu programa e notificar, conforme apropriado, as autoridades e os titulares de 

dados sempre que tiver havido uma violação significativa afetando dados pessoais (OCDE, 

2020). 

A LGPD inclui uma seção específica sobre a responsabilidade por infração resultante 

do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos e autoridades nacionais. O artigo 31 

permite que autoridades nacionais enviem relatórios a órgãos públicos, junto com as medidas 

cabíveis para fazer cessar a violação, enquanto o artigo 32 confere à ANPD o poder de solicitar 

a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais 

e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para o tratamento de dados pessoais (OCDE, 

2020). 

Por sua vez, o artigo 50, inciso I da LGPD, parcialmente prevê a implementação de um 

programa de governança para a privacidade e a operação de procedimentos que podem incluir 

reclamações e petições de titulares de dados, normas de segurança, padrões técnicos e outras 

obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento de informações pessoais, 

atividades educacionais, mecanismos internos de supervisão e mitigação de riscos, além de 

outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais (OCDE, 2020). 

Além disso, no artigo 50, § 2, inciso I e alíneas, os controladores de dados são 

incentivados a implementar programas de governança em privacidade que, no mínimo: 

demonstrem o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que 

assegurem o seu cumprimento de forma abrangente; sejam adaptados à estrutura, à escala e ao 

volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados; estabeleçam políticas 

e salvaguardas adequadas, com base em processos de avaliação sistemática de impactos e riscos 

à privacidade; estejam integrados à sua estrutura geral de governança e estabeleçam e apliquem 

mecanismos de supervisão internos e externos; dentre outros requisitos (OCDE, 2020). 

Dando sequência, a Revisão discorre sobre o fluxo internacional de dados e destaca que 

a transferência internacional de dados aumentou e se tornou uma questão muito relevante para 

os legisladores, especialmente em virtude do uso de serviços de computação em nuvem e a 

expansão e crescimento do big data em anos recentes. A LGPD dedica o Capítulo V, dos artigos 

33 ao 36, à transferência internacional de dados, o que reflete a influência dos termos do 

Capítulo V do RGPD que trata sobre a transferência de dados pessoais a outros países ou a 
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organizações internacionais. As condições para a transferência internacional de dados pessoais 

no Brasil já foram abordadas no presente estudo (OCDE, 2020). 

Além disso, o artigo 34 da LGPD estabelece que o nível de proteção de dados do país 

estrangeiro ou do organismo internacional deve ser avaliado pela ANPD, levando em 

consideração seis circunstâncias presentes em seus incisos, bem como, o artigo 35 estabelece 

que a verificação de todos os instrumentos jurídicos listados no inciso II do artigo 33, também 

será realizada pela autoridade nacional. Por fim, o artigo 36 determina que alterações nas 

garantias apresentadas ao cumprimento dos princípios gerais da proteção dos direitos do titular 

dos dados deverão ser comunicadas à autoridade nacional (OCDE, 2020). 

A Comissão Europeia ainda não declarou que o Brasil é um país que proporciona um 

nível adequado de proteção aos dados pessoais nos termos do RGPD. Da mesma forma, o 

Brasil, como observador, ainda não assinou nem ratificou a Convenção do Conselho da Europa 

para a Proteção das Pessoas Singulares no que diz respeito ao Tratamento Automatizado de 

Dados Pessoais (Convenção 108) e seu Protocolo Adicional referente a autoridades 

supervisoras e fluxos de dados transfronteiriços, tampouco a versão modernizada da Convenção 

108+ do Conselho da Europa (OCDE, 2020). 

Seguindo, a Revisão discorre sobre a cooperação transfronteiriça para a proteção da 

privacidade. Em virtude da crescente demanda por produtos e serviços disponíveis na internet 

e nas redes sociais, a cooperação no cumprimento das leis de proteção de dados é um elemento 

importante e decisivo para ajudar a reforçar a confiança do consumidor e a atuação das 

empresas. A Recomendação do Conselho da OCDE para a Aplicação de Leis de Proteção da 

Privacidade e Cooperação Transfronteiriça de 2007 representa o compromisso que os países 

membros assumem de promover uma cooperação mais estreita entre as autoridades 

responsáveis pela aplicação das leis de privacidade, a fim de ajudá-las a trocar informações e 

conduzir investigações com contrapartes estrangeiras. A Parte Seis do Privacy Framework da 

OCDE de 2013 destaca a importância da cooperação transfronteiriça no cumprimento das leis 

de privacidade e facilitação de cooperação mútua entre autoridades responsáveis pela aplicação 

das leis de privacidade (OCDE, 2020). 

A LGPD, por sua vez, traz no texto do artigo 55-J, inciso IX, a atribuição à ANPD da 

responsabilidade pela promoção da cooperação com autoridades internacionais e 

transnacionais, no que diz respeito à proteção de dados. Ainda não existe acordo de cooperação 

internacional formalizado pela ANPD, além disso, o Brasil ainda não integra a Rede Global 

para a Proteção da Privacidade (Global Privacy Enforcement Network, GPEN), ou redes 
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internacionais similares, responsáveis pela aplicação de leis de privacidade e proteção de dados 

(OCDE, 2020). 

O próximo ponto abordado pela Revisão é a estruturação de uma governança de dados 

em território brasileiro. O acesso e o compartilhamento de dados são essenciais para a inovação 

na economia digital. Os marcos legais e as normas que regem o acesso e o compartilhamento 

de dados pessoais no Brasil, no momento, consistem em um regime complexo de mais de 40 

leis específicas por setor e um emaranhado de leis e regulamentos, incluindo leis estaduais e 

municipais, que regem o acesso às informações e à proteção de dados em diferentes setores da 

economia. O que resta esclarecer é se estas mencionadas leis devem coexistir no ordenamento 

jurídico ou serem totalmente substituídas pela LGPD, a fim de evitar possíveis conflitos de 

competência entre a ANPD e as autoridades e órgãos governamentais responsáveis pela 

aplicação das leis setoriais sobre proteção de dados (OCDE, 2020). 

Tendo em vista que não existe uma disposição específica sobre a revogação destas 

normativas estaduais e municipais que que regem o acesso à informação e a proteção de dados 

em diferentes setores da economia, a ANPD terá um desafio de garantir que o emaranhado de 

leis federais que versam sobre a proteção à informação e dados pessoais dos cidadãos não 

conflitem com a LGPD. Tais esforços podem ensejar na cooperação com respectivos órgãos e 

instituições responsáveis pela fiscalização e cumprimento dos antigos marcos legais, incluindo 

a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), o que já foi realizado em março de 2021, e as 

entidades que são parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), dentre outros 

órgãos de cumprimento da lei no âmbito estadual (OCDE, 2020). 

 A respeito de iniciativas de políticas para melhorar o acesso aos dados e o seu 

compartilhamento, bem como a transparência institucional, a Lei da Transparência (Lei nº 

12.527/2011) rege o acesso a informações de entidades públicas que são parte da administração 

direta do Executivo e do Legislativo, incluindo os Tribunais de Contas, Judiciário e o Ministério 

Público. Essa lei estabelece as regras e procedimentos aplicáveis às referidas entidades para 

solicitações de acesso a informações. Da mesma maneira, o Decreto nº 8.777/2016 estabelece 

a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, que abrange nove objetivos 

fundamentais. A gestão da Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal é coordenada 

pela Controladoria-Geral da União, por meio da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos 

(INDA), nos termos do Decreto nº 9.903/2019 (OCDE, 2020). 

Por fim, o Brasil integra o Open Government Partnership (OGP) e atualmente está 

implementando 11 compromissos em seu plano de ação 2018-2020. Este plano de ação 

apresenta compromissos relacionados ao governo aberto local, dados abertos, ciência aberta, 
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mudança climática e água, transparência legislativa e controle social quanto às políticas 

nutricionais (OCDE, 2020). 

 A Revisão alerta também sobre o risco da privatização de duas empresas de 

processamento de dados, a Serpro e a Dataprev, que são parcialmente controladas pelo Governo 

Federal. Ambas as empresas processam uma parte substancial de dados pessoais de interesse 

do Governo Federal e de outros órgãos públicos, erguendo-se importante debate em torno da 

possibilidade de os titulares de dados perderem o controle sobre seus dados pessoais em 

decorrência da privatização ou até que ponto esses dados poderiam ser acessados e usados para 

outros propósitos comerciais, tendo em vista que as empresas terão acesso às informações nos 

contratos originais que foram feitos com as entidades públicas, incluindo dados pessoais. A 

Revisão conclui afirmando que o Governo Federal deveria dedicar uma atenção maior à 

avaliação dos impactos à proteção de dados decorrentes da privatização (OCDE, 2020). 

 Outro ponto relevante no texto da Revisão foi a coleta de biometria dos eleitores em 

território nacional. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) coletou mais de 87 milhões de digitais 

antes das eleições de 2018. A base biométrica do TSE é o centro da Identidade Civil Nacional 

(ICN), recurso criado pelo Decreto nº 9.278/2019 com a finalidade de servir de alicerce ao novo 

Documento Nacional de Identidade (DNI) (OCDE, 2020). 

A Revisão aponta, por fim, que existem três projetos de lei tramitando no parlamento 

brasileiro que têm o objetivo de regular a inteligência artificial (IA), um na Câmara de 

Deputados, outro no Senado Federal e outro que está em processo de elaboração no Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Por outro lado, o país está na fase final de 

preparação da Estratégia Brasileira para Inteligência Artificial, que foi elaborada em um 

processo com várias partes interessadas e submetida a consulta pública, encerrada em fevereiro 

de 2020 (OCDE, 2020). 

A Revisão conclui sua análise com relação à segurança e governança de dados 

apresentando algumas recomendações. Inicia as considerações finais afirmando que a LGPD 

cria uma estrutura normativa que busca harmonizar e expandir o direito à proteção dos dados 

pessoais e que está amplamente alinhada com as Diretrizes de Privacidade da OCDE e do 

RGPD, embora persistam algumas diferenças importantes, notadamente em relação às 

estruturas de governança e supervisão (OCDE, 2020). 

Em especial, a Revisão destaca que na Parte Cinco das Diretrizes de Privacidade de 

2013 que trata da implementação nacional, a OCDE recomenda que os países membros 

estabeleçam e mantenham autoridades para aplicação das leis, com a governança, os recursos e 

a especialização técnica necessárias para exercer seus poderes de maneira efetiva e tomar 
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decisões objetivas, imparciais e consistentes. Essa concepção diz respeito à necessidade de 

haver uma autoridade nacional responsável pelo cumprimento da lei, que seja independente de 

instruções, vieses ou conflitos de interesse na aplicação das leis de proteção da privacidade 

(OCDE, 2020). 

A ANPD deve ter garantida sua independência para assegurar a efetividade e a 

confiabilidade do monitoramento e do cumprimento das disposições relativas à proteção de 

dados pessoais. O órgão foi criado para reforçar a proteção aos indivíduos e aos órgãos afetados 

por suas decisões, não para conceder algum status especial à autoridade ou aos seus agentes. A 

ANPD deve agir de maneira objetiva e imparcial no exercício de suas funções e, para atender 

esse propósito, deve ser livre de qualquer influência interna ou externa (OCDE, 2020). 

No entanto, a ANPD está fortemente vinculada ao Poder Executivo. De acordo com o 

artigo 58-A, § 1º, da LGPD, os membros do CNPDP também serão indicados pelo Presidente 

da República, não pelo Conselho Diretor. Atualmente estão publicados editais para coleta de 

nomes e formulação de listas tríplices para envio ao Presidente da República, conforme exposto 

anteriormente. O § 2º do mesmo dispositivo menciona que cada um dos representantes do 

CNPDP será indicado pelas respectivas entidades responsáveis pela administração pública 

(OCDE, 2020). 

As atribuições da ANPD vão além de supervisionar a LGPD. A tarefa principal da 

autoridade será a coordenação de uma variedade de entidades diferentes espalhadas pelo país e 

seus respectivos órgãos consultivos, bem como, deverá dialogar diretamente com o CNPDP e 

a sua ouvidoria. Todas essas diferentes entidades desempenham um papel importante no 

incentivo e na promoção de políticas sobre privacidade e proteção de dados no país. Embora 

seja essencialmente um órgão de apoio, as responsabilidades e tarefas específicas do CNPDP 

não estão claras ou suficientemente bem definidas pela Lei (OCDE, 2020).  

Não há, tampouco, especificação de como o Conselho Diretor vai implementar as 

decisões e recomendações do CNPDP ou de outros órgãos que eventualmente formulem alguma 

recomendação ou como as referidas entidades vão administrar as divergências que 

eventualmente surgirem. 

Mais um ponto relevante aludido pela Revisão é a necessidade de desenvolvimento de 

uma estratégia nacional de IA que seja coerente e bem coordenada. Uma estratégia nacional 

neste sentido pode gerar políticas públicas novas e importantes, com impacto significativo sobre 

a economia e o panorama social do Brasil nos próximos anos. No entanto, a estratégia deverá 

ser concebida e implementada com cautela, levando em consideração a estrutura de políticas 

existentes, em cooperação com várias partes interessadas de diferentes setores do país, alinhada 
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com direitos e obrigações já consagrados na LGPD e em outras estruturas legais nacionais 

relevantes, além de levar em conta as considerações internacionais que estão em andamento na 

esfera da privacidade e da proteção de dados (OCDE, 2020). 

Por fim, a Revisão apresenta recomendações de políticas para melhorar a privacidade e 

a proteção de dados no Brasil, devendo o país: 

• Reavaliar e revisar as condições estabelecidas nos termos da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD) no artigo 55-A da Lei 13.709/18, a fim de garantir que a autoridade 

opere com total independência desde o início de seu estabelecimento; 

• Garantir que as regras para a indicação do Conselho Diretor da ANPD e do Conselho 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPDP) sejam transparentes, 

imparciais e baseadas em conhecimento técnico; 

• Esclarecer as responsabilidades e tarefas do CNPDP; 

• Estabelecer regras claras em relação à tomada de decisões no âmbito da ANPD e à sua 

implementação pelo Conselho Diretor; 

• Garantir ou adequar um orçamento previsível para a ANPD por meio de um processo 

transparente; e 

• Alinhar a Estratégia Brasileira para Inteligência Artificial com a Lei Geral de Proteção 

de Dados e outros marcos legais relevantes em cooperação com todos os atores. 

Do que se percebe de ambos os documentos emitidos pela OCDE, o Brasil deve adotar 

uma conduta de governança digital e de proteção de dados transparente, garantindo a autonomia 

e independência da ANPD e do CNPDP, convergindo as normativas e regulações para um ponto 

comum em defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos e alinhadas aos textos regulatórios 

internacionais mais relevantes. 

 

4.4 A TRANSMISSÃO INTERNACIONAL DE DADOS, O INGRESSO DO BRASIL 

COMO MEMBRO DA OCDE E A NECESSIDADE DE IR ALÉM DA ADEQUAÇÃO 

NORMATIVA 

 

O texto da LGPD é adequado aos princípios e fundamentos das normativas 

internacionais, afinal, foi baseado fundamentalmente nestas normativas, em especial a GDPR. 

Da análise realizadas baseando-se nos critérios elencados nas Partes Quatro, Cinco e Seis das 

Diretrizes sobre Privacidade da OCDE percebe-se que os requisitos lá presentes demandam que 

o país-membro possua uma normativa referente à proteção de dados pessoais e à privacidade, 

adote salvaguardas suficientes para segurança dos titulares, bem como, que implemente o 
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princípio da accountability no processo de tratamento de dados, conforme já delimitado 

anteriormente. 

Embora a normativa da OCDE tenha sido atualizada há quase 10 anos, aqueles critérios 

presentes no documento são os considerados para fins de verificação se um país é adequado ou 

não para efetuar a transmissão internacional de dados, por isso a relevância da convergência 

normativa. 

Porém, apenas a convergência normativa não é suficiente, tanto para o Brasil ser 

considerado adequado e seguro para transmissão internacional de dados, quanto para ingressar 

como membro da OCDE. O contexto legislativo deve estar aliado às condutas dos indivíduos, 

tanto pessoas físicas quanto jurídicas, e do próprio Estado brasileiro (FRAZÃO, 2019). 

As Diretrizes da OCDE são mais rígidas com relação a isto. Mesmo trazendo a 

possibilidade de adoção de outras formas de reforçar a adequação, o contexto importa. A 

normativa da OCDE destaca que as autoridades de privacidade devem ser autônomas e 

independentes, com forte atuação na fiscalização e na aplicação de sanções. Outro ponto de 

destaque é a notificação sobre vazamento de dados que deve ser feita imediatamente e que pode 

trazer sanções severas para o controlador dos dados (OCDE, 2018). 

Analisando o contexto normativo da proteção de dados brasileiro, a princípio, o país 

está apto a praticar operações transnacionais de dados com países membros da OCDE e de 

diversos outros países do mundo. No entanto, importante salientar que o contexto institucional 

também deve ser levado em conta. 

O Brasil é, notoriamente, um país garantista de direitos básicos para hipossuficientes, 

vide o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do SUS e, em épocas passadas, a própria 

Consolidação das Leis do Trabalho. De outra banda, o país é notoriamente conhecido pela 

omissão com questões relacionadas ao direito ambiental e políticas de distribuição de renda 

apropriadas. 

A LGPD, por seu turno, pode ser um instrumento utilizado para legitimar qualquer um 

destes contextos, ou seja, tanto como uma forma de proteção aos hipossuficientes e legalmente 

vulneráveis, fomentando uma política intervencionista e, possivelmente, castradora da inovação 

e de possíveis tratamentos de dados em território nacional, como também pode ser uma 

ferramenta utilizada pelas instituições públicas e privadas para legitimar abusos de direito e 

tornar o país um “paraíso de dados”. 

A vinculação da ANPD ao poder executivo e as pautas ideológicas impostas pelo 

presente governo podem ser um entrave na adequação de proteção de dados do país. 

Notadamente, o que pode frear este movimento é, justamente, o texto da LGPD. Embora as 
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atribuições da ANPD e devido ao caráter não intervencionista no âmbito do direito 

administrativo por parte do poder judiciário, ainda existe o controle constitucional e 

infraconstitucional realizado pelas cortes superiores pátrias. 

Isto não significa, por óbvio, que não pode haver um aparelhamento das instituições 

públicas e pressões políticas e econômicas internas com relação à tomada das decisões. Os 

mesmos tribunais superiores responsáveis por este “controle” jurisprudencial já protagonizaram 

situações demasiadamente incômodas com relação a temas de relevância nacional e 

internacional. 

Verificando o contexto normativo internacional e o texto normativo nacional, a 

conformidade com normas internacionais é imprescindível para que haja o fluxo 

transfronteiriço de dados, principalmente quando se trata de dados pessoais sensíveis. Esta 

instabilidade institucional brasileira, aliada ao aparelhamento das instituições administrativas e 

as políticas públicas dúbias, pode causar desconfiança e repelir Estados que não estão dispostos 

a arriscar-se no território nacional. 

Assim, embora o texto de Lei da LGPD seja adequado às normas internacionais, 

divergindo em alguns pontos relevantes, porém, adaptáveis, a maior responsabilidade pela 

competitividade no âmbito dos fluxos de informações vai depender do poder público e da 

postura adotada. As entidades privadas e públicas nacionais adaptar-se-ão à LGPD, resta saber 

se a LGPD será devidamente aplicada por aqueles que detém o poder de aplicá-la. Outro ponto 

crucial para que o Brasil de fato comprove que possui políticas públicas de proteção aos dados 

pessoais será a gestão dos escândalos de vazamento de dados ocorridos recentemente132. A 

ANPD, por sua vez, vem agindo de forma rápida e busca soluções133. 

A questão da proteção de dados no Brasil passa também por questões institucionais 

intrínsecas na cultura do país, o que pode ser um desafio não somente para a ANPD. A 

judicialização de demandas do país é muito elevada, embora venha caindo nos últimos anos134 

em decorrência da digitalização dos processos e das alternativas de resolução de demandas 

extrajudiciais, como as câmaras de conciliação, mediação e arbitragem digitais e mais 

 
132 O Brasil teve o maior vazamento de dados de sua história. E agora? Instituto de Referência em Internet e 
Sociedade IRIS. Publicado em: 09/02/2021. Disponível em: <https://irisbh.com.br/o-brasil-teve-o-maior-
vazamento-de-dados-de-sua-historia-e-agora/>. Acesso em: 30/03/2021. 
133 ANPD aciona PF, governo e empresa de segurança para investigar vazamento de dados. Publicado em: 
29/01/2021. Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/01/29/anpd-aciona-pf-governo-e-
empresa-de-seguranca-para-investigar-vazamento-de-dados.ghtml>. Acesso em: 30/03/2021. 
134 Justiça em números 2020. CNJ. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-
V3-Justiça-em-Números-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf>. 
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acessíveis e plataformas eletrônicas de resoluções de conflitos envolvendo direito do 

consumidor. 

Diante disso, é temeroso que exista um movimento para uma nova “ação de massas” 

com relação aos tratamentos de dados indevidos que possa abarrotar o judiciário, como é o caso 

de diversas demandas consumeristas. A centralidade da resolução dos conflitos consumeristas 

tem se afastado do espectro do poder judiciário por questões práticas como a demora na 

resolução da demanda e a complexidade para a resolução, tornando o processo judicial muito 

caro e ineficiente, fazendo com que não valha a pena a busca pela reparação por algum dano. 

É salutar que as políticas públicas para resolução de conflitos com relação ao tratamento 

de dados pessoais sejam eficientes, acessíveis e rápidas, estipulando sanções e multas aos 

controladores que desrespeitarem o direito do titular dos dados. O que deve ser evitado é a 

ineficácia da esfera administrativa, a judicialização em demasia por eventual ilegalidade no 

tratamento de dados por grandes corporações e, consequentemente, a banalização de eventual 

responsabilização civil pelo ato praticado, inviabilizando assim a busca por reparação 

administrativa e judicial. 

O Brasil não está próximo de ser considerado adequado à União Europeia ou à OCDE 

sobre proteção de dados pessoais. Aliás, ao que tudo indica, o país está cada vez mais longe de 

figurar como membro da OCDE135 por ter se afastado das instituições internacionais, 

principalmente nos tempos de pandemia do Covid-19. Por mais que não seja imprescindível a 

comprovação do nível adequado de proteção de dados para que haja a transferência 

internacional, o reconhecimento da adequação pela União Europeia ou pela OCDE certamente 

serve como espécie de certificado de qualidade na proteção aos dados pessoais para o restante 

do mundo. 

Um ponto que merece destaque quanto a adoção dos critérios das Diretrizes da OCDE 

ou da União Europeia é o aparente neocolonialismo que isto representa. Percebeu-se no decorrer 

da pesquisa que a União Europeia é irredutível quanto aos critérios para transmissão de dados 

entre países não adequados, ao ponto de impor aos Estados Unidos um tratado que não foi 

cumprido pelos norte-americanos, impedindo assim o livre fluxo de dados. O Brasil deve ficar 

atento a estas imposições e influências externas em demasia, sob pena de se ver subjugado e 

impossibilitado de exercer suas próprias políticas públicas dentro da própria realidade. 

 

 
135 OCDE adota medida inédita contra o Brasil após sinais de retrocesso no combate à corrupção no país. BBC. 
Publicado em: 15/03/2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56406033>. Acesso em: 
30/03/2021. 
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Dos 37 países-membros da OCDE, 21 fazem parte da União Europeia. O 

reconhecimento do nível adequado de proteção aos dados pessoais por qualquer um dos órgãos 

internacionais influenciará na decisão do outro. Resta ao Brasil decidir qual é o mais realizável. 

Tendo em vista o que foi exposto no presente trabalho, com relação à legislação de proteção de 

dados, o país possui plenas condições de tanto ser membro da OCDE quanto ser reconhecido 

pela União Europeia como adequado, bem como, efetuar operações internacionais de dados aos 

países membros de cada organização. O que pode impedir são as posturas adotadas pelo Poder 

Executivo com relação à autoridade nacional e as políticas públicas de governança digital. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 A matéria de proteção aos dados pessoais e da privacidade está em evidência no cenário 

internacional devido aos diversos escândalos de vazamentos de dados de responsabilidade de 

empresas privadas que não são punidas, às preocupações com o uso destes dados por governos 

autoritários e os avanços tecnológicos exacerbados e sem regulação. 

 O desenvolvimento do conceito de privacidade culminando na elevação do direito à 

proteção de dados pessoais como direito fundamental foi de suma importância para que leis 

neste sentido surgissem e assim o considerassem. A privacidade deixou de ser um direito 

eminentemente burguês voltado à proteção da propriedade e passou a ser inerente a todos, 

principalmente na atual sociedade de vigilância. 

 Tanto o poder público quanto o setor privado utilizam os dados pessoais dos indivíduos 

para criar perfis e atingir os seus fins almejados. Os governos utilizam da grande quantidade de 

informações que passa em suas mãos para aumentar a vigilância constante e monitorar os 

adversários políticos, enquanto os setores privados utilizam de tecnologias e técnicas que 

moldam o fluxo de dados e monetizam sobre tais resultados, manipulando e induzindo as 

escolhas dos consumidores ou comercializando os próprios dados, como uma comodity. 

 Após as primeiras leis sobre privacidade e proteção de dados pessoais, houve uma 

movimentação acerca da liberdade de atuação do mercado privado e a possibilidade de 

autorregulação sem a intervenção estatal. Tais hipóteses foram rechaçadas pela necessidade 

crescente de frear o uso exacerbado e indevido de dados, tanto pelo poder público quanto pelo 

privado. 

 No primeiro capítulo, baseando-se nos ensinamentos de Stefano Rodotà, foi apontado 

este desenvolvimento conceitual e a evolução histórica da matéria. Nos anos 70 e 80 surgiram 

as primeiras normativas sobre proteção de dados pessoais. As Privacy Guidelines da OCDE de 

1980 foram uma das primeiras tentativas da organização mundial em buscar a harmonização e 

unificação do entendimento normativo sobre a matéria do fluxo internacional de dados, o que 

estava sendo obstado pela crescente disparidade normativa entre ordenamentos de países com 

culturas e realidades diferentes. 

 Neste mesmo esteio, a Convenção 108 da União Europeia trouxe importantes ditames 

norteadores para a harmonização e regulação das normativas internas dos países europeus, o 

que exerceu pressão em países que praticavam transações mercadológicas com o bloco, tal 

como os Estados Unidos da América. 
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 Após a promulgação das normas e da distribuição tecnológica pelo mundo, houve a 

necessidade, em 2013, de atualizar a normativa da OCDE para que se adequasse melhor à 

realidade imposta, motivo pelo qual o Privacy Framework foi publicado. Isto, novamente, criou 

uma tendência à atualização das normas internas dos países, culimando, por exemplo, na 

elaboração do GDPR europeu em 2016. 

O Brasil ainda não possuía um regulamento sobre a proteção de dados pessoais, apenas 

um emaranhado de normas que, vistas como um todo, poderia se considerar um contexto de 

proteção. Portanto, iniciaram-se as tratativas em território pátrio para a organização da lei que 

versasse especificamente sobre a proteção dos dados pessoais e, após quase 10 anos de 

tramitação, foi elaborada a Lei 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. 

 O trâmite da normativa foi conturbado, assim como, sua vigência. Após a sua aprovação 

no poder legislativo houve vetos realizados pela Presidência da República, dentre eles, sobre a 

criação e regulação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, pela MP 869/18, 

convertida na Lei 13.853/2019. Este foi um ponto polêmico e crucial em relação ao texto 

normativo. A LGPD entrou em vigor, finalmente, no dia 18 de setembro de 2020. 

 Haja vista o desejo demonstrado pelo governo brasileiro em ingressar na OCDE e 

verificando que, dentre as condições para ingresso, deve haver uma adequação normativa e de 

governança em relação a diversos fatores impostos pela organização presentes nas Partes 

Quatro, Cinco e Seis das Diretrizes sobre Privacidade, verificar se a norma de proteção de dados 

pessoais é compatível se torna salutar. 

 No segundo capítulo, portanto, foram verificados e analisados os 7 fundamentos e os 10 

princípios que regem a proteção de dados pessoais no Brasil e suas implicações na prática com 

relação às outras normas já existentes. Em sequência, foi analisado o Privacy Framework, que 

embora tenha sido elaborado em 2013, traz a base para formulação das normas e regras para 

governança sobre dados pessoais para o mundo inteiro. 

 Pela análise foi possível verificar que os fundamentos e princípios da LGPD estão 

parcialmente adequados à normativa da OCDE. Em relação ao fluxo internacional de dados 

alguns pontos são contrários, principalmente em relação à autoridade nacional e sua atuação. A 

LGPD atribuiu muitos poderes à ANPD, sem necessariamente, garantir sua independência, 

autonomia ou destinar recursos explicitamente para que sua atuação seja eficiente. 

 Isto é um requisito necessário e explícito na norma da OCDE. A independência e 

autonomia da autoridade nacional, principalmente em relação ao Poder Executivo, é 

imprescindível para que haja a devida aplicação das normas, elaboração de recomendações e 
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padrões técnicos, bem como, para que seja feita a devida fiscalização a todos os indivíduos, 

tanto do poder público quanto privado. 

 No terceiro capítulo foram verificadas as atribuições das autoridades nacionais e as 

ações já adotadas pela ANPD, destacando-se que a LGPD manteve sua vinculação ao Poder 

Executivo, inclusive na nomeação do Conselho Diretor, que deve ser altamente técnico. Outro 

ponto abordado no terceiro capítulo foi a possibilidade de transferência internacional de dados 

para os países membros da OCDE e da própria União Europeia, dada à proximidade da LGPD 

com o RGPD, e, por fim, a análise dos documentos elaborados pela OCDE, a pedido do governo 

brasileiro, sobre a governança digital. 

Conclui-se, pelo exposto, que há convergência normativa entre os princípios para 

tratamento de dados pessoais da LGPD e os princípios das Diretrizes sobre Privacidade da 

OCDE, no entanto, a transmissão internacional de dados pessoais e o ingresso do Brasil na 

organização internacional demandam que sejam adotadas outras salvaguardas, tais como a 

implementação e manutenção de sistemas de segurança da informação com registros de 

usuários que efetuem operações com dados pessoais e adoção de regras internas nos setores 

público e privado de estímulo à informação sobre eventuais vazamentos de dados, com 

incentivo à cultura de privacidade e a figura fundamental da Autoridade Nacional independente, 

autônoma e com orçamento específico garantido. 

A LGPD foi formulada através de participação cidadã, com uma equipe técnica 

qualificada e intenção compatível com a adequação e harmonização às normas internacionais. 

Por outro lado, a intervenção política realizada pelo Poder Executivo e a vinculação da ANPD 

à administração direta faz com que a efetividade da norma seja questionada. Embora haja a 

convergência normativa segundo os critérios expostos das Diretrizes da OCDE, o papel da 

Autoridade Nacional independente e autônoma é demasiadamente relevante para que o país seja 

considerado seguro ou adequado para transmissão internacional de dados ou para figurar como 

país-membro. 

Um dos aspectos mais relevantes das autoridades de proteção de dados presentes nas 

mais diversas legislações mundiais são a independência e autonomia. Mesmo em países que 

não contam com autoridade nacionais, como é o caso dos Estados Unidos, houve o diálogo com 

a União Europeia e a formulação de tratado bilateral, que mesmo que tenha sido invalidado 

posteriormente, demonstra a seriedade e imprescindibilidade do tema. 

Confirmando-se a hipótese de pesquisa, acredita-se que para que o Brasil seja 

considerado minimamente adequado a realizar fluxo transfronteiriço de dados para países 

membros da OCDE, a atuação da ANPD será fundamental, embora haja convergência 
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normativa seguindo os critérios impostos pela Organização. Para que o Brasil figure como 

membro da OCDE, o caminho é muito mais longo e tortuoso, considerando que o Poder 

Executivo brasileiro está em um momento de instabilidade nunca visto e que a intervenção na 

ANPD, embora relevante, não é o principal dos problemas criados pela ingerência interna e 

externa do país. 

Finalmente, considera-se que a pesquisa possa ser ampliada para novas investigações, 

estimulando reflexões sobre a atuação da Autoridade Nacional como uma agência de regulação 

desvinculada do Poder Executivo ou um estudo detalhado sobre a situação do Brasil com 

relação ao ingresso na OCDE como membro efetivo. 
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