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RESUMO 
 

A proteção de dados pessoais é um tema muito discutido atualmente, envolvendo 

direitos fundamentais à sociedade. O presente trabalho abordará, assim, a Lei Geral de 

Proteção de Dados e as novas previsões trazidas acerca do consentimento. Para isso, 

serão expostos os princípios da Lei, seus limites e aplicação, passando, então pela 

análise da privacidade e do consentimento. Em seguida, toda a evolução envolvendo o 

consentimento no Brasil será analisada, bem como ressaltadas as influências do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Por fim, serão 

analisadas situações no âmbito jurídico, como o monitoramento interno de funcionários 

e a área de compliance, e suas ligações com o consentimento e privacidade. O trabalho 

pretende, assim, demonstrar que a sociedade busca, assim como as novas legislações, 

a autodeterminação informacional dos cidadãos, para que estes tenham ciência do 

fluxo de suas informações no mundo digital, e suas consequências, para que, dessa 

forma, tenham controle sobre seus dados. 

 

Palavras-chave: LGPD, Proteção de dados, Consentimento, GDPR, autodeterminação 

informacional. 

  



ABSTRACT 
 

Data protection is a discussed subject nowadays, involving fundamental rights. The 

present paper will approach the Data Protection Law of Brazil and the new guidelines on 

consent. To do so, will be presented the principles that rules the subject, its limits and 

applications, besides the analysis of privacy and consent. Later, the evolution of consent 

in Brazil will be analyzed, as well as the influences of the General Data Protection 

Regulation. Finally, legal situations will be analyzed, such as the internal monitoring of 

employees and compliance, and their connections with consent and privacy. This paper 

aims to demonstrate that society seeks, as well as new legislation, the informational self-

determination of citizens, so they become aware of the flow of their information in the 

digital world, and its consequences, so they have control about their data. 

 

Keywords: LGPD, Data Protection, Consent, GDPR, Right to self-determination. 
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1 INTRODUÇÃO 

	

A sociedade, ao longo dos anos, sofreu grande mudança nas formas de 

organização social. Em cada época existiu um elemento central para o 

desenvolvimento, que acabava por estabelecer marcos históricos. A sociedade atual, 

por exemplo, vive uma era com uma nova forma de organização, em que esta é o 

elemento principal para o desenvolvimento da economia1.  

 Essa nova forma de organização mudou por completo a vida da sociedade, que 

passou a criar mecanismos para processar e transmitir informações em quantidade e 

velocidade antes inimagináveis. Assim, a sociedade alcançou, também, uma nova 

adjetivação, a de sociedade da informação2.  

 A computação eletrônica e a Internet são as principais ferramentas dessa nova 

era, e deixaram de ser tão somente um meio de comunicação eletrônica, mas sim, uma 

rede mundial de indivíduos3. Nessa era digital, a informação passou a ser instrumento 

de poder, em que a liberdade individual e a soberania do Estado são medidas pela 

capacidade de acesso à informação4. 

 Contudo, a era da informação não trouxe apenas vantagens, trouxe, também, 

alguns aspectos negativos, como a utilização dos dados pessoais dos indivíduos, sem o 

conhecimento e consentimento destes. É o caso da ciência mercadológica, 

principalmente para o marketing e publicidade, em que dados pessoais são usados e 

convertidos em um fator vital para a economia da informação ao serem organizados e 

utilizados “contra” os próprios usuários. Uma das ferramentas para tanto são os 

cookies, que conseguem rastrear a navegação do individuo e, em seguida, inferir seus 

interesses, correlacionando-o a anúncios publicitários5. 

																																																								
	
1 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 3. 
2 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 5. 
3 PINHEIRO, Patricia Peck. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 47. 
4 PINHEIRO, Patricia Peck. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 74. 
5 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 19. 
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 Por isso, ao longo dos anos, a necessidade do consentimento nessa coleta de 

dados ganhou importância, em razão da sensibilidade e vulnerabilidade das 

informações. Assim, garantir que as pessoas tenham conhecimento da possível 

utilização de seus dados e que, para isso, devem dar o seu consentimento, é primordial 

para assegurar a liberdade e privacidade6. 

 Há, ainda, a preocupação com a informação levada ao usuário e a sua forma, 

que deve ser clara, elencando todas as finalidades da coleta e uso dos dados. Isto 

porque, conforme mencionado, a sociedade é caracterizada pela informação e, assim, 

precisa de autodeterminação informacional, para que seus cidadãos saibam e 

consigam controlar o fluxo de seus dados pessoais7. 

 Ao mesmo tempo, as empresas também devem possuir a liberdade de utilizar os 

dados obtidos dos usuários, desde que de maneira transparente e ética, em troca de 

um serviço ou acesso8.   

 Assim, tornou-se inegável a necessidade de legislações acerca do tema. Vale 

dizer que, a proteção dos direitos pessoais já era tratada como direito fundamental por 

diversas legislações. Na Europa, por exemplo, já estava prevista na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia e no Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. No Brasil, algumas leis como o Código de Defesa do Consumidor e o Marco 

Civil da Internet já possuíam algumas previsões, mas não eram suficientes9. 

A medida que essa necessidade cresceu, diversos Projetos de Lei foram criados. 

Um deles deu origem à Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709/2018, que dispõe 

sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural 

ou jurídica, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural10. 

																																																								
	
6 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 831. 
7 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 831. 
8 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 831. 
9 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 222. 
10 BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a 
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de 
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 Diante desse cenário, o presente trabalho analisará o consentimento, desde a 

sua origem, em leis não específicas, até o seu tratamento na LGPD, e consequente 

aplicação no mundo jurídico. 

	
	
	 	

																																																																																																																																																																																				
	
agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 15 dez. 2018. 
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2 ASPECTOS INICIAIS ACERCA DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

A necessidade de uma lei específica sobre proteção de dados pessoais 
decorre da forma como está sustentado o modelo atual de negócios da 
sociedade digital, na qual a informação passou a ser a principal moeda 
de troca utilizada pelos usuários para ter acesso a determinados bens, 
serviços ou conveniências.11 

 

A Lei 13.709/2018, conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados, pode ser 

considerada um novo marco. Antes dos principais conceitos trazidos por esta 

legislação, importante estudar a sua aplicação. A LGPD foi promulgada por Michel 

Temer, em 14 de agosto de 2018, e sua origem foi o Projeto de Lei 53/2018. É uma 

regulamentação que traz princípios, direitos e obrigações relacionados ao uso das 

bases de dados relacionados às pessoas12. A lei traz um conjunto de itens para 

assegurar o cumprimento das garantias que possuem, como fundamento, os direitos 

humanos. 

A lei visa proteger os direitos fundamentais, sempre com a boa-fé, para o 

tratamento de dados pessoais. Para tanto, a LGPD traz diversos princípios numa 

tentativa de assegurar a sua aplicação da melhor maneira possível. 

Assim, pode-se afirmar que a Lei Geral de Proteção de Dados, conforme seu 

artigo 1o, possui como objetivo proteger direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural13. 

 

2.1  PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DA LEI 13.709/2018 

	
O texto da Lei de Proteção de Dados Pessoais possui como fundamentos o 

respeito à privacidade; a autodeterminação informativa; a liberdade de expressão, de 

informação, de comunicação e de opinião; a inviolabilidade da intimidade, da honra e da 
																																																								
	
11 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 317. 
12 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 179. 
13 BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a 
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de 
agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 27 out. 2018. 
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imagem; o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; a livre iniciativa, a 

livre concorrência e a defesa do consumidor; e os direitos humanos, o livre 

desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas 

pessoas naturais14.  

A lei aqui tratada é considerada uma lei principiológica, que visa fortalecer a 

proteção da privacidade do titular dos dados, a liberdade de expressão, de informação, 

de opinião e de comunicação, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem e o 

desenvolvimento econômico e tecnológico15. 

Além disso, em seu artigo 6o, a Lei prevê diversos princípios que devem ser 

observados, juntamente com a boa-fé, quando da atividade de tratamento de dados 

pessoais. Entre eles estão os princípios da finalidade; da qualidade dos dados; da 

transparência; e da não discriminação16. 

Para a aplicação de todos os princípios citados, deve ser sempre observado o 

consentimento dado pelo titular para o tratamento dos dados. Tal consentimento deve 

ser aplicado aos tratamentos de dados informados e estar vinculado às finalidades 

apresentadas17. Contudo, conforme prevê a Lei, algumas situações de tratamento de 

dados podem ocorrer sem o consentimento do titular. Dentre elas, consta o tratamento 

para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; quando 

necessário à execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a 

contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; para o exercício 

regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; para a proteção da 

vida do titular ou de terceiro; quando necessário para atender aos interesses legítimos 

do controlador ou de terceiro; e para proteção do credito, inclusive quanto ao disposto 

																																																								
	
14 BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a 
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de 
agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 27 out. 2018. 
15 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 331. 
16 BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a 
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de 
agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 27 out. 2018. 
17 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 359. 
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na legislação pertinente. Todas as hipóteses estão previstas nos inciso do artigo 7o da 

Lei Geral de Proteção de Dados18. 

Em comparação com o GDPR (General Data Protection Regulation), este pode 

ser considerado um conjunto de regras de privacidade referente a União Europeia, mas 

aplicado, também, em outros países, incluindo o Brasil. Importante salientar que o 

artigo 5o deste Regulamento também traz diversos princípios, entre eles a licitude, a 

lealdade, transparência, limitação da finalidade, minimização dos dados, exatidão, 

limitação da conservação, integridade e confidencialidade, e responsabilidade19.  

 

2.2  APLICABIDADE DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

A lei 13.709/2018 se aplica a todos aqueles que realizam o tratamento de dados 

pessoais, sejam organizações públicas ou privadas, pessoas físicas ou jurídicas, que 

realizem qualquer operação de tratamento de dados pessoais, independentemente do 

meio, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional; que a 

atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou 

serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou 

que os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território 

nacional. Tal regra pode ser extraída do artigo 3o da LGPD20. 

E, conforme o parágrafo primeiro do artigo supracitado, consideram-se coletados 

no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da 

																																																								
	
18 BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a 
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de 
agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 27 out. 2018. 
19 UNIÃO EUROPEIA. Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016. Relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e 
à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>. Acesso em: 15 dez. 2018. 
20 BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a 
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de 
agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 27 out. 2018. 
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coleta. Dessa forma, possível observar que a Lei não está relacionada à nacionalidade 

dos dados pessoais, nem mesmo à residência do individuo titular21. 

Possível concluir, também, que a LGPD possui alcance extraterritorial na medida 

em que pode ser aplicada, também, aos dados que sejam tratados fora do Brasil. Isso 

ocorrerá desde que a coleta dos dados tenha ocorrido no Brasil, ou por oferta de 

produto ou serviço para indivíduos no território nacional, ou que estivessem no país. 

Um exemplo dado por Patrícia Peck é o tratamento de dado pessoal por uma empresa 

de serviço de cloud computing que armazene o dado fora do país22. 

Apesar de tais hipóteses, a Lei traz, ainda, algumas situações em que ela não 

será aplicada. Conforme o artigo 4o, se o tratamento de dados pessoais for realizado 

por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos; se for 

realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, ou acadêmicos; para fins de 

segurança públicas, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de 

investigação e repressão de infrações penais; ou se o tratamento for proveniente de 

fora do território nacional e que não seja objeto de comunicação, uso compartilhado de 

dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional 

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

proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na Lei, a LGPD 

não será aplicada23. 

 

2.3  CONCEITOS INICIAIS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 

 

Importante abordar inicialmente, no presente trabalho acadêmico, algumas 

definições acerca do tema relacionado ao Direito Digital, vez que serão citados, durante 

																																																								
	
21 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD) . São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 312. 
22 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 321. 
23 BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a 
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de 
agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 16 dez. 2018. 
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todo o artigo, pontos deste assunto específico, sob o prisma da proteção dos dados 

pessoais.  

Um conceito a ser explorado de imediato e que será de grande utilidade é o de 

“informação”. Esta definição não é tratada de maneira uniforme e, na maioria das 

vezes, está relacionada ao termo “dado”. Este possui uma conotação mais simples, 

enquanto que aquela alude ao conjunto de dados. A informação estaria, dessa forma, 

ligada ao processamento, a interpretação dos dados24. 

O direito à informação reflete na concepção de liberdade que permite 

“proporcionar meios para que o homem interprete de forma autônoma o mundo que lhe 

cerca, bem como para dele participar de forma ativa”25. Referido direito pode ser 

extraído da análise do artigo XIX da Declaração Universal dos Direitos Humanos:  

 
Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 
inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar e 
transmitir informações e ideia por quaisquer meios e independentemente 
de fronteiras.26 

 

A questão da informação possui maior relevância atualmente em razão da 

discussão sobre eventual responsabilidade civil, bem como das práticas comerciais. 

Pode-se afirmar, contudo, que é necessário que o indivíduo faça uso desse direito de 

modo ético e legal, para que o ordenamento jurídico alcance certo equilíbrio27. Tal 

discussão será aprofundada posteriormente tendo em vista o tema a ser abordado. 

Outros conceitos podem ser encontrados no Decreto no 8.771/2016, que trata, 

entre outros, das hipóteses admitidas de discriminação de pacotes de dados da 

Internet. Em seu artigo 11, parágrafo 2o, estão definidos os dados cadastrais: filiação, 

endereço e a qualificação pessoal.  

Ainda, referido Decreto dispõe de outros importantes conceitos a serem 

abordados. O primeiro é o de “dado pessoal”, que pode ser entendido como o dado 

																																																								
	
24 Escola Nacional de Defesa do Consumidor; elaboração de Danilo Doneda. A proteção de dados 
pessoais nas relações de consumo: para além da informação creditícia. Brasília: SDE/DPDC, 2010. p. 19. 
25 Escola Nacional de Defesa do Consumidor; elaboração de Danilo Doneda. A proteção de dados 
pessoais nas relações de consumo: para além da informação creditícia. Brasília: SDE/DPDC, 2010. p. 20. 
26 Assembleia Geral da ONU. "Declaração Universal dos Direitos Humanos" (217 [III] A). Paris, 1948.  
27 PINHEIRO, Patricia Peck. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 94. 
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relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, dados locacionais ou 

identificadores eletrônicos, quando estiverem relacionados à uma pessoa. Vale dizer 

que quando este dado versar sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 

politica e outros, será considerado como “sensível”. O conjunto de dados pessoais, 

estabelecido em um ou em vários locais, é denominado “banco de dados”28. 

O GDPR, regulamento da União Europeia, também possui uma definição de 

dados pessoais em seu artigo 4o. Vejamos: 

 
Dados pessoais, informação relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável (titular dos dados); é considerada identificável uma 
pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em 
especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, 
um número de identificação, dados de localização, identificadores por 
via eletrônica ou a um ou mais elementos específicos da identidade 
física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa 
pessoa singular.29 

 

Assim, conforme demonstrado acima, o dado pessoal pode ser qualquer 

informação pela qual alguém possa ser identificado, como o endereço, o e-mail, e até 

mesmo as características pessoais, como a raça, e informações genéticas. 

Já o tratamento remete a toda operação realizada com tais dados, como as que 

se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão 

ou extração30.  

																																																								
	
28 BRASIL. Decreto 8.771, de 11 de maio de 2016. Regulamenta a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, 
para tratar das hipóteses admitidas de discriminação de pacotes de dados na internet e de degradação 
de tráfego, indicar procedimentos para guarda e proteção de dados por provedores de conexão e de 
aplicações, apontar medidas de transparência na requisição de dados cadastrais pela administração 
pública e estabelecer parâmetros para fiscalização e apuração de infrações. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 11 de maio de 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2016/Decreto/D8771.htm>. Acesso em: 16 dez. 2018. 
29 UNIÃO EUROPEIA. Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016. Relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e 
à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE. Disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>. Acesso em: 22 dez. 2018. 
30 BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a 
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de 
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A classificação das pessoas ligadas ao tratamento de dados também é de 

extrema importância e pode ser extraída da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 

13.709/2018. O primeiro deles é o “titular”, que pode ser entendido como a pessoa 

natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. O 

“controlador” pode ser pessoa natural ou jurídica, a quem competem as decisões 

referentes ao tratamento de dados pessoais. E, por último, há a figura do “operador”, 

que também pode ser pessoa física ou jurídica, mas que efetivamente realizará o 

tratamento dos dados pessoais31. 

O conceito de consentimento, para o supracitado dispositivo legal, pode ser 

definido como a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda 

com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. 

A partir de tais definições será possível abordar os demais conceitos 

necessários, bem como dar continuidade a análise da Lei de Proteção de Dados 

Pessoais. 

 

2.3.1 Dados 
 

O conceito de “dados” é muito importante, inclusive para futuras abordagens. O 

conjunto de dados brutos, do qual podem ser retiradas conclusões, é chamado de 

“dados”, como os livros impressos e os filmes em DVD. Atualmente, tais dados podem 

ser convertidos para formatos digitais e, assim, serão gerados e armazenados em um 

computador. Com o avanço da tecnologia, o volume de geração e compartilhamento de 

dados cresceu radicalmente, tendo em vista, principalmente, a ampliação dos formatos 

para os dados digitais, o baixo custo do armazenamento digital, e a velocidade de 

compartilhamento desses dados 32 . Em resumo, o dado é o “estado primitivo da 

																																																																																																																																																																																				
	
agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 22 dez. 2018. 
31 BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a 
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de 
agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 22 dez. 2018. 
32 SHRIVASTAVA, Alok. Armazenamento e Gerenciamento de Informações. Como armazenar, gerenciar 
e proteger informações digitais. São Paulo: Bockmann, 2011. p. 28. 
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informação, pois não é algo per se que acresce conhecimento”, tratando-se apenas de 

fatos brutos que, quando organizados, “se convertem em algo inteligível, podendo ser 

deles extraída uma informação”33.  

Os dados possuem algumas classificações, sendo que podem ser estruturados 

ou não estruturados. Os primeiros são “organizados em linhas e colunas em um 

formato definido de forma rígida [...] dados estruturados geralmente são armazenados 

com o uso de um sistema de gerenciamento de bancos de dados”34. Já os dados não 

estruturados são aqueles que possuem elementos que não podem ser “armazenados 

como linhas e colunas, sendo, portanto, difíceis de consultar e recuperar através de 

aplicativos empresariais.”35 

Todos os dados, independente de suas classificações, precisam ter valores e 

significados, como vemos a seguir:  

 
Dados, sejam eles estruturados ou não, não satisfazem os objetivos de 
indivíduos ou empresas a menos que sejam apresentados de uma forma 
de tenha algum significado. As empresas precisam analisar esses dados 
para que eles tenham valor. Informação é a inteligência e o 
conhecimento derivados dos dados36.  

 

Os dados com significados devem ser armazenados para fácil acesso e 

processamento. Os dispositivos para tal armazenamento são chamados de dispositivos 

de armazenamento, como por exemplo o telefone celular, DVDs, e até câmeras 

fotográficas digitais37. 

Além disso, os dados, atualmente, são facilmente armazenados em qualquer 

lugar. A internet disponibiliza grande variedade de “depósitos” de dados confiáveis, os 

quais crescem todo ano. Um grande exemplo é o oferecimento de 50GB de espaço 

																																																								
	
33 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 36. 
34 SHRIVASTAVA, Alok. Armazenamento e Gerenciamento de Informações. Como armazenar, gerenciar 
e proteger informações digitais. São Paulo: Bockmann, 2011. p 29. 
35 SHRIVASTAVA, Alok. Armazenamento e Gerenciamento de Informações. Como armazenar, gerenciar 
e proteger informações digitais. São Paulo: Bockmann, 2011. p 29. 
36 SHRIVASTAVA, Alok. Armazenamento e Gerenciamento de Informações. Como armazenar, gerenciar 
e proteger informações digitais. São Paulo: Bockmann, 2011. p 29. 
37 SHRIVASTAVA, Alok. Armazenamento e Gerenciamento de Informações. Como armazenar, gerenciar 
e proteger informações digitais. São Paulo: Bockmann, 2011. p. 30. 
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para armazenamento de dados para os usuários em inúmeros sites, sem qualquer 

cobrança, sendo que o acesso a esses dados podem se dar através do computador, 

aplicativos em celulares, tablets e outros. Em todos os casos, os arquivos podem ser 

armazenados em diferentes localidades simultaneamente, para que, caso um dado seja 

destruído ou corrompido, uma cópia esteja disponível. A vantagem desse 

armazenamento virtual, na nuvem, por exemplo, é que se trata de uma tecnologia da 

qual o usuário tem certeza que seus dados estão armazenados em “local” confiável, 

não disponível a qualquer terceiro e facilmente disponíveis, em qualquer momento38. 

Uma vez armazenados, os dados podem receber um tratamento, como será visto 

adiante. As empresas, por exemplo, para extrair informações importantes dos dados, 

“precisam guardar e assegurar a disponibilidade desses dados por um longo período”.39 

 

2.3.2 Cookies 
 

Conforme o web site SaferNet Brasil40, uma associação de direito privado que 

busca a clara e segura utilização da Internet, o cookie é definido como um “arquivo 

robô” utilizado por servidores da Internet para obtenção de dados relacionados à 

navegação dos usuários. Os cookies servem, assim, para capturar e armazenar os 

dados obtidos no momento de uma compra online, por exemplo, em que o usuário 

fornece seus dados.  

Os cookies atuam, também, rastreando o comportamento do usuário. Enquanto 

este ainda não decidiu sobre a sua compra, por exemplo, clica em diversos produtos e 

faz buscas, fazendo com que dados fiquem armazenados e sejam utilizados para traçar 

um perfil do comprador. Quando o usuário voltar a interagir com um site de compras ou 

																																																								
	
38  METZ, Rainer et al. Consumer Data Protection in Brazil, China and Germany. Alemanha: 
Universitätsverlag Göttinggen, 2016. 
39 SHRIVASTAVA, Alok. Armazenamento e Gerenciamento de Informações. Como armazenar, gerenciar 
e proteger informações digitais. São Paulo: Bockmann, 2011. p 28. 
40 SAFERNET. Você sabe o que são cookies e como eles interferem em sua privacidade?. 2019. 
Disponível em: < https://new.safernet.org.br/content/voc%C3%AA-sabe-o-que-s%C3%A3o-cookies-e-
como-eles-interferem-em-sua-privacidade>. Acesso em: 23 dez. 2018. 



23	
	

até mesmo quando fizer acesso em uma rede social, como será abordado no presente 

artigo, suas informações servirão para uma melhor experiência41. 

 

2.3.3 Big Data 
 

O termo se refere “ao alto volume de dados virtuais, que são complexos, 

diversos, heterogêneos e que provem de múltiplas e autônomas fontes, com controles 

distribuídos e descentralizados”42. O Big Data é normalmente associado a volume, 

velocidade e variedade, uma vez que ultrapassa a capacidade das demais tecnologias, 

não se preocupando com a causalidade de um evento, mas tão somente com o seu 

desencadeamento43. 

Um grande exemplo de utilização de Big Data é o de uma grande loja americana 

que, por meio dos produtos adquiridos e consumidos por determinado perfil de 

consumidores, começou a prever quando as mulheres estariam grávidas e o período da 

gestação. Com a posse de tais dados, a loja sugeria e direcionava produtos para cada 

uma das clientes44.  

 

2.4 TRATAMENTO DE DADOS E A SUA UTILIZAÇÃO NA INTERNET 

 

No tratamento de dados pessoais, os princípios previstos na Lei Geral de 

Proteção de Dados também devem ser seguidos. Dentre eles, ao longo deste artigo, 

daremos fundamental importância ao princípio da finalidade. 

 

2.4.1 Tratamento de Dados Pessoais 
																																																								
	
41 SAFERNET. Você sabe o que são cookies e como eles interferem em sua privacidade?. 2019. 
Disponível em: < https://new.safernet.org.br/content/voc%C3%AA-sabe-o-que-s%C3%A3o-cookies-e-
como-eles-interferem-em-sua-privacidade>. Acesso em: 23 dez. 2018. 
42 FURLAN, Patricia Kuzmenko; LAURINDO Fernando José Barbin. Agrupamentos epistemológicos de 
artigos publicados sobre big data analytics. Transiformação, vol. 29, num. 1, Janeiro-Março, 2017, pp. 91-
100. Pontifícia Universidade Católica de Campinas. p. 91. Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=384357140009> . Acesso em 23 dez. 2018. 
43 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 39. 
44 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 42 e 43. 
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O tratamento dos dados pessoais, como abordado anteriormente, pode ser 

definido como qualquer operação com tais informações, que, por ora, resumiremos, a 

utilização de dados pessoais. Para essa utilização, conforme a Lei Geral de Proteção 

de Dados, é necessário que alguns requisitos sejam preenchidos, previstos no artigo 7o, 

como visto anteriormente, tais como o consentimento pelo titular (inciso I); ou que o 

tratamento seja realizado para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 

controlador (inciso II); para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida a 

anonimização dos dados pessoais (inciso IV); quando necessário para a execução de 

contrato ou de procedimento preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o 

titular, a pedido do titular dos dados (inciso V); para a proteção da vida ou da 

incolumidade física do titular ou de terceiro (inciso VII); quando necessário para atender 

aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem 

direito e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais 

(inciso IX)45. 

Tais requisitos são taxativos, e sem a observância deles o tratamento de dados 

será ilegal e violador da Lei Geral de Proteção de Dados. E, ainda, conforme o artigo 9o 

da LGPD, o titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de 

dados, dentre elas a finalidade especifica do tratamento; a forma e duração do 

tratamento; a identificação do controlador; as informações de contato do controlador; as 

informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade; a 

responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento; e sobre os seus direitos46. 

Referido artigo está intimamente ligado à questão da transparência das 

informações. “A clara exposição e o fácil acesso relativo à finalidade do tratamento, 

																																																								
	
45 BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a 
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de 
agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 23 dez. 2018. 
46 BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a 
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de 
agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 23 dez. 2018. 
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assim como sua forma, duração, além das informações acerca dos agentes que 

realizam o tratamento, são elementos essenciais.”47. 

 

2.4.2 Tratamento de Dados Sensíveis 
 

Como já abordado anteriormente, os dados sensíveis são aqueles que merecem 

maior atenção, uma vez que sua violação pode gerar grandes riscos no que diz respeito 

às liberdades fundamentais e aos direitos da pessoa. Assim, o cuidado, respeito e 

segurança com esse tipo de dado deve ser resguardado48. 

Conforme o artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados, para o tratamento dos 

dados sensíveis, é necessário consentimento do titular. Mas, é possível, também neste 

caso, que o tratamento ocorra sem consentimento, quando for indispensável para o 

cumprimento de obrigação legal (alínea a), para o tratamento compartilhado de dados 

necessários à execução de políticas públicas (alínea b), para a realização de estudos 

(alínea c), para o exercício regular de direitos (alínea d), para a proteção da vida ou 

incolumidade física do titular ou de terceiro (alínea e), para a tutela da saúde (alínea f), 

e para a prevenção à fraude (alínea g). Mas, ainda que o tratamento se dê em uma 

dessas hipóteses, vale dizer, sem a necessidade do consentimento do titular, é 

obrigação do controlador tornar pública a situação49. 

Sejam eles sensíveis ou não, podemos entender o conjunto desses dados 

digitais como “big data”, que são diariamente tratados e utilizados por grandes 

empresas. Assim, o termo “análise de big data” se refere a todo esse procedimento de 

coleta, organização e análise de dados para prever e entender comportamentos, por 

exemplo50. 

																																																								
	
47 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 862. 
48 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 927. 
49 PINHEIRO, Patricia Peck. Proteção de dados pessoais: comentários à Lei n. 13.709/2018 (LGPD). São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018. p. 927. 
50 D’ACQUISITO, Giuseppe et al. Privacy by Design in Big Data. ENISA, 2015. p. 11. Disponível em: 
<https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection>. Acesso em: 23 dez. 2018. 
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Nos dias atuais, essa “análise de big data” já vem acontecendo em diversas 

situações do cotidiano, como por exemplo em hospitais, onde os sinais vitais de um 

paciente podem ser comparados com históricos médicos para identificar padrões, ou 

como ocorre, também, com os dados coletados pelo telefone celular, nos aplicativos de 

saúde ou exercícios físicos, que coletam dados enquanto nos movimentamos, 

dormimos, comemos, para nos oferecer e sugerir melhores práticas e hábitos para um 

melhor resultado futuro. Ou, ainda, como o GPS do telefone, que sempre monitora a 

localização do usuário, mesmo que fora de uso, e sugere, ainda quando não solicitado, 

os melhores caminhos a serem feitos em trajetos normalmente realizados em 

determinado horário.51 

 A coleta dos dados pode ocorrer de tantas formas e através de tantos 

instrumentos, que o controle do titular/usuário pode acabar se perdendo. Em muitos 

casos, ele pode nem mesmo estar ciente de que seus dados foram obtidos, 

transmitidos e tratados.52 

Tais dados são obtidos, usualmente, com o nosso consentimento, ao início do 

uso das ferramentas. Quando compramos um celular, quando instalamos o aplicativo 

de GPS, ou, ainda, quando assinamos um contrato digital. Neste momento, em muitos 

casos, os titulares estão dando o consentimento para que seus dados sejam coletados, 

tratados e utilizados. É por isso que a forma de obtenção do consentimento, a 

publicidade e a finalidade do uso de tais informações são extremamente importantes.  

  

																																																								
	
51 D’ACQUISITO, Giuseppe et al. Privacy by Design in Big Data. ENISA, 2015. p. 12. Disponível em: 
<https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection>. Acesso em: 23 dez. 2018. 
52 D’ACQUISITO, Giuseppe et al. Privacy by Design in Big Data. ENISA, 2015. p. 13. Disponível em: 
<https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection>. Acesso em: 23 dez. 2018. 
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3 PRIVACIDADE E CONSENTIMENTO 
 
3.1 PRIVACIDADE COMO DIREITO FUNDAMENTAL  

 

A privacidade, após a Segunda Guerra Mundial, passou a encontrar abrigo em 

várias declarações internacionais de direitos. Sua primeira menção foi em 1948, na 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, vindo a seguir, sua presença 

na Declaração Universal dos Direitos do Homem53.  

A matéria, atualmente, é tratada tanto na Constituição Federal como no Código 

Civil. Na primeira consta a proteção à privacidade do cidadão, com previsão no artigo 

5o, assegurando a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e a imagem das 

pessoas. A Constituição prevê, ainda, a concessão de Habeas data para a obtenção de 

dados cadastrados em registros ou banco de dados de entidades governamentais e 

para retificação de tais dados. Já o Código Civil assegura, em seu artigo 21, a 

inviolabilidade da vida privada da pessoa natural54. 

A privacidade é consagrada como um direito fundamental e pode ser entendida 

como algo mais complexo do que isolamento ou tranquilidade, como era o 

entendimento em sua origem, servindo, então, para proporcionar os meios necessários 

à construção e consolidação de uma esfera privada própria. Dessa forma, a privacidade 

interessa à personalidade55. 

O conjunto de características que distingue uma pessoa da outra é chamado de 

personalidade56. O nome, a honra, e a integridade, por exemplo, são algumas das 

espécies de direitos da personalidade listadas pelo Código Civil. Assim, um dado, 

vinculado à esfera de uma pessoa, pode se inserir dentre os direitos da personalidade 

e, para isso, deve ter um caráter pessoal, com uma caracterização de seu titular57.  

																																																								
	
53 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 91. 
54 BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. 
Acesso em: 12 jan. 2019. 
55 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 91. 
56 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 63. 
57 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 65. 
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Cada vez mais, esses dados pessoais são identificadores dos cidadãos e a 

economia se orienta e se baseia a partir de tais dados, que acabam por ser um novo 

“tipo de identidade”. Essa nova situação justifica a inserção dos dados pessoais na 

categoria dos direitos da personalidade, assegurando, por exemplo, que um cidadão 

exija que os signos identificadores a seu respeito estejam corretos58. Por isso, “os 

dados que influem na projeção de uma pessoa e na sua esfera relacional adequam-se 

conceitualmente como um novo direito da personalidade.”59  

Em suma, o direito à privacidade é condição essencial ao livre desenvolvimento 

da personalidade das pessoas. 

 

3.1.1 Nova Noção de Privacidade 
 

Surge uma nova questão: qual o limite da privacidade em relação aos dados 

pessoais eletrônicos? Uma informação que é compartilhada em uma rede social, por 

exemplo, não é divulgada indiscriminadamente para toda a sociedade, permanecendo, 

ainda, na esfera privada. Porém, tal informação sai do controle do cidadão, ainda que 

ele possua o direito de não dividir aspectos de sua vida com o domínio público. 

É possível observar que nem sempre será facilmente estabelecido o limite da 

privacidade, como o é quando falamos em domicílio. Apesar de sua definição obscura, 

o direito à privacidade, quando em referência aos dados pessoais, consistiria em uma 

proteção dinâmica e em uma liberdade positiva do controle sobre as informações 

pessoais. A esfera privada não seria algo já construído, a ser violado, mas sim um 

espaço a ser futuramente arquitetado e, dessa forma, a noção tradicional de 

privacidade deveria conviver com essa nova dimensão60. 

Em 2014 foi sancionada a Lei 12.965, conhecida como Marco Civil da Internet, a 

qual prevê a privacidade como um dos princípios, conforme seu artigo 3o, inciso II. Esta 

lei determina, ainda, que o fornecimento de dados pessoais a terceiros é vedado, 
																																																								
	
58 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 65. 
59 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 67. 
60 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 97. 
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excepcionando-se o caso do fornecimento com o consentimento livre, expresso e 

informado. Além da evolução perceptível sobre a privacidade, nasceu e cresceu a 

importância sobre o consentimento61. 

 

3.2 CONSENTIMENTO 

 

O consentimento é um elemento já conhecido do direito contratual, por meio do 

qual os indivíduos exprimem sua vontade, informando um terceiro sobre sua intenção 

de negócio. Essa liberdade e autonomia deve ser aplicada, também, para a proteção de 

dados pessoais, vez que cada usuário deve ter conhecimento do que é feito com seus 

dados, autorizando tal utilização. 

Antes de definir as formas adotadas para que o consentimento seja válido, 

importante destacar seu processo de transformação através de gerações. 

 

3.2.1 Gerações de Leis de Proteção de Dados Pessoais 
 

A primeira geração de leis de proteção de dados pessoais surgiu da 

preocupação com o processamento massivo dos dados pessoais dos cidadãos para a 

criação de um grande banco de dados durante a formação do Estado Moderno. O que 

identifica tal geração é o foco na esfera governamental e em normas rígidas para 

controle do uso da tecnologia62. 

Contudo, com o aumento do número de atores e de banco de dados, uma vez 

que o Estado licenciava a criação e o funcionamento de todos os bancos de dados, 

seriam mais licenças e autorizações a serem fornecidas pelo governo, o que acabou 

por exigir uma nova estrutura normativa63. 

																																																								
	
61 BRASIL. Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o 
uso da Internet no Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 de abril de 2014. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 12 jan. 2019. 
62 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 114. 
63 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 114. 
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Nesse contexto, surgiu a segunda geração de leis de proteção de dados 

pessoais, que passa a se preocupar, também, com a esfera privada. Nesta geração, o 

fluxo das informações não seria mais autorizado pelo Estado, como anteriormente, mas 

sim pelo próprio cidadão que, por meio do consentimento, faria suas escolhas frente ao 

uso e compartilhamento de seus dados pessoais64. 

A terceira geração, por sua vez, buscava a efetiva participação do cidadão sobre 

todos os movimentos dos seus dados pessoais, almejando alcançar a 

“autodeterminação informacional”, que possibilitaria um maior controle do indivíduos 

sobre seus próprios dados65.  

Essa geração é marcada pela decisão do Tribunal Constitucional Alemão, de 

1983, que declarou que o cidadão deveria ter controle sobre seus dados, para que 

possa autodeterminar suas informações pessoais, a “autodeterminação informacional”. 

Além disso, do julgado se extrai que a capacidade do indivíduo de se autodeterminar 

seria um direito fundamental ligado à personalidade66. 

O problema enfrentado na terceira geração decorria do fato de que diversas 

relações sociais possuíam, como condição, a entrega dos dados pessoais, além do alto 

custo monetário. E, como forma de sanar essa problemática, surge a quarta geração 

que não deixa a escolha sobre o processamento de dados pessoais sensíveis sob 

responsabilidade do cidadão, uma vez que careceriam de extrema proteção67. 

 
O progresso geracional normativo da proteção dos dados pessoais 
assinala, destarte, um percurso no qual o consentimento emerge, é 
questionado e se reafirma como sendo o seu vetor central. Com isso, o 
titular dos dados pessoais permanece sendo o seu ponto focal, o que é 
replicado até os dias de hoje.68 

 

																																																								
	
64 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
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65 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
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3.2.2 Natureza do Consentimento 
 

Como abordado anteriormente, o consentimento é um dos requisitos para que 

ocorra o tratamento de dados. E, conforme o artigo 5o, inciso XII, da LGPD, o 

consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular 

concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada69.  

O fornecimento do consentimento, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, 

em seu artigo 8o, deverá ser realizado por escrito ou por “outro meio que demonstre a 

manifestação de vontade do titular”. Se fornecido por escrito, deverá constar, dentre as 

cláusulas contratuais, cláusula destacada sobre o assunto, conforme o parágrafo 

primeiro do artigo supracitado70. 

O consentimento recebeu, dessa forma, uma adjetivação que auxilia a entender 

o que é considerado como um consentimento válido pelos vetores da Lei Geral de 

Proteção de Dados. Entre as características, já mencionadas acima, consta que o 

consentimento deverá ser livre, ou seja, deve ser feito de forma espontânea, sem 

qualquer tipo de pressão, devendo ser “caracterizado pela tomada de uma escolha em 

meio a tantas outras que poderiam ser feitas por alguém”71.  

Além disso, o consentimento deve ser, também, informado. Isto porque, o titular 

só poderá controlar seus dados e decidir sobre sua utilização se for informado 

adequadamente, possuindo à sua disposição, as informações necessárias para tal 

decisão72 . Apesar do cidadão dificilmente alcançar o mesmo nível informativo do 

																																																								
	
69 BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a 
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de 
agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 12 jan. 2019. 
70 BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a 
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de 
agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 12 jan. 2019. 
71 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 197. 
72 Article 29 Data Protection Working Party. Opinion 02/2013 on apps on smart devices. Fevereiro, 2013. 
p. 15. Disponível em: <https://www.pdpjournals.com/docs/88097.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2019. 
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fornecedor, a informação permite a autoproteção, cabendo ao titular compreender os 

riscos e possíveis implicações que a utilização de seus dados pode causar73. 

Nesse sentido, o artigo 9o da Lei Geral de Proteção de Dados dispõe que o titular 

tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que 

deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva74. 

Um elemento diretamente ligado ao da informação é o da transparência, vez que 

a LGPD prevê, em seu artigo 6o, inciso VI que a transparência é a garantia de 

informações claras, precisas e facilmente acessíveis ao titular. Já em seu artigo 9o, 

parágrafo 1o, a LGDP dispõe que o consentimento será nulo caso as informações 

fornecidas ao titular, dentre outras hipóteses, não tenham sido apresentadas 

previamente com transparência, de forma clara e inequívoca75. 

O consentimento deve ser realizado, ainda, de forma inequívoca, vale dizer, não 

pode ser feito de forma passiva, mas sim com uma ação do titular, que, conforme visto 

anteriormente, deverá ser realizado sob a forma escrita ou outro meio que demonstre 

sua vontade76. 

Tal pressuposto deve ser analisado em conjunto com outro adjetivo, o da 

especificidade. Para que o consentimento seja especifico, a expressão da vontade 

inequívoca deve dizer respeito ao processamento de um dado especifico, não podendo 

ser uma simples autorização de forma geral77. 

Assim, passa a fazer sentido a obtenção do consentimento “granular”, que é 

aquele em que o titular dos dados pessoais pode emitir sua autorização, seu 

																																																								
	
73 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
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consentimento, aos poucos, de acordo com o fluxo de seus dados. Nesse caso, o 

consentimento é procurado em cada tentativa de acesso aos dados pessoais78. 

Tanto a característica de especificidade, como da inequivocabilidade, estão 

intimamente ligadas com o principio da finalidade, previsto no artigo 9o, inciso I, da Lei 

Geral de Proteção de Dados. Tal principio determina que o tratamento de dados deve 

possuir um propósito especifico. Ademais, no caso do consentimento, qualquer 

declaração de vontade deve ter um direcionamento, uma vez que “não se consente no 

vazio e de forma genérica. Seria o equivalente a emitir uma espécie de ‘cheque em 

branco’ que esvaziaria qualquer esfera de controle do cidadão sobre seus dados”79. E 

mais, com o principio da finalidade, é possível analisar se o titular foi adequadamente 

informado.  

Pode-se perceber, então, que ao longo dos anos, a importância na necessidade 

do consentimento foi crescendo, principalmente no ambiente virtual, onde as 

informações disponíveis são sensíveis e vulneráveis. Nesse sentido: 

 
[...] garantir que as pessoas/usuários tenham ciência de que devem 
consentir o uso dos dados, assim como tenham direito de saber a 
finalidade da coleta e acesso ao seu conteúdo em qualquer momento, é 
primordial para assegurar a liberdade e a privacidade.80  

 

Toda essa adjetivação do consentimento serviu, principalmente, para que o 

cidadão pudesse participar ativamente no controle de seus dados pessoais. 

 

3.2.3 Revogação do Consentimento 
 

Importante salientar que, apesar de se tratar de um ponto pouco conhecido, é 

possível que haja revogação do consentimento pelo titular dos dados pessoais. 

Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, essa revogação é um direito do titular, 

																																																								
	
78 Article 29 Data Protection Working Party. Opinion 02/2013 on apps on smart devices. Fevereiro, 2013. 
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conforme artigo 18, inciso IX, e ela se dará mediante manifestação expressa do titular, 

por procedimento gratuito e facilitado, em qualquer momento81. 

Como visto anteriormente, se as informações fornecidas ao titular possuírem 

conteúdo enganoso ou abusivo ou não tiverem sido apresentadas com transparência, 

de forma clara e inequívoca, o consentimento obtido será considerado nulo, conforme o 

parágrafo 1o do artigo 9o, da LGPD82. 

No parágrafo 2o do artigo acima referido, outra hipótese de revogação do 

consentimento é prevista: quando houver mudança da finalidade para o tratamento de 

dados pessoais não compatíveis com o consentimento anteriormente obtido, o titular 

deverá ser informado sobre as alterações e, em caso de discordância, poderá revogar o 

consentimento83. 

Evidente, assim, que o princípio da finalidade possui grande importância no tema 

de proteção de dados, sendo usado para início e até mesmo fim do consentimento para 

o tratamento de dados. Por isso, esse tema merece certa atenção. 

 

3.2.4 A Finalidade do Tratamento de Dados 
 

A finalidade está prevista como um dos princípios a serem observados, 

juntamente com a boa-fé, quando do tratamento de dados, conforme o artigo 6o da Lei 

Geral de Proteção de Dados. Tal princípio é definido como a “realização do tratamento 

para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem 

possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com tais finalidades”84.  
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A lei prevê, ainda, que o consentimento deverá se referir a finalidades 

determinadas, sendo que as autorizações genéricas serão nulas85. Como analisado 

anteriormente, todas as previsões referentes ao consentimento do titular visam o maior 

controle do cidadão para com os seus dados pessoais. Contudo, como será visto 

adiante, a maioria dos indivíduos não tem um completo entendimento sobre o fluxo de 

seus dados. 

Fazendo uma breve retomada, os cookies são arquivos gravados nos 

computadores quando sites são acessados. Eles são utilizados para manter 

informações sobre as pessoas, como as preferências de navegação, a lista de 

produtos, e carrinho de compras. Tais arquivos podem ser temporários ou 

permanentes, e primários ou de terceiros. Os temporários são aqueles que são 

deletados no momento em que o navegador é encerrado. Já os permanentes, ficam 

gravados no computador até serem apagados ou expirarem. Além disso, os cookies 

primários são aqueles relacionados ao próprio site visitado pelo individuo, ao contrário 

dos cookies de terceiros, que são pertencentes a outro domínio, geralmente 

relacionados a anúncios ou imagens inseridos no site que é visitado86. 

Dessa forma, as informações coletadas pelos cookies podem ser compartilhadas 

com outros sites, afetando a privacidade do indivíduo. Um exemplo comum são as 

ofertas de produtos de preferência do usuário. Este faz uma pesquisa sobre uma 

possível compra e, em seguida, ao entrar no site de sua rede social, encontra anúncios 

dos produtos recém procurados por ele. 

Apesar de toda a informação que deve ser fornecida ao titular dos dados, em 

pesquisa realizada constatou-se que apenas 23% dos usuários entrevistados usam o 

modo de navegação privada (o que bloqueia a coleta dos dados pessoais), enquanto 

50% não usa tal ferramenta. Além disso, 60% não deleta os cookies de seus 
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navegadores, enquanto somente 17% o fazem. De tais usuários, apenas 30% afirmou 

que deletam os arquivos por questão de segurança e privacidade87.  

Possível afirmar, então, que poucas pessoas possuem um completo 

entendimento do fluxo de seus dados pessoais. Nesse sentido, segundo a teoria da 

decisão da utilidade subjetiva, o ser humano possui a tendência de se concentrar nos 

benefícios imediatos, deixando de sopesar, nesse caso, os eventuais prejuízos a sua 

privacidade88.  

Contudo, a pesquisa demonstrou que os usuários valorizam o transito de suas 

informações nesse contexto comercial. Tanto é assim, que cerca de 70% dos 

entrevistados afirmou que o não compartilhamento de seus dados pessoais com 

“parceiros comerciais” é de extrema importância89.  

Ao final, a pesquisa concluiu que existe uma lacuna entre o conhecimento que os 

indivíduos possuem e o conhecimento necessário para tomadas de decisões sobre o 

fluxo de dados pessoais e sua privacidade90. Em consequência, o principio da finalidade 

acaba por não alcançar seu objetivo, uma vez que os titulares dos dados pessoais não 

estão inteiramente cientes do fluxo de seus dados pela internet. O mesmo ocorre com a 

forma que tal fluxo é informado aos cidadãos. 

 

3.2.5 Políticas de Privacidade 
 

As políticas de privacidade são o meio mais comum de levar a informação sobre 

o tratamento de dados e sua finalidade ao cidadão. Elas são como um contrato firmado 

com o individuo sobre tudo que o site, aplicativo ou servidor de e-mail pode fazer com 
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os dados pessoais. Ao cidadão cabe aderir ou não, decisões que normalmente estão 

presentes nas políticas como “de acordo” ou “concordo”, ou “não estou de acordo” ou 

“não concordo”91.  
Essa dinâmica dos contratos de adesão assinala, sobretudo, a 
assimetria de forças das relações de consumo, na medida em que o seu 
elo mais forte fixa unilateralmente o programa contratual. Isso significa, 
em termos de proteção de dados pessoais, que será o fornecedor quem 
determinará os rumos do fluxo informacional, eliminando, praticamente, 
qualquer faixa de controle a ser por eles operada.92  

 

Assim, possível observar que os titulares acabam por não possuir espaço para 

eventual negociação. Ou aceitam as políticas ou abrem mão de realizar compras, usar 

aplicativos, e outros, por exemplo.  

Em estudo realizado pela Global Privacy Enforcement Network, conforme notícia 

veiculada pelo portal BBC News93, em setembro de 2014, constatou-se que entre 1.211 

aplicativos, 85% não fornecia informações, de forma clara, sobre quais dados eram 

coletados, e como seria realizada esta coleta e o tratamento dos dados.  

Além disso, o documentário “Terms and Conditions May Apply”94, de Cullen 

Hoback, de 2013, mostra todos os lados negativos das políticas de privacidade e, logo 

no início, aponta para o fato de que tais contratos são demasiadamente longos, sendo 

que para a integral leitura de todas as políticas que, em média, os indivíduos aceitam, 

seriam necessárias 180 horas por ano, cerca de 1 mês inteiro de trabalho, bem como 

250 bilhões de dólares por ano em razão das linhas em letras minúsculas. Além de sua 

extensão, e das letras minúsculas, os textos são de difícil compreensão. 

Um exemplo trazido pelo documentário acima mencionado e mencionado em 

notícia veiculada pelo El País95, é o da rede social Facebook. Em 2009, a rede social 

																																																								
	
91 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 171 
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93  LEE, Dave. Most apps are 'failing on privacy', claims report. 2014. Disponível em: 
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Acesso em: 9 mar. 2019. 
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Acesso em: 9 mar. 2019. 
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passou a mudar as configurações sobre o compartilhamento de dados do perfil do 

usuário. Do dia para a noite, o Facebook tornou o que antes era informação privada 

completamente pública. Diversas mensagens e publicações que eram destinadas 

somente a determinadas pessoas se tornaram públicas, tais como “[...] eu espirrei e fiz 

xixi, então se me vir na rua com a calça molhada, não pergunte”, “Eu odeio pessoas 

burras. Principalmente quando se trata do seu chefe”, “Eu não estou mais casado 

porque fui burro e traí minha esposa”, e muitas outras. 

Analisando as políticas de privacidade do Facebook, em 2005 as configurações 

padrão definiam que a maioria das informações eram privadas. Com o passar do 

tempo, mais informações passaram a ser compartilhadas por padrão, ou seja, na 

politica de privacidade, que todos os usuários aceitavam, havia a mudança de que suas 

informações seriam compartilhadas com mais pessoas. Em 2010, tudo era 

compartilhado com a Internet, exceto o contato e a data de aniversario do individuo.  

Desde então, as politicas de privacidade do Facebook estão cada vez mais difíceis de 

ler96. 

Segundo o documentário97, as redes sociais possuem incentivo de manter o 

máximo de informações sobre os usuários e tornar isto o mais visível possível. Isto 

porque, conforme cálculos realizados, cada usuário deveria pagar cerca de 500 dólares 

por ano para o uso do Facebook. Contudo, como nós, usuários, não realizamos tal 

pagamento, nossos dados e informações são usados como moeda de troca. Existem, 

assim, diversas empresas que possuem 1.500 pontos de dados sobre o cidadão médio 

americano, como por exemplo, se a pessoa é canhota ou destra, qual a raça do 

cachorro, e a perspectiva psicológica. Todos esses pontos servem para as tomadas de 

decisões que tais empresas fazem sobre os usuários. Estas conseguem, ainda, fazer o 

caminho da navegação do cidadão, sabendo quais sites foram visitados, quais compras 

foram realizadas, tendo acesso ao histórico detalhado do cidadão.  

Tais informações obtidas são valiosas e, assim, compartilhadas. Um exemplo do 

documentário é o caso de alguém que tenha comprado muita bebida alcoólica em 
																																																								
	
96 HOBACK, Cullen. Terms and Conditions May Apply. Documentário disponível na plataforma Netflix. 
Acesso em: 9 mar. 2019. 
97 HOBACK, Cullen. Terms and Conditions May Apply. Documentário disponível na plataforma Netflix. 
Acesso em: 9 mar. 2019. 
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determinado período de tempo e, logo em seguida, ter o preço do seguro de carro 

aumentado. Segundo Ryan Calo, Diretor de Privacidade e Robótica do Centro de 

Internet e Sociedade de Stanford, essas empresas usam os dados dos usuários de tal 

forma que prejudica os próprios titulares98.  

Todos esses casos foram possibilitados por conta de politicas de privacidade 

com as quais os usuários concordaram. Conforme um estudo realizado por Jennifer 

Shore e Jill Steinmann, estudantes de Harvard, em uma década houve queda no critério 

de que a empresa deveria descrever a utilização dos dados obtidos, bem como sobre 

as circunstancias em que a rede social ou site revelaria os dados pessoais. Segundo as 

autoras do estudo, as quedas de tais critérios sugerem que as politicas de privacidade 

estão cada vez menos informáticas, apesar de a quantidade de palavras ser cada vez 

maior99. 

Além das políticas de privacidade, diversos campos necessitam do 

consentimento. No mundo jurídico há grande discussão, também, sobre o 

consentimento do empregado quando da fiscalização de seus equipamentos.  

 

3.2.6 Monitoramento Interno 
 

Um termo comumente assinado por empregados quando contratados por uma 

empresa ou por advogados quando contratados por um escritório, é o de fornecimento 

de equipamentos, como celulares e computadores. Tal documento pode ser 

relacionado com as politicas de privacidade acima estudadas, uma vez que os 

empregados, na maioria das vezes, abrem mão de certa privacidade. 

Em muitos casos, advogados, por exemplo, recebem celulares, além de usarem 

e-mails corporativos. Tais equipamentos e serviços são de propriedade do escritório 

empregador e podem, conforme o termo assinado no início da prestação do trabalho, 

ser monitorados. Constam diversas instruções acerca da utilização, como a do não uso 
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Acesso em: 9 mar. 2019. 
99VÁZQUEZ, Kerela. Termos de privacidade do Facebook: você concordou mesmo com isso?. 2015. 
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/01/tecnologia/1448969313_640233.html>. 
Acesso em: 9 mar. 2019. 



40	
	

para fins particulares. Contudo, levando em consideração que os empregados passam 

grande parte do dia em seus trabalhos, tal conduta se torna de difícil cumprimento. Em 

muitos momentos, o uso do e-mail corporativo para uma comunicação com a escola 

dos filhos, ou com um grupo de amigos, ou até mesmo o uso do celular corporativo 

para fazer ligações com a família acabam acontecendo. 

A questão trazida neste trabalho é a do monitoramento do e-mail e equipamentos 

corporativos pelo empregador, uma vez que tal situação quebraria a esfera de 

privacidade do empregado. 

Como afirmado acima, os equipamentos e serviços, como o de e-mail 

corporativo, são de propriedade do empregador, sendo este responsável pelo 

funcionamento e controle. Ainda, cabe ao empregador a responsabilidade pelos atos de 

seus empregados, conforme artigo 932, do Código Civil100, bem como a de manter 

elevado o nível de eficiência, produtividade e foco na atividade desempenhada pelo 

funcionário101. Nesse sentido, constam diversas decisões que manifestam concordância 

no monitoramento por parte do empregador. 

Nesse sentido, os tribunais se manifestaram: 

 
PROVA ILÍCITA. "E-MAIL" CORPORATIVO. JUSTA CAUSA. 
DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. 1. Os sacrossantos 
direitos do cidadão à privacidade e ao sigilo de correspondência, 
constitucionalmente assegurados, concernem à comunicação 
estritamente pessoal, ainda que virtual ("e-mail" particular). Assim, 
apenas o e-mail pessoal ou particular do empregado, socorrendo-se de 
provedor próprio, desfruta da proteção constitucional e legal de 
inviolabilidade. 2. Solução diversa impõe-se em se tratando do chamado 
"e-mail" corporativo, instrumento de comunicação virtual mediante o qual 
o empregado louva-se de terminal de computador e de provedor da 
empresa, bem assim do próprio endereço eletrônico que lhe é 
disponibilizado igualmente pela empresa. Destina-se este a que nele 
trafeguem mensagens de cunho estritamente profissional. Em princípio, 
é de uso corporativo, salvo consentimento do empregador. 

																																																								
	
100 BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. 
Acesso em: 16 mar. 2019. 
101 GIACOMINI, Mariana. O Monitoramento do e-mail Corporativo e o Poder de Comando Patronal. 
Revista Jurídica da Procuradoria Geral do Estado do Paraná, Curitiba, n. 4, p. 117-146, 2013. p. 130. 
Disponível em:  
<http://www.pge.pr.gov.br/arquivos/File/Revista_PGE_2013/Direito_do_Estado_em_Debate_para_Distrib
uicao_Web_parte_005.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2019. 
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Ostenta, pois, natureza jurídica equivalente à de uma ferramenta de 
trabalho proporcionada pelo empregador ao empregado para a 
consecução do serviço. 3. A estreita e cada vez mais intensa 
vinculação que passou a existir, de uns tempos a esta parte, entre 
Internet e/ou correspondência eletrônica e justa causa e/ou crime exige 
muita parcimônia dos órgãos jurisdicionais na qualificação da ilicitude da 
prova referente ao desvio de finalidade na utilização dessa tecnologia, 
tomando-se em conta, inclusive, o princípio da proporcionalidade e, pois, 
os diversos valores jurídicos tutelados pela lei e pela Constituição 
Federal. [...] 4. Se se cuida de "e-mail" corporativo, declaradamente 
destinado somente para assuntos e matérias afetas ao serviço, o que 
está em jogo, antes de tudo, é o exercício do direito de propriedade do 
empregador sobre o computador capaz de acessar à INTERNET e sobre 
o próprio provedor. Insta ter presente também a responsabilidade do 
empregador, perante terceiros, pelos atos de seus empregados em 
serviço (Código Civil, art. 932, inc. III), bem como que está em xeque o 
direito à imagem do empregador, igualmente merecedor de tutela 
constitucional. Sobretudo, imperativo considerar que o empregado, ao 
receber uma caixa de "e-mail" de seu empregador para uso 
corporativo, mediante ciência prévia de que nele somente podem 
transitar mensagens profissionais, não tem razoável expectativa de 
privacidade quanto a esta, como se vem entendendo no Direito 
Comparado (EUA e Reino Unido). 5. Pode o empregador monitorar e 
rastrear a atividade do empregado no ambiente de trabalho, em "e-
mail" corporativo, isto é, checar suas mensagens, tanto do ponto 
de vista formal quanto sob o ângulo material ou de conteúdo. Não é 
ilícita a prova assim obtida, visando a demonstrar justa causa para a 
despedida decorrente do envio de material pornográfico a colega de 
trabalho. Inexistência de afronta ao art. 5º, incisos X, XII e LVI, da 
Constituição Federal. 6. Agravo de Instrumento do Reclamante a que se 
nega provimento. (grifo nosso)102 

 

Apesar disso, pode-se dizer que há certa violação da privacidade do empregado. 

Os defensores dessa tese afirmam que o direito da propriedade não é absoluto e que a 

privacidade e intimidade do empregador só poderia ser enfraquecida mediante 

autorização judicial em casos de indícios de má utilização do e-mail corporativo, por 

exemplo103. Além disso, o monitoramento sem limites do conteúdo das mensagens 
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Disponível em: 
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trocadas por meio do correio eletrônico corporativo conduziria a um “controle abusivo 

sobre a própria personalidade” do empregado 104 . Para os que defendem esse 

pensamento, existe, contudo, possibilidade de monitoramento, desde que haja 

comunicação prévia sobre o monitoramento, bem como sejam resguardados direitos e 

princípios, como o da boa-fé e razoabilidade105. 

Nesse sentido, o Juiz do Trabalho da 15a Região afirma que o e-mail é 

ferramenta de trabalho, fornecida pelo empregador. Contudo, este não pode, por isso, 

invadir a privacidade do empregado106. 

Ademais, quando se fala em advogados, principalmente da área de compliance, 

tem-se a questão da segurança como ponto a favor do monitoramento. Isto porque o 

trabalho e toda a comunicação é sigilosa e confidencial. 

Em escritórios de advocacia especializados na área de compliance, como será 

visto mais adiante, são realizadas investigações internas. Em tais investigações, 

diversos procedimentos são adotados para que, após uma denúncia interna, por 

exemplo, sobre uma atividade em desacordo com politicas internas de uma empresa, 

seja identificado o problema, as pessoas envolvidas, e a possível atitude a ser tomada. 

Para isso, em muitos casos, são realizadas coletas de dados em computadores e 

celulares dos funcionários das empresas investigadas, para que os advogados da área 

de compliance realizem tal apuração.  

Contudo, a mesma problemática trazida anteriormente permanece. Existe, assim, 

grande discussão no mundo jurídico acerca da obtenção dos dados pessoais, sendo 
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eles de funcionários ou não, principalmente após a Lei Geral de Proteção de Dados, 

que trouxe regras específicas sobre o tratamento de dados, bem como sobre as 

aplicações territoriais, como previamente abordado, e a criação de novos cargos 

relacionados a tal matéria. 
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4 CAMINHO LEGISLATIVO 
 

O consentimento, como abordado no capítulo anterior, é uma preocupação 

constante na Lei Geral de Proteção de Dados. Contudo, essa cautela não surgiu com o 

Projeto de Lei 53/2018, que originou a lei em estudo, mas sim há muito tempo, estando 

presente em outras leis, como será estudado a seguir. 

 

4.1 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 O Código de Defesa do Consumidor (“CDC”), Lei 8.078, de 11 de setembro de 

1990, trata das relações de consumo em diversas esferas, como na esfera civil, ao 

definir as responsabilidades por danos causados, na esfera administrativa, definindo 

mecanismos de atuação do poder público nas relações de consumo, e na esfera penal, 

ao definir crimes e punições107. 

 O CDC, em seu artigo 43, disciplinou os bancos de dados e os cadastros de 

consumidores, dispondo que o consumidor “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”108. Em referido artigo, vê-se que o legislador 

conferiu ao consumidor o direito de controlar e de autodeterminar suas informações 

pessoais109. 

 O parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe que o consumidor deve ser comunicada 

por escrito sobre a abertura de um banco de dados pessoais, quando este não tiver 

sido solicitado pelo próprio consumidor. Esse dever de comunicação prévia possibilita 

que o titular acompanhe o fluxo de seus dados pessoais110. Ainda, os parágrafos 

seguintes preveem que o consumidor possui o direito de exigir a imediata correção de 

																																																								
	
107 IDEC. Código de Defesa do Consumidor. 2017. Disponível em: <https://idec.org.br/codigo-de-defesa-
do-consumidor>. Acesso em: 6 mar. 2019. 
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providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 de setembro de 1990. Disponível em: 
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eventual inexatidão nos dados pessoais, bem como que as informações devem ser 

disponibilizadas em formatos acessíveis e estas não devem ser fornecidas a terceiros, 

de modo a prejudicar o consumidor, após determinado período111. 

 A autorização de banco de dados prevista no artigo em estudo possui, contudo, 

alguns limites, como acima mencionado, sendo eles o da necessidade de comunicação 

da abertura do cadastro, o da obrigatoriedade de correção dos dados presentes de 

forma imediata, bem como o limite temporal para o armazenamento de dados pessoais. 

Tais limites estão relacionados, respectivamente, aos princípios da transparência, do 

direito de acesso e correção, e ao direito ao esquecimento112. O artigo e seus limites 

estão, assim, em consonância com os princípios da Lei de Proteção de Dados, 

conforme o primeiro capítulo. Dessa forma, o CDC tentou conferir a autodeterminação 

informacional, para que o titular dos dados pessoais exerça controle sobre suas 

informações113.  

 Durante a realização do presente trabalho acadêmico, foi proposto o Projeto de 

Lei 786/2019, de autoria da Deputada Federal Flordelis, que acrescenta o artigo 43-A, 

com o objetivo de vedar o armazenamento de dados pessoais do consumidor sem sua 

autorização prévia, de modo a proteger os consumidores e evitar a disseminação de 

seus dados. O parecer do Relator, Deputado Jorge Braz, ressaltou que o Projeto de Lei, 

com a emenda proposta, está em consonância com a Lei de Proteção de Dados, que 

visa a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, na defesa do consumidor114. 
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4.2 LEI DO CADASTRO POSITIVO 

 

 A Lei 12.414, de 9 de junho de 2011, conhecida como a Lei do Cadastro Positivo, 

disciplina a formação e consulta a bancos da dados com informações de adimplemento 

de pessoas físicas ou jurídicas para formação de histórico de crédito115. Por meio dessa 

lei, o comerciante poderia saber, por exemplo, se um consumidor costuma pagar suas 

contas com atraso, representando um risco de pagamento maior. 

 A autodeterminação informacional também está presente na Lei do Cadastro 

Positivo. Seu artigo 4o prevê que a “abertura de cadastro requer autorização prévia do 

potencial cadastrado mediante consentimento informado por meio de assinatura em 

instrumento especifico”. Já o seu artigo 5o dispõe que é direito do cadastrado, entre 

outros, o de “ser informado previamente sobre o armazenamento, a identidade do 

gestor do banco de dados, o objetivo do tratamento dos dados pessoais e os 

destinatários dos dados em caso de compartilhamento”116. 

 Além disso, o artigo 9o também dispõe que o compartilhamento de informação de 

adimplemento só é permitido mediante autorização do cadastrado. E mais, o artigo 3o, 

em seu parágrafo 3o, impõe alguns limites sobre as anotações nos bancos de dados, 

como, por exemplo, a vedação de anotações de informações excessivas e sensíveis, 

sendo estas as relacionadas à origem social, à saúde, à informação genética, à 

orientação sexual e às convicções politicas, religiosas e filosóficas117. Fica clara, mais 

uma vez, a ligação com os princípios e disposições da Lei Geral de Proteção de Dados.  

 Não obstante, durante a realização deste trabalho acadêmico, foi sancionada a 

nova Lei do Cadastro Positivo, a Lei Complementar 166, de 8 de abril de 2019, que 
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altera diversos dispositivos da Lei anterior. Antes, a inclusão nos bancos de dados era 

voluntária, passando, agora, a ser automática, sem necessidade de consentimento do 

eventual cadastrado118. A inclusão independente do consentimento vai de encontro com 

o disposto na LGPD, apesar desta prever, em seu artigo 7o, que para a proteção do 

crédito, não é necessário o consentimento. Todavia, para Juliana Moya, especialista em 

Relações Institucionais da Proteste – Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, 

o cadastramento automático não se enquadraria na previsão de excepcionalidade do 

consentimento acima mencionada, vez que protegeria apenas a ação das empresas de 

crédito e as instituições financeiras, sem benefícios ao consumidor119.  

 

4.3 MARCO CIVIL DA INTERNET 

 

 Outra lei que segue em concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados é a 

Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, que 

inaugurou a legislação especifica sobre as garantias do individuo nas relações da 

Internet120. 

 Logo em seu artigo 3o, o Marco Civil da Internet estabelece, como princípios, a 

proteção da privacidade, bem como a proteção dos dados pessoais. Além disso, a Lei 

prevê, conforme disposto em seu artigo 7o, alguns direitos aos usuários da Internet. 

Entre eles, consta o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, o direito a 

informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços,  

direito de não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, salvo mediante 

consentimento livre, expresso e informado, o direito a informações claras e completas 

acerca da coleta, uso e armazenamento, tratamento e proteção dos dados pessoais, e 

																																																								
	
118 BRASIL. Lei Complementar 166, de 8 de abril de 2019.Altera a Lei Complementar 105, de 10 de 
janeiro de 2001, e a Lei 12.414, de 9 de junho de 2011, para dispor sobre os cadastros positivos de 
crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 de abril 
de 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp166.htm>. Acesso em: 13 
abr. 2019. 
119 DONDIM, Abnor. Cadastro positivo na contramão da lei de proteção de dados, dizem entidades de 
consumidor. 2019. Disponível em: <http://www.telesintese.com.br/cadastro-positivo-na-contramao-da-lei-
de-protecao-de-dados-dizem-entidades-de-consumidor/>. Acesso em: 13 abr. 2019. 
120 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 130. 
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o direito ao consentimento expresso sobre tais atos, que deverá ocorrer de forma 

destacada das demais clausulas contratuais121. 

 Verifica-se, com a leitura de tais dispositivos, que o Marco Civil da Internet 

também buscou garantir a autodeterminação informacional, para que o cidadão tenha 

conhecimento sobre o fluxo de seus dados, podendo, assim, controla-los por meio do 

consentimento122. 

 

4.4 PROJETOS DE LEI 

 

 A Lei Geral de Proteção de Dados teve origem com o Projeto de Lei 53/2018, 

aprovado pelo Plenário do Senado em 10 de julho de 2018. Contudo, o processo 

legislativo teve início em 2010, com a abertura pública sobre a proteção de dados 

pessoais, que foi promovida pelo Ministério da Justiça, resultando no Projeto de Lei 

5276/2016, anexado ao Projeto de Lei 4060/2012123. 

 

4.4.1 Projeto de Lei 4060/2012 
 

 O Projeto de Lei 4060/2012 é de autoria do Deputado Federal Milton Monti (PR-

SP) e, conforme seu artigo 1o, seu objetivo é garantir e proteger a dignidade e os 

direitos fundamentais da pessoa natural, no âmbito do tratamento de dados pessoais124.  

 Analisando seu texto, percebe-se que o consentimento já era uma preocupação. 

Conforme seu artigo 12, o Projeto de Lei dispõe que o tratamento dos dados pessoais 

																																																								
	
121 BRASIL. Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o 
uso da Internet no Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 de abril de 2014. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 13 abr. 2019. 
122 BIONE, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. p. 132. 
123 MONTEIRO, Renato Leite. Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil: análise contextual detalhada. 
2018. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/agenda-da-privacidade-e-da-
protecao-de-dados/lgpd-analise-detalhada-14072018>. Acesso em: 14 abr. 2019. 
124 BRASIL. Projeto de Lei N. 4.060/2012. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, e dá outras 
providências. Diário do Congresso Nacional, Brasília. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=548066>. Acesso em: 14 
abr. 2019. 
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só poderá ser iniciado após autorização do titular. Contudo, esta autorização será 

realizada por qualquer meio que permita a manifestação da vontade125.  

Além disso, o artigo 14 dispõe que os responsáveis pelo tratamento de dados 

podem compartilhar tais dados, inclusive para fins de comunicação comercial, com 

empresas de um mesmo grupo econômico, parceiros comerciais ou terceiros que 

contribuam com o tratamento dos dados126. 

  O artigo 10 também merece atenção, uma vez que prevê, como objetivos 

fundamentais, a proteção dos direitos básicos do consumidor, a garantia da ordem 

econômica e a manutenção da livre iniciativa e da liberdade de comunicação, deixando 

de lado o direito à privacidade, os direitos humanos, e todos os demais previstos 

atualmente na LGPD127. 

 Após breve leitura, percebe-se que o PL 4060/2012, quando comparado à LGPD, 

é mais vago, não compreendendo todas as previsões de proteção ao titular dos dados 

pessoais. 

 

4.4.2 Projeto de Lei 330/2013 
 

 O PL 330/2013 é de autoria de Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) e também 

dispõe sobre a proteção, o tratamento e o uso dos dados pessoais128.  

 O artigo 4o trouxe cinco novos princípios a serem levados em conta quando do 

tratamento, além da boa-fé, sendo eles a adequação, conservação, consentimento 

																																																								
	
125 BRASIL. Projeto de Lei N. 4.060/2012. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, e dá outras 
providências. Diário do Congresso Nacional, Brasília. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=548066>. Acesso em: 14 
abr. 2019. 
126 BRASIL. Projeto de Lei N. 4.060/2012. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, e dá outras 
providências. Diário do Congresso Nacional, Brasília. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=548066>. Acesso em: 14 
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127 BRASIL. Projeto de Lei N. 4.060/2012. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, e dá outras 
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abr. 2019. 
128 BRASIL. Projeto de Lei N. 330/2013. Dispõe sobre a proteção, o tratamento e o uso dos dados 
pessoais, e dá outras providências. Diário do Congresso Nacional, Brasília. 14 de agosto de 2013. 
Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/113947>. Acesso em: 14 
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prévio e expresso para dados sensíveis, prévia ciência do titular quando se tratar de 

dado para o qual o consentimento é inexigível, e o acesso às informações coletadas129. 

 O principio do consentimento é reforçado pelo artigo 6o, que requer a 

concordância de maneira destacada. Ainda, o artigo 13 define que o consentimento 

deve apontar uma finalidade legitima, especifica e delimitada. Tais artigos fornecem 

uma base sólida ao consentimento como principio para o tratamento de dados 

pessoais130. 

 

4.4.3 Projeto de Lei 5276/2016 
 

 O PL 5276/2016 dispõe sobre o tratamento de dados pessoais por pessoa 

natural ou jurídica, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e 

de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, conforme 

artigo 1o 131 . Logo no começo já se percebe importante mudança: a inclusão da 

privacidade como direito a ser protegido.  

 O consentimento, neste Projeto de Lei, já é conceituado como a manifestação 

livre, informada e inequívoca, fornecida pelo titular, para uma finalidade especifica, 

conforme artigo 5o, restando claro que já havia a importante “adjetivação” do 

consentimento. Além disso, o artigo 6o trouxe, além da boa-fé já prevista do PL 

4060/2012, nove princípios a serem seguidos pelo operador ao realizar o tratamento de 

dados132. 

																																																								
	
129 BRASIL. Projeto de Lei N. 330/2013. Dispõe sobre a proteção, o tratamento e o uso dos dados 
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propostas-para-regulamentar-tratamento-de-dados-pessoais-no-brasil/>. Acesso em: 16 abr. 2019. 
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Nacional, Brasília. 11 de maio de 2016. Disponível em: 
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132 BRASIL. Projeto de Lei N. 5.276/2016. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais para a garantia 
do livre desenvolvimento da personalidade e da dignidade da pessoa natural. Diário do Congresso 
Nacional, Brasília. 11 de maio de 2016. Disponível em: 
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 O artigo 7o também trata sobre o consentimento, ao dispor que o tratamento 

somente poderá ser realizado mediante o consentimento livre, informado e inequívoco. 

Ademais, o parágrafo 1o do artigo 9 prevê que o consentimento fornecido por escrito 

deverá ser realizado por meio de clausula destacada das demais. Os outros parágrafos 

deste artigo preveem, ainda, a possibilidade de revogação do consentimento e a 

nulidade das autorizações genéricas para o tratamento de dados133. 

 Vale menção ao parágrafo 3o do artigo 8o. Este determina que, nas atividades de 

coleta continuada de dados pessoais, o titular deverá ser informado periodicamente 

sobre as principiais características do tratamento, o que se aproxima do consentimento 

“granular” abordado no capítulo anterior134. 

 Assim, o Projeto de Lei 5276/2016 posicionou o consentimento como uma das 

hipóteses legais, alocado topograficamente sem ser hierarquicamente superior às 

demais bases legais135. 

 

4.4.4 Projeto de Lei 53/2018 
 

O Projeto de Lei 53/2018 é a junção do PL 5276/2016, apensado ao PL 

4060/2012 e, ainda, apensado ao PL 330/2013136. 
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 O PL em estudo gerou movimentações em Brasília e, por conta de 

manifestações contra a aprovação do texto do Projeto, em resposta, a Associação 

Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) e a 

Coalizão Direitos na Rede, rede independente de organização da sociedade civil em 

defesa da Internet livre e aberta no Brasil137, publicaram manifestos defendendo a 

imediata aprovação do PL 53/2018. Tais organizações entendiam (e entendem) que o 

texto tratado pelo Projeto é frito de uma posição mediada entre todos setores 

envolvidos, com processos participativos e democráticos138. 

 A Coalizão, em seu manifesto, afirmou que o PL “concilia a proteção de garantias 

e liberdades fundamentais com interesses econômicos. Cria um sistema de proteção 

individual e coletivo e explicita regras claras para o tratamento de dados pessoais.”139 

Já a Brasscom contou com o apoio de outras entidades, como a Associação Brasileira 

de Emissoras de Rádio e Televisão (Albert) e a Federação Nacional de Empresas de 

Informática (Fenainfo), afirmando, em seu manifesto, que o PL 53/2018 “atende a 

imperiosa necessidade de segurança jurídica para cidadãos e agentes econômicos.”140 

 Após grande discussão, o Projeto de Lei foi aprovado no dia 10 de julho de 2018, 

como mencionado anteriormente141.  

 

4.5 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR 

 

Já fora do Brasil, a discussão especifica sobre a proteção de dados já havia sido 

iniciada.  
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O GDPR é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, norma criada para 

fortalecer a proteção de dados pessoais de cidadãos da União Europeia 142 . O 

Regulamento foi proposto em 2012 e aprovado em abril de 2016, entrando em vigor em 

25 de maio de 2018.143 

 Assim como a LGPD, o Regulamento prevê, em seu artigo 9o, que dados 

contendo informações acerca da origem racial ou étnica, opiniões politicas, crenças 

religiosas ou filosóficas, associação a sindicatos, dados genéticos, dados biométricos, e 

dados referentes à saúde ou à vida sexual não devem ser processados. Há, nesse 

caso, uma tentativa de proteção como fez a LGPD com os dados classificados como 

sensíveis. Contudo, o parágrafo 2o do mesmo artigo do GDPR prevê hipóteses em que 

o tratamento de tais dados poderia ocorrer144.  

Em relação ao consentimento, o GDPR dispõe que esse é a autorização livre, 

especifica, informada e inequívoca, realizada por uma ação informativa clara que 

demonstre a vontade do titular. O artigo 7o do Regulamento traz, ainda, condições para 

o consentimento, dispondo, assim como a LGPD, que quando a autorização do titular 

se der pelo meio escrito, deve constar cláusula distinta das demais, em linguagem 

simples. Além disso, há previsão, também, da retirada do consentimento pelo titular a 

qualquer momento145. 

Além disso, o Regulamento prevê, como a Lei Geral de Proteção de Dados, a 

distinção entre titulares dos dados e os agentes. Porém, o Regulamento divide os 
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agentes em controlador e processador. O primeiro é aquele que realiza as decisões 

acerca do tratamento de dados. Já o segundo, quem efetua o tratamento dos dados146. 

Outras diferenças também são notadas. Entre elas, a faculdade dos 

controladores dos dados, conforme a LGPD, para implementação de programas de 

governança e privacidade. O Regulamento, por sua vez, prevê a obrigação dos 

controles de adotar medidas técnicas e de organização para garantir que o tratamento 

será realizado conforme a lei147. 

Outra diferença relevante entre as duas legislações se refere aos representantes 

estrangeiros. A LGPD dispõe que a empresa estrangeira será notificada e intimada dos 

atos na pessoa do agente, representante ou responsável pela filial instalada no Brasil. 

Já o Regulamento prevê que o controlador ou processador devem constituir um 

representante148. 

A GDPR serviu como base para a Lei Geral de Proteção de Dados, que 

introduziu diversos dispositivos semelhantes, sendo que ambas as legislações possuem 

como objetivo a normatização do tratamento de dados pessoais, buscando, assim, a 

defesa dos direitos fundamentais dos indivíduos, bem como a autodeterminação 

informacional149. 
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5 IMPLICAÇÕES NA ATUAÇÃO DO ADVOGADO DA ÁREA DE COMPLIANCE 
 

 O termo “compliance” vem do verbo, em inglês, “to comply”, ou seja, agir ou estar 

em conformidade (com algo)150. Vale dizer, é estar em conformidade, sobretudo, com a 

lei e com regulamentos internos, das instituições. Todos os ambientes em que vivemos 

possuem regras, sejam eles o trabalho, a faculdade, a escola, e até mesmo o 

condomínio do prédio onde moramos. As regras podem ser de diversas matérias, como 

por exemplo, a norma sobre levar convidados para a piscina do condomínio, ou as 

regras da chamada de presença na faculdade. Assim, não cumprimos somente normas 

da federação, mas, também, normas das corporações, estando em conformidade com 

as regras que estão presentes no cotidiano. 

 

5.1 PILARES DO COMPLIANCE 

 

 O compliance possui quatro pilares para sua plena existência. São eles: a 

autorregulacao regulada, a governança corporativa, a responsabilidade social da 

empresa e a ética empresarial. A autorregulação regulada se entende pela interação 

entre as medidas autorregulatórias próprias das empresas e a regulação, em um 

segundo plano, pelo aparato estatal, por meio da lei, por exemplo. A autorregulação, 

assim, se trata de uma proposta que deixa a tarefa normativa nas mãos do entre 

privado, ficando o Estado dotado do sistema de controle e supervisão por meio de suas 

entidades públicas151. 

 A governança corporativa, por sua vez, corresponde aos processos, sistemas e 

controles organizacionais utilizados por empresa para lidar com o foco de tensão entre 

acionistas e controladores, por exemplo. As boas práticas de governança corporativa 

possuem a finalidade de, principalmente, aumentar o valor da empresa e contribuir para 

																																																								
	
150 OXFORD UNIVERSITY. Dicionário Oxford Escolar. Para estudantes brasileiros de inglês. Oxford, UK: 
Oxford University Press, 2005. 
151 BECKER, Camila Mauss. Compliance, Autorregulação Regulada e o Sistema de Responsabilidade 
Penal da Pessoa Jurídica no Direito Penal Brasileiro. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito)-Pontifícia 
Universidade Católica, Rio Grande do Sul, 2018. Disponível em: 
<http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/8043/2/DIS_CAMILA_MAUSS_BECKER_COMPLETO.pdf>. 
Acesso em: 22 abr. 2019. p. 43. 
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a sua perenidade. Como princípios básicos deste pilar, tem-se a transparência, 

equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa152. 

 Há, ainda, a responsabilidade social da empresa, que diz respeito à colisão entre 

os interesses das partes da sociedade com aqueles da corporação. Trata-se da 

somatória de atos de uma empresa que visam o bem-estar social, conduzindo os 

negócios com a visão do interesse coletivo e não somente os lucros153. 

 E, por fim, a ética empresarial está associada, por exemplo, a atuação de uma 

empresa a partir de valores e princípios éticos. A ética empresarial deve ser 

compreendida em todas suas relações, uma vez que rege a conduta dos colaboradores 

e gestores154. 

 Enfim, com os quatro pilares acima preenchidos, fica mais fácil de uma empresa, 

ou pessoa, “estar em compliance”.  

 

5.2 INVESTIGAÇÕES INTERNAS 

 

 Uma das atividades possíveis dentro da área de Compliance, no mundo jurídico, 

é a de realização de investigações internas.  

 O início de uma investigação interna se daria, por exemplo, com um canal de 

denúncias de uma empresa. Se a empresa seguir os pilares acima mencionados, muito 

provavelmente, possuirá um canal de denúncias, que fornece aos funcionários uma 

forma de comunicar sobre violações ao Código de Conduta da empresa, ou mesmo a 

respeito de condutas inadequadas de funcionários155. 

																																																								
	
152INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Compliance à luz da governança 
corporativa. São Paulo: IBGC, 2017. Disponível em: 
<https://conhecimento.ibgc.org.br/Lists/Publicacoes/Attachments/23486/Publicacao-IBGCOrienta-
ComplianceSobaLuzDaGC-2017.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2019. 
153  LOURENÇO, Luana. A importância da responsabilidade social nas empresas. Disponível em: 
<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI288883,81042-
A+importancia+da+responsabilidade+social+nas+empresas>. Acesso em: 22 abr. 2019. 
154  LEC. Você sabe a importância da ética empresarial? Descubra agora!. Disponível em: 
<http://www.lecnews.com.br/blog/voce-sabe-a-importancia-da-etica-empresarial-descubra-agora/>. 
Acesso em: 22 abr. 2019. 
155 SIBILLE, Daniel; SERPA, Alexandre. Os pilares do programa de compliance: uma breve discussão. 
LEC. Disponível em: 
<https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/os_pilares_do_programa_de_compliance.pdf>. 
Acesso em: 22 abr. 2019. 
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 As investigações internas são, assim, formadas por procedimentos que visam 

apurar denúncias anônimas ou não, ou identificar irregularidades praticadas pro 

empregados156.  

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a exemplo de países como os 

Estados Unidos, definiu que as empresas de capital aberto no Brasil devem possuir 

meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à companhia. 

Isto porque, de acordo com a Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), o canal 

de denúncias foi a ferramenta que mais identificou fraudes em 2015157. Entre as 

irregularidades mais comuns detectadas estão o assédio moral, o pagamento de 

comissões “por fora”, a adulteração de documentos, e fraudes em comprovantes de 

despesas e elaboração de relatórios financeiros com o intuito de mascarar prejuízos158.  

 Assim, supondo que uma denúncia tenha sido feita, poderá haver uma 

investigação interna. Esse tipo de atividade deve garantir que os fatos narrados na 

denuncia sejam verificados, e que as responsabilidades sejam identificadas. Uma 

investigação interna realizada de modo eficaz protege os interesses da Companhia por 

meio da prevenção e detecção de má conduta, demonstrando, ainda, o compromisso 

da empresa em agir corretamente159. 

 
Uma investigação é um exercício de averiguação de fatos. Investigações 
devem determinar, de forma plena e com credibilidade, o que aconteceu 
em relação a um problema – se, de fato, houve uma conduta impropria 
ou não, quais foram as circunstancias, quem estava envolvido, e se uma 
violação de leis ou politicas internas ocorreu.160 

																																																								
	
156 DEL DEBBIO, Alessandra; MAEDA, Bruno Carneiro; AYRES, Carlos Henrique da Silva. Temas de 
Anticorrupção & Compliance. Elsevier: Rio de Janeiro, 2013. p. 304. 
157 SIBILLE, Daniel; SERPA, Alexandre. Os pilares do programa de compliance: uma breve discussão. 
LEC. Disponível em: 
<https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/os_pilares_do_programa_de_compliance.pdf>. 
Acesso em: 22 abr. 2019. 
158 DEL DEBBIO, Alessandra; MAEDA, Bruno Carneiro; AYRES, Carlos Henrique da Silva. Temas de 
Anticorrupção & Compliance. Elsevier: Rio de Janeiro, 2013. p. 304. 
159 SIBILLE, Daniel; SERPA, Alexandre. Os pilares do programa de compliance: uma breve discussão. 
LEC. Disponível em: 
<https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/os_pilares_do_programa_de_compliance.pdf>. 
Acesso em: 22 abr. 2019. 
160 SIBILLE, Daniel; SERPA, Alexandre. Os pilares do programa de compliance: uma breve discussão. 
LEC. Disponível em: 
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Acesso em: 22 abr. 2019. 
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Em muitos casos, as investigações internas analisam grande quantidade de 

documentos eletrônicos disponíveis em computadores e demais equipamentos dos 

funcionários que, por exemplo, estariam envolvidos na denúncia realizada. Para tanto, 

algumas empresas de auditoria independentes, como a Deloitte, realizam coleta e 

preservação forense de arquivos eletrônicos, a recuperação de dados, se necessário, o 

processamento e organização de tais arquivos, e disponibiliza tais documentos para os 

advogados responsáveis realizarem a revisão eletrônica161.  

Esse monitoramento realizado pelos advogados está relacionado à identificação 

dos problemas de compliance, à verificação de que o programa alcança os objetivos 

traçados. Tal atividade se diferencia da auditoria interna, pois esta é a “revisão mais 

especifica sobre determinados componentes do programa ou sobre regiões ou 

mercados específicos”162.  

A revisão interna pode, assim, envolver a análise de e-mails, imagens, 

documentos salvos, e outros, que ajudam na solução do problema evidenciado pelo 

canal de denúncias. Contudo, permanece a questão levantada anteriormente sobre o 

monitoramento de e-mails corporativos. Isto porque, neste caso, não haveria simples 

monitoramento por parte da empresa, mas sim, uma investigação interna, normalmente 

realizada por um escritório contratado, para a análise completa de todos os dados do 

computador do funcionário.  

A investigação de uma conduta está inserida no poder diretivo do empregador. 

Contudo, tal investigação deve ser realizada dentro dos limites estabelecidos pela 

legislação, inclusive trabalhista, pois, “embora o poder direito permita orientar e 

																																																								
	
161  DELOITTE. Proteja sua reputação. 2019. Disponível em: 
<https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/finance/solutions/protect-your-reputation.html>. Acesso em: 22 
abr. 2019. 
162 DEL DEBBIO, Alessandra; MAEDA, Bruno Carneiro; AYRES, Carlos Henrique da Silva. Temas de 
Anticorrupção & Compliance. In: MATHIES, Anaruez. Assédio moral na relação de emprego no Brasil: 
uma análise dos custos sociais e do mecanismo de compliance. 2017. Dissertação (Mestrado em Direito)-
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/176788/346788.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 
Acesso em: 22 abr. 2019.p. 165.  
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fiscalizar a execução do contrato de trabalho, o empregador deve faze-lo respeitando 

os direitos de personalidade do empregado”163.  

O poder diretivo do empregador possui três formas: (i) poder de organização 

econômica e social, que autoriza o empregador a determinar normas de caráter técnico 

às quais os empregados estão subordinados; (ii) poder de controle, que autoriza o 

empregador fiscalizar o trabalho executado; e (iii) poder disciplinar, que autoriza o 

empregador a impor sanções aos empregados164. 

 Contudo, tal poder do empregador não é absoluto. O monitoramento deve 

respeitar, como mencionado no segundo capítulo deste artigo, os requisitos e diretrizes 

da legislação, inclusive a dignidade e intimidade dos empregados. Assim, ao 

empregador não é lícito violar correspondências ou explorar documentos, arquivos e 

outros, simplesmente por estarem armazenados no computador de propriedade da 

empresa.  

 Assim, para que a investigação interna não viole os direitos dos empregados da 

empresa, 

 
Deve-se garantir que apenas os equipamentos, documentos e arquivos 
pertencentes à empresa sejam analisados, bem como que eventuais 
entrevistas sejam conduzidas de forma respeitosa e imparcial, pois, caso 
contrário, os resultados perderão credibilidade, o que terá o condão de 
causar enormes prejuízos ao empregador.165  

 

 Levando em conta todo o estudo realizado neste artigo referente ao 

consentimento previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, as investigações internas 

dependeriam do consentimento do funcionário para a revisão de documentos. Contudo, 

em muitos casos, o escritório, terceiro contratado pela empresa, acaba não obtendo o 
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consentimento de todos os funcionários, até mesmo porque, nem sempre todos os 

envolvidos continuam na empresa durante a investigação. 

Contudo, o artigo 7o da LGPD traz algumas hipóteses para o tratamento de 

dados sem o consentimento. Dentre elas, duas se encaixam no contexto de 

investigações internas: o tratamento para cumprimento de obrigação leal ou regulatório 

pelo controlador, ou quando necessário para atender aos interesses legítimos do 

controlador ou de terceiros166.  

Por sua vez, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) possui uma 

redação mais direta com relação às investigações internas. O Regulamento dispõe 

expressamente que o tratamento de dados pessoais necessário para prevenção de 

fraudes constitui um interesse legitimo do controlador em questão, abrindo portas para 

uma exceção à obtenção do consentimento167. 

Assim, pode-se dizer que as investigações internas podem ocorrer, desde que 

respeitados os direitos fundamentais dos funcionários, e desde que os princípios e 

restrições determinados pela LGPD sejam respeitados, como a transparência, a boa-fé, 

e o consentimento.   

																																																								
	
166 BRASIL. Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a 
Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 de 
agosto de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 26 abr. 2019. 
167 NUNES, Simone Lahorne. Boletim Jurídico: investigações internas e a nova lei geral de proteção de 
dados pessoais. Disponível em: 
<https://www.levysalomao.com.br/files/publicacao/anexo/20190425161426_ls-boletimjuridico-
investigacoes-internas-e-a-nova-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2019. 
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6 CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho buscou analisar a trajetória do consentimento e da proteção 

de dados pessoais, vez que atualmente os dados possuem grande valor econômico e 

imperativo. Nessa análise não poderia deixar de ser observado o consentimento e a 

forma de informação sobre coletas, processamentos e tratamentos de dados pessoais. 

 A autodeterminação informacional foi utilizada como foco para desenvolver a 

noção de privacidade e as novas previsões acerca do consentimento, de acordo com a 

Lei Geral de Proteção de Dados. 

 Este trabalhou analisou, primeiramente, os principais artigos da Lei acima 

mencionada, bem como os conceitos mais utilizados em relação ao tratamento de 

dados pessoais. Em seguida, foi abordada a questão da privacidade, como limite à 

utilização dos dados da sociedade e, em consequência, o consentimento que cada 

cidadão deve fornecer, após ter ciência de todo o fluxo de informações. 

 Ainda,  a evolução do consentimento, bem como sua natureza e características 

foram evidenciadas, permitindo a ligação com as políticas de privacidade presentes em 

todas as redes sociais e diversos sites, bem como com o monitoramento interno que 

ocorre dentro do ambiente de trabalho. 

 Após, foi analisada a evolução legislativa brasileira em relação ao 

consentimento, desde as previsões já existentes que supriam uma necessidade atual, 

até os projetos de lei que visavam uma nova regulação. Foi tratado, ainda, o 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), norma da União Europeia, que 

serviu como base para a Lei Geral de Proteção de Dados, que também dispõe sobre o 

consentimento a ser fornecido pelo usuário para o tratamento de dados. 

 Por fim, no último capítulo, a noção de consentimento foi aplicada e analisada 

perante uma nova área de atuação dos advogados, o compliance. Isto porque, uma das 

atividades, a investigação interna, se choca, tal como o monitoramento interno, com o 

consentimento. 

 Apesar da grande utilização dos dados pessoais para fins não conhecidos pelos 

usuários, como abordado no terceiro capítulo, a Lei Geral de Proteção de Dados surgiu 

como forma de proteção, trazendo segurança para os dados dos indivíduos, obrigando, 
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ainda, que estes sejam informados sobre todos os passos de tratamento, bem como a 

finalidade da eventual coleta de suas informações. 

Tudo isso para que seja alcançada a autodeterminação informacional, e que seja 

fornecido controle dos dados ao cidadão. 

Contudo, ainda hoje, como demonstrado pelas pesquisas mencionadas no 

terceiro capítulo, muitas pessoas ainda não sabem como agir, e poucos tem um 

completo entendimento sobre o fluxo de seus dados pessoais. Será necessário tempo e 

adaptação, tanto da parte dos usuários como das empresas, para que a 

autodeterminação informacional alcance a maioria da população.  

Após a publicação da Lei 13.709/2018, muitos cursos, congressos, seminários e 

palestras foram realizados para um melhor entendimento e interpretação das novas 

regras. Ainda assim, é de rigor que as empresas mudem a forma de atuação e passem 

a priorizar o consentimento livre, informado, e inequívoco dos usuários, bem como a 

sua autodeterminação informacional. 
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