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RESUMO 

 

Este trabalho surge da necessidade de implementação da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados). O foco são os novos personagens trazidos pela norma: os Agentes de 

Tratamento de Dados Pessoais (Controlador e Operador) e o Encarregado. O contexto da 

pesquisa é o desafio de adequação à lei, em oposição à criação tardia da Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados, ente da administração pública apto a emitir diretrizes e esclarecimentos 

necessários para a implementação da norma. Dessa maneira, com base no diploma normativo 

de privacidade europeu, que exerceu grande influência na LGPD, assim como no histórico 

brasileiro de relação de consumo, de aplicações de conceitos de solidariedade, 

responsabilização subjetiva e objetiva e em precedentes, são elucidadas as possíveis atribuições, 

responsabilizações, governanças e diligências que cada um dos Agentes, assim como o 

Encarregado, devem buscar quando da implementação da lei. O trabalho expõe como aspectos 

imprescindíveis para a evidência da conformidade com a regra, a criação de um programa de 

proteção de dados, com política e/ou notificação de privacidade, cláusulas contratuais para reger 

a relação entre Operador e Controlador, assim como requisitos técnicos para o exercício da 

função do Encarregado. Tais aspectos são detalhados com exemplos de cláusulas e tópicos que 

podem ser utilizados por um Controlador que busca uma correta adequação.  

 

Palavras-chave: LGPD. Proteção de Dados. Privacidade. Agentes de Tratamento de Dados 

Pessoais. Encarregado. 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation arises from the necessity to implement the Law n. 13,709/2018 (Brazilian Data 

Protection Law). The focus is on the new characters brought by the rule: the Data Processing 

Agents (Controller and Processor) and the Data Protection Officer. The context for this 

dissertation is the challenge to compliant with the law, as opposed to the late constitution of the 

Brazilian Data Protection Authority, the public entity responsible for publishing guidelines for 

the implementation process. Thus, based on the European data privacy rule, which influenced 

the Brazilian one and on the Brazilian historical of consumer laws, joint-liability, strict and 

subjective liability and legal precedents, the possible outcomes related to functions, liabilities, 

governances, and diligences in the law implementation for each agent and for the Data 

Protection Officer are developed in this work. As a fundamental aspect to evidence compliance 

with the rule, this research suggests the implementation of a privacy program, including privacy 

policy and/or notice, specific clauses about the relation between Controller and Processor to be 

inserted in their agreements, as well as technical requirements to act as the Data Protection 

Officer. Those aspects are developed and detailed throughout examples of clauses and topics 

that can be used by Controllers aiming to follow the law. 

 

Keywords: Brazilian Data Protection Law. Data Protection. Privacy. Data Processing Agents. 

Officer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A proteção dos dados pessoais tem ganhado cada dia mais relevância na sociedade 

moderna, o que se dá, provavelmente, como uma consequência da globalização e do 

desenvolvimento tecnológico. Conforme afirma Daniel J. Solove, a tecnologia, em especial o 

desenvolvimento do computador, alçou a questão da privacidade a um problema de primeira 

linha na comunidade global1.  

Fato é que o ser humano moderno provavelmente já não consiga imaginar a sua vida 

sem realizar o ritual de entrar em uma rede social ao acordar, para se atualizar quanto ao que 

está acontecendo em seu ciclo social; fazer uma ligação de vídeo para alguém que está no outro 

lado do mundo; pedir comida por um aplicativo específico para tal; ou, ainda, locomover-se por 

meio de um serviço de aplicativos para transporte. Ao mesmo tempo, é normal ouvir relatos de 

pessoas que foram perseguidas incansavelmente com a oferta de um determinado produto, por 

tê-lo pesquisado na internet; que foram ao mercado e acabaram comprando mais do que 

precisavam pois os produtos prediletos estavam todos, coincidentemente, em promoção; ou que 

foram surpreendidos por uma sugestão de amizade, em rede social, de um prestador de serviços 

cujo número tinha sido adicionado recentemente à agenda do seu celular.  

Conforme afirma Danilo Doneda, a tecnologia possibilita que a informação possa ser 

armazenada e utilizada de diferentes maneiras. Isso faz com que os dados precisem de 

procedimentos especiais para que sejam devidamente utilizados.  

 

O que hoje destaca a informação de seu significado histórico é a maior desenvoltura 

na sua manipulação, desde sua coleta e tratamento até os meios para a sua 

comunicação. O vetor que faz a diferença é exatamente o tecnológico: ao se 

incrementar a capacidade de armazenamento e comunicação de informações, cresce 

também a variedade de maneiras pelas quais a informação pode ser organizada, e, 

portanto, utilizada e mesmo apropriada2. 

 

Os dados, quando atrelados às caraterísticas sociais e psicológicas dos indivíduos, são 

instrumentos poderosos de indução de desejos e até mesmo de incitação à determinada postura. 

Ao mesmo tempo, a utilização desenfreada das informações de um indivíduo pode infringir a 

 

1  “O desenvolvimento de novas tecnologias manteve latente por séculos a preocupação sobre a privacidade, mas 

a proliferação de novas tecnologias da informação durante o século vinte – especialmente, a ascensão do 

computador – fez com que a privacidade emergisse como uma questão de vanguarda no mundo.” (tradução 

nossa). No original: “[t]he development of new technologies kept concern about privacy smoldering for 

centuries, but the profound proliferation of new information technologies during the twentieth century – 

especially the rise of the computer – made privacy erupt into a frontline issue around the world”. (SOLOVE, 

Daniel J. Understanding Privacy. [S. l.]: Havard University, 2009. p. 4). 
2  DONEDA, Danilo. Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 153. 
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sua privacidade, bem tutelado pelo Estado por determinação constitucional. Assim, a proteção 

de dados pessoais é um mecanismo procedimental de busca da privacidade.  

Tendo em vista a necessidade de privacidade, Helen Nissenbaum3 afirma que a sua 

garantia não se obtém por meio de uma restrição do fluxo de informação ou de um obrigatório 

controle do indivíduo sobre o seu dado, mas sim pela segurança de que as informações 

transferidas fluam apropriadamente. Esse fluxo demanda o conhecimento e a classificação das 

informações. Stefano Rodotà4, por sua vez, afirma que “a evocação da privacidade supera o 

tradicional quadro individualista e se dilata em uma dimensão coletiva, a partir do momento em 

que deixa de considerar o interesse do indivíduo enquanto tal, para reconhecê-lo como membro 

de um determinado grupo social”. 

Nesse sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei 13.709/2018 – 

representa a busca brasileira por criar elementos objetivos para garantir a tutela da proteção de 

dados, e, consequentemente, o estabelecimento de procedimentos específicos que visam 

alcançar a privacidade dos indivíduos. Não obstante o conceito de privacidade – ou a busca por 

ela – não seja algo novo, mesmo no ordenamento nacional, a LGPD institui novos fundamentos 

procedimentais, com o objetivo de garantir a privacidade dos indivíduos e evidenciando 

aspectos pouco conhecidos pela maioria dos brasileiros sobre como a sua privacidade deve ser 

protegida. Adicionalmente, ter uma regra como essa é uma forma de evidenciar alinhamento 

com a comunidade global, mostrando que os dados são valorizados e protegidos em território 

pátrio da mesma forma que os são em várias outras jurisdições que já haviam implementado 

uma regra correlata5.  

O presente trabalho não discorre sobre as variáveis no conceito de privacidade ou, 

ainda, sobre a importância da LGPD – isso é tido como premissa. Esta dissertação nasce de um 

desafio prático: entender as funções, responsabilidades e diligências básicas que permeiam as 

atividades dos novos personagens inseridos no ordenamento pátrio pela LGPD, com o objetivo 

 

3  “Muitos deles afirmam que a proteção de dados significa estritamente a limitação de acesso à dados pessoais 

ou assegurar o direito dos indivíduos de controlar suas informações. Eu discordo. O que os indivíduos 

valorizam mais não é simplesmente restringir o fluxo de informação, mas garantir que ele flua 

apropriadamente.” (tradução nossa). No original: “Many of them argue that protecting privacy means strictly 

limiting access to personal information or assuring people’s right to control information about themselves. I 

disagree. What people care most about is not simply restricting the flow of information but ensuring that it 

flows appropriately”. (NISSENBAUM, Helen. Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of 

Social Life. Palo Alto: Stanford Law Books, 2010. p. 2).  
4  RODOTÀ, Stefano. Elaboratori elettronici e controllo sociale. Bologna: Il Mulino, 1973 apud LEONARDI, 

Marcel. Tutela da Privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 122.  
5  Apenas na América Latina, pode-se citar, entre outras, as regras: argentina (Ley 25.326/2000) e chilena (Ley 

19628/1999). 
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de viabilizar a proteção de dados: os Agentes de Tratamentos de Dados6 e o Encarregado. Esse 

estudo é necessário diante das incertezas quanto à redação final da regra, e, ainda, por conta da 

constituição tardia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)7, órgão da 

administração pública incumbido de zelar, implementar, fiscalizar e até mesmo complementar 

a regra quando omissa ou quando delegada a ela competência para fazê-lo.  

A necessidade de entender como implementar a LGPD, mesmo antes da criação da 

ANPD, levou a grande maioria dos interessados ao estudo do exemplo europeu de proteção de 

dados, em especial, à General Data Protection Regulation (GDPR)8. E, tendo em vista o caráter 

inovador que a LGPD tem no Brasil, a forma mais didática de aprofundar os entendimentos 

sobre ela é, de fato, fazendo constantes comparativos com as regras que foram precursoras da 

matéria de proteção de dados, como a GDPR, que exerceu grande influência no próprio 

processo legislativo que culminou na regra brasileira.  

Entretanto, a comparação da LGPD com a GDPR, mesmo sendo importante, é 

desafiadora, dado que o contexto brasileiro é diverso, o histórico de proteção de dados é recente 

e a população não está pronta para entender as prerrogativas que a regra lhe concede. Até 

mesmo agora, quando a lei já está em vigor desde setembro de 2020, muitas pessoas ainda 

atrelam a LGPD ao inconveniente de ter que aceitar as políticas de cookies em todos os sites 

que acessam. Tal reclamação é justificável, mas também uma evidência de que ainda é 

necessária a percepção da população quanto à importância que os dados exercem em suas vidas.  

Assim, a GDPR deve ser destrinchada e bem compreendida pelos estudiosos de 

privacidade, mas é importante ter em mente que a regra brasileira não é uma cópia fidedigna da 

europeia. Não é possível tropicalizar estudos e entendimentos europeus sem o devido grau de 

criticidade (i) quanto ao que está escrito na LGPD; (ii) quando à maturidade do cidadão em 

relação aos seus direitos; e (iii) quanto ao grau de entendimento dos Agentes de Tratamento de 

Dados Pessoais em relação ao que é esperado deles no exercício de suas funções – tema deste 

trabalho. 

 

6  Controlador e Operador, conforme o artigo (art.) 5º, IX da LGPD (2018). 
7  Conforme o art. 5º, XIX da LGPD (2018), a ANPD é “órgão da administração pública responsável por zelar, 

implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional”. 
8  Regulação Europeia de Proteção de Dados (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO 

EUROPEU. Regulamento (UE) 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 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). 

Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 maio 2016. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 

out. 2021). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
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O rol de Agentes de Tratamento de dados pessoais, mencionados no Capítulo VI, 

Seção I e II da LGPD (2018), é integrado por Controlador9, Operador10 e Encarregado11. O 

objetivo desta pesquisa é proporcionar, então, uma diretriz prática em relação aos cuidados e 

governanças que devem permear o processo de contratação desses Agentes, em especial os dois 

primeiros, e sua conformidade à LGPD. Além disso, discorre-se sobre os requisitos e 

qualificações que um Encarregado deve deter para desempenhar tal função, sempre com um 

seguro grau de proximidade ou afastamento do exemplo europeu. 

Tendo em vista a necessidade de embasamento teórico quanto às diretrizes práticas de 

implementação da LGPD, o trabalho é dividido em duas fases: na primeira, sendo reconhecida 

a importância que a GDPR exerce sobre a LGPD, é realizado um estudo sobre o histórico de 

proteção de dados na Europa, que culminou na GDPR. Após, são apresentadas as personagens 

principais do trabalho: os Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e o Encarregado, sendo 

destrinchadas suas respectivas definições e atribuições. Na sequência12, o trabalho aborda suas 

responsabilidades e possíveis implicações em caso de incidentes no tratamento de dados13. 

Encerrada a fase teórica, tem início a parte prática. Nela, são sugeridas diretrizes que 

devem integrar a governança de proteção de dados de um Controlador, e, em especial, a política 

de proteção de dados e tópicos para as contratações de Operadores. 

Ressalta-se que, durante a elaboração deste trabalho, aspectos da LGPD foram 

alterados algumas vezes, desde a data de sua entrada em vigor até a definição do Encarregado. 

Além disso, a ANPD foi constituída e publicou a sua agenda regulatória para os anos de 2021-

 

9  Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento 

de dados pessoais, conforme o art. 5º, VI da LGPD (2018). 
10  Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome 

do controlador, conforme o art. 5º, VII da LGPD (2018). 
11 O encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o 

Controlador, os titulares dos dados e a ANPD, conforme o art. 5º, VIII da LGPD (2018). Ele não é mencionado 

como Agente de tratamento de dados pessoais no Capítulo I da LGPD, que traz as definições, mas é colocado 

no Capítulo VI da LGPD como se assim fosse. Já o “Guia Orientativo para Definições dos Agentes de 

Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado” deixa claro que esse não é um Agente de Tratamento. 

(BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Guia Orientativo para Definições dos Agentes de 

Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado. Brasília, maio 2021. Disponível em: 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-

guia-agentes-de-tratamento_final.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 18). 
12   Se o objetivo do leitor é entender de maneira prática como adequar a sua realidade à LGPD, sugere-se que vá 

direto ao capítulo 5, que traz um guia para implementação da LGPD, mencionando desde o conteúdo que deve 

constar na política de privacidade, até cláusulas contratuais para a relação entre Controlador – Operador e 

diligências sugeridas para a escolha do Encarregado.  
13  Tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, 

recepção, classificação, utilização, reprodução, transmissão, distribuição, eliminação, avaliação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração e ao acesso, processamento, arquivamento, armazenamento e 

controle da informação, conforme o art. 5º, X da LGPD (2018).  

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
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202214, uma chamada de subsídios para a regulamentação do dever de comunicação de 

incidentes de segurança15 e abriu consulta pública para a preparação de resolução que tratará da 

aplicação de sanções16.  

Nesse cenário, tem-se que alguns assuntos aqui tratados necessitam de um 

posicionamento da mencionada Autoridade, mas a adequação dos Agentes de Tratamento não 

pode aguardar a agenda regulatória. Assim, foram sugeridos posicionamentos para tal, com 

base em melhores práticas e no que foi feito em outros diplomas normativos, não havendo a 

garantia de que o posicionamento futuro da ANPD convergirá com a abordagem deste trabalho. 

É pertinente adicionar, ainda, que a LGPD não faz diferenciação ou relativização de 

aplicação com base em variáveis como o setor ou a dimensão do Agente de Tratamento de 

Dados. Contudo, a capilaridade global de alguns Controladores, ou, ainda, a análise dos dados 

tratados por um Controlador de determinado setor, quando comparada com outro setor, faz com 

que se chegue à conclusão de que suas regras afetarão com mais imediatez e impacto alguns 

setores e certos Controladores – por exemplo, dados colhidos no setor da saúde, em regra, 

exigem mais diligência do que dados tratados por um Controlador do setor da construção civil. 

Ainda, efeito mais marcante tem a LGPD para um Controlador que tem o núcleo de sua 

atividade nos próprios dados, em comparação com aquele que utiliza o dado como forma 

organizacional ou para propagandear a sua atividade. 

Assim, o presente trabalho tem como foco emitir diretrizes para aquele Controlador 

que será mais impactado pelos procedimentos trazidos pela LGPD – seja por pertencer a 

determinado setor, pelo protagonismo que o dado exerce em sua atividade, ou, ainda, pelo 

tamanho e capilaridade global de seu trabalho –, e provavelmente servirá de modelo para os 

outros setores. Entretanto, as conclusões e diretrizes deste trabalho, com as devidas proporções, 

podem servir de embasamento para qualquer Agente de Tratamento e Encarregado, 

independente do seu tamanho ou do contexto em que está inserido.  

 

14 BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2021. Torna pública 

a agenda regulatória para o biênio 2021-2022. Diário Oficial da União, [Brasília]: Presidência da República, 

n. 19, p. 3, 28 jan. 2021. Seção 1. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-11-de-27-de-

janeiro-de-2021-301143313. Acesso em: 10 fev. 2021. 
15  BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Coordenação-Geral de Normatização. Nota Técnica nº 

3/2021/CGN/ANPD. Proposta de realização de Tomada de Subsídios para regulamentação do dever de 

comunicação de incidentes de segurança, nos termos do § 1º do art. 48 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018. [Brasília], 22 fev. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-

publicacoes/sei_00261-000098_2021_67-nt-ts-incidente.pdf. Acesso em: 02 ago. 2021. p. 1.  
16  BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. ANPD abre consulta pública sobre norma de 

fiscalização. Gov.br, Presidência da República: [Brasília], 31 maio 2021. Disponível em: 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-publica-sobre-norma-de-

fiscalizacao/2021.05.29___Minuta_de_Resolucao_de_fiscalizacao_para_consultapblica.pdf. Acesso em: 02 

ago. 2021. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-11-de-27-de-janeiro-de-2021-301143313
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-11-de-27-de-janeiro-de-2021-301143313
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/sei_00261-000098_2021_67-nt-ts-incidente.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/sei_00261-000098_2021_67-nt-ts-incidente.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-publica-sobre-norma-de-fiscalizacao/2021.05.29___Minuta_de_Resolucao_de_fiscalizacao_para_consultapblica.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-publica-sobre-norma-de-fiscalizacao/2021.05.29___Minuta_de_Resolucao_de_fiscalizacao_para_consultapblica.pdf
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Será necessário, a todos os Agentes de Tratamento e Encarregados, exercer o devido 

senso crítico em relação às diretrizes trazidas por este trabalho, uma vez que ele parte da leitura 

mais conservadora da LGPD, tendo em vista a ainda embrionária atuação da ANPD em relação 

a como a lei deve ser implementada. Por fim, este trabalho visa ser um guia prático aos Agentes 

de Tratamento (sob a perspectiva do Controlador de Dados) e aos Encarregados que queiram 

entender, em comparação com a GDPR, o que é esperado deles no exercício de suas atribuições 

e quais são os cuidados que devem ser empregados no processo de estruturação de sua 

governança de proteção de dados.  
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2 A PROTEÇÃO DE DADOS NA EUROPA: UM PARADIGMA PARA A REGRA 

BRASILEIRA 

 

Ao justapor a LGPD (2018) e a GDPR, é possível constatar vários pontos de 

convergência, fruto da evidente influência que a regra europeia exerceu sob a local. Tendo em 

vista essa realidade, a maneira mais eficaz de entender a figura dos Agentes de Tratamento de 

Dados e do Encarregado é observando o diploma europeu de proteção de dados, para que, na 

medida do possível, o repertório lá criado possa servir de inspiração localmente.  

Estudar a regra europeia para melhor entendimento da regra local, não deve significar 

que a GDPR deva ter aplicação subsidiária, ou, ainda, que uma solução trazida pelo diploma 

europeu deva ser vinculante localmente. Na verdade, mostra que, por conta do caráter inovador 

que a LGPD tem para a sociedade brasileira, é importante entender o que foi feito na União 

Europeia quanto aos pontos problemáticos da matéria, para antever desafios e usufruir das 

soluções que já foram implementadas em outra jurisdição. 

É pertinente mencionar que a mesma influência que a GDPR exerce na LGPD, capaz 

de permitir que futuros problemas sejam antevistos, também é motivo de muitas críticas. Uma 

delas é a de que houve um transplante institucional para a criação da regra local. Martin De 

Jong, Konstantinos Lalenis e Virginie Mamadouh, ao tratarem desse conceito, o definem como 

algo capaz de trazer progresso com um baixo custo e grande rapidez, tendo em vista a ausência 

de inovação, substituída pela replicação local daquilo que foi bem-sucedido em outra jurisdição. 

Tropicalizar um instituto bem-sucedido transmite um senso de aquisição rápida de progresso, 

servindo até mesmo para convencer os mais céticos de que aquela receita será bem-sucedida se 

replicada17.  

É necessário questionar, contudo, a eficácia disso. O termo “transplante foi escolhido 

propositalmente pelos autores, pelo paralelo que traça com uma cirurgia de órgãos, os quais são 

sempre passíveis de serem rejeitados quando descobertos incompatíveis. Não obstante mais 

maleável que o corpo humano, uma sociedade pode apresentar dificuldades em aceitar um 

modelo que não foi projetado para ela. Na verdade, esse é um dos grandes problemas que 

circundam o transplante institucional: a falta de cuidado na adequação de um molde, bem-

 

17 DE JONG, Martin; LALENIS, Konstantinos; MAMADOUH, Virginie. An Introduction to Institucional 

Transplantation. In: DE JONG, Martin; LALENIS, Konstantinos; MAMADOUH, Virginie (eds.). The Theory 

and Practice of Institutional Transplantation: experiences with the transfer of policy institutions. [S. l.]: 

Kluwer Academic, 2002. p. 1-16. p. 5. 
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sucedido num determinado contexto, para uma outra sociedade que muitas vezes não está 

preparada para ele18. 

O transplante institucional é, de fato, um conceito pertinente para justificar o fato de 

que o Brasil, sem um histórico de uma regra específica de proteção de dados, busque compensar 

essa realidade por meio da importação daquilo que tem sido praticado em outros países, 

notadamente mais consolidados na matéria, o que o alçaria a uma posição de igualdade com 

tais jurisdições. Essa, contudo, pode ser apenas aparente, posto que, muito além da criação de 

uma regra, é necessária uma mudança de mentalidade, o que só ocorre com o decurso do tempo.  

O Brasil, ao se inspirar na GDPR para instituir um diploma de proteção de dados, 

causando um transplante institucional potencial, parece querer driblar o fato de não ter se 

atentado para um movimento mundial de busca pela proteção de dados. Inclusive, países da 

própria América Latina já tinham feito isso há pelo menos 2 décadas, como é o caso da regra 

Argentina, de outubro de 200019. 

Deixando de lado a digressão crítica, este capítulo é necessário para o presente trabalho 

uma vez que toma por base a GDPR para estabelecer comparações. Assim, é pertinente estudar 

o histórico de proteção de dados na Europa, na tentativa por entender, com mais clareza, como 

eles chegaram à GDPR como resultado. Após, a seção 2.2 traz os principais comparativos entre 

os regramentos. 

 

2.1 O HISTÓRICO DE PROTEÇÃO DE DADOS NA EUROPA 

 

É possível pensar na proteção de dados como um arcabouço de regras específicas que 

criam condições para a utilização de dados pessoais e tratam das consequências direcionadas à 

má utilização desses. Elas são especificas em tutelar os dados, mas antes delas já existiam 

outras, mais genéricas, cujo objetivo era assegurar a privacidade aos indivíduos.  

 

18  DE JONG, Martin; LALENIS, Konstantinos; MAMADOUH, Virginie. An Introduction to Institucional 

Transplantation. In: DE JONG, Martin; LALENIS, Konstantinos; MAMADOUH, Virginie (eds.). The Theory 

and Practice of Institutional Transplantation: experiences with the transfer of policy institutions. [S. l.]: 

Kluwer Academic, 2002. p. 1-16. p. 5. 
19 ARGENTINA. Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Ley 25.326. Disposiciones Generales. Principios 

generales relativos a la protección de datos. Derechos de los titulares de datos. Usuarios y responsables de 

archivos, registros y bancos de datos. Control. Sanciones. Acción de protección de los datos personales. 

InfoLEG, [s. l., 2000]. Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-

64999/64790/norma.htm. Acesso em: 13 out. 2021. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm
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O primeiro documento que expressa a convergência de interesses internacionais em 

proteger a privacidade data de 1948: a Declaração Universal dos Direitos Humanos20. Ela vem 

como uma resposta à 2ª Guerra Mundial, evidenciando a imprescindibilidade da tutela à vida 

privada. 

Em 1950, os países signatários do Conselho da Europa reiteraram a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, assinando um documento próprio: a Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem. O mencionado documento, como um tratado internacional, buscou 

proteger direitos e liberdades fundamentais, dentre os quais, a privacidade21. 

Com o crescente desenvolvimento tecnológico e consequente aumento do fluxo de 

informações, alguns países europeus decidem aumentar a tutela da privacidade, seja alçando 

essa à condição de direito fundamental em suas constituições, seja criando uma legislação 

específica para a proteção de dados. 

 

Do final da década de 1960 até a década de 1980, um número de países, a maior parte 

europeus, decidiram implementar legislações com o objetivo de controlar a utilização 

de informações pessoais por parte das agências governamentais ou por grandes 

companhias. Estes incluíram Áustria, Dinamarca, França, Alemanha, Luxemburgo, 

Noruega e Suécia, com legislações ainda sendo planejadas em vários outros países 

durante esse período. Em 3 países europeus – Espanha, Portugal e Áustria – a proteção 

de dados foi, ainda, incorporada pela constituição como um direito fundamental22. 

(tradução nossa) 

 

 

20  “Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua 

correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem 

direito a proteção da lei”. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. UNICEF, [s. l., 201?]. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-

direitos-humanos. Acesso em: 13 out. 2021). 
21  “1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua 

correspondência.  

2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão quando esta ingerência 

estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a 

segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar económico do país, a defesa da ordem e a 

prevenção das infracções penais, a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades 

de terceiros”. (CONSELHO DA EUROPA; TRIBUNAL EUROUPEU DOS DIREITOS DO HOMEM. 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Estrasburgo, [201-?]. Disponível em: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf. Acesso em: 04 jun. 2020).  
22  No original: “From the late 1960s to the 1980s, a number of countries, mostly in Europe, took the lead in 

implementing legislation aimed at controlling the use of personal information by government agencies and 

large companies. These included Austria, Denmark, France, Federal Republic of Germany, Luxembourg, 

Norway and Sweden, with legislation also being planned in several countries during this period. In three 

European countries – Spain, Portugal and Austria – data protection was also incorporated as a fundamental 

right in their constitutions”. (LOVELLS, Hogan; USTARAN, Eduardo (ed.). European Data Protection: 

Law and Practice. [S. l.]: International Association of Privacy Professionals, 2018. Disponível em: 

https://pdfcoffee.com/european-data-protection-law-and-practicepdf-pdf-free.html. Acesso em: 21 out. 2021. 

p. 18). 

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf
https://pdfcoffee.com/european-data-protection-law-and-practicepdf-pdf-free.html
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A criação do “Guia para Proteção da Privacidade e Fluxo de Informações Pessoais 

Transfronteiriços” (tradução nossa)23 em 1980 pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, é um marco para a proteção de dados. Foi o primeiro documento 

transnacional a tratar exclusivamente de princípios de privacidade, servindo ainda de influência 

para a criação de regras próprias em outros países, mesmo não possuindo caráter vinculante24. 

Em 1981, foi assinada a Convenção para a Proteção de Indivíduos em Relação ao 

Tratamento Automático de Dados Pessoais25, que, mesmo tendo sido fruto de provocação do 

Conselho da Europa, foi aberta para a adesão de países de outras regiões. Denominada 

Convenção 108, foi importante ao vincular seus signatários. Contudo, não obteve êxito em 

proporcionar uma aplicação unificada entre os seus países membros, sendo passível de 

interpretações e abordagens peculiares por cada um deles26. 

 

A diversidade das abordagens nacionais e a ausência de um sistema de protecção à 

escala comunitária constituem um obstáculo à realização do mercado interno. Com 

efeito, se os direitos fundamentais das pessoas em causa, nomeadamente, o direito à 

 

23 No original: “Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data”. 
24  “Em 1980, a OCDE adotou o Guia para Proteção da Privacidade e Fluxo de Informações Pessoais 

Transfronteiriços (‘Guia de 1980’) para endereçar preocupações decorrentes do aumento da utilização de dados 

pessoais e do risco para economias globais por conta de restrições ao fluxo de informações entre fronteiras. O 

Guia de 1980, que conteve a primeira concordância internacional acerca de princípios para a privacidade de 

dados, influenciou legislações e políticas para os Membros da OCDE e para terceiros.” (tradução nossa). No 

original: “In 1980, the OECD adopted the Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder 

Flows of Personal Data (“1980 Guidelines”) to address concerns arising from the increased use of personal 

data and the risk to global economies resulting from restrictions to the flow of information across borders. The 

1980 Guidelines, which contained the first internationally agreed-upon set of privacy principles, have 

influenced legislation and policy in OECD Member countries and beyond”. (ORGANIZAÇÃO PARA A 

COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. The OECD Privacy Framework. [S. l.], 2013. 

Disponível em: https://www.oecd.org/sti/ieconomy/2013-oecd-privacy-guidelines.pdf. Acesso em 13 abr. 

2020. p. 19). 
25  CONSELHO DA EUROPA. Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 

Processing of Personal Data. Estrasburgo, 28 jan. 1981. Disponível em: https://rm.coe.int/16808ade9d. 

Acesso em: 30 jan. 2021.  
26  “O objetivo da Convenção 108 e do Guia foi introduzir uma abordagem harmonizada para a proteção de dados 

baseados em acordos internacionais sobre princípios, com implementação conforme a discricionariedade dos 

estados-membros. Desde o início, contudo, ficou claro que a implementação desses princípios nas legislações 

nacionais resultaria no desenvolvimento de regimes diversos de proteção de dados. Percebeu-se que a falta de 

coerência entre abordagens dos estados membros para a adoção dos princípios poderia causar implicações 

graves para os direitos fundamentais dos indivíduos, assim como impedir a livre negociação consagrada pelo 

Tratado de Roma” (tradução nossa). No original: “The objective of Convention 108 and the Guidelines was to 

introduce a harmonised approach to data protection on the basis of international agreement on principles, 

with implementation left to the discretion of the member states. From the earliest days, however, it became 

apparent that implementation of these principles into national law was resulting in the development of a diverse 

set of data protection regimes. It was perceived that the lack of a cohesive approach within the member states 

to adopting these principles could have serious implications for the fundamental rights of individuals, as well 

as impede free trade enshrined in the Treaty of Rome.” (LOVELLS, Hogan; USTARAN, Eduardo (ed.). 

European Data Protection: Law and Practice. [S. l.]: International Association of Privacy Professionals, 

2018. Disponível em: https://pdfcoffee.com/european-data-protection-law-and-practicepdf-pdf-free.html. 

Acesso em: 21 out. 2021.p. 19) 

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/2013-oecd-privacy-guidelines.pdf
https://rm.coe.int/16808ade9d
https://pdfcoffee.com/european-data-protection-law-and-practicepdf-pdf-free.html
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vida privada, não forem assegurados a nível comunitário, o fluxo transfronteiriço de 

dados poderia ser obstruído27. 

 

A Diretiva 46/95/EC28, por outro lado, foi uma regra exclusiva para a União Europeia, 

que não apenas aperfeiçoou as matérias já abordadas na Convenção 108, mas também 

endereçou os problemas das múltiplas interpretações e abordagens que a regra anterior gerava 

nos Estados signatários. Essa regra buscou aumentar o nível de proteção aos dados dos titulares 

e regulamentar o fluxo de dados na União Europeia.  

A Diretiva contava, ainda, com o Grupo de Trabalho do Art. 2929. Seu trabalho foi 

imprescindível para desenvolver guias, opiniões e posicionamentos relacionados à aplicação da 

regra de proteção de dados. Grande parte dos documentos desenvolvidos foram recepcionados 

pela GDPR e permanecem aplicáveis até o presente momento.  Em adição a outros textos 

normativos que não foram aqui mencionados, mas ajudaram a criar o arcabouço de proteção de 

dados europeu, o Grupo de Trabalho emitiu mais de 200 pareceres de orientação aos 

regulados30, desde a sua formação, em 1997, até o término de suas atividades em 25 de maio de 

2018, com a entrada em vigência da GDPR, e consequente substituição do Grupo de Trabalho 

pelo Comitê Europeu para a Proteção de Dados. 

A Diretiva 46/95/EC obteve êxito em remover as barreiras de livre movimentação de 

dados pessoais entre os estados-membros, tendo se tornado o mais alto padrão de proteção de 

dados pessoais no mundo. Porém, em 2003, quando é aditada pela Regulação 1882/200331, a 

 

27  COMISSÃO DA UNIÃO EUROPEIA. Relatório da Comissão. Primeiro relatório sobre a implementação da 

directiva relativa à protecção de dados (95/46/CE) /* COM/2003/0265 final */. EUR-Lex, [s. l.], 15 maio 2003. 

Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52003DC0265. Acesso em: 21 

abr. 2020. 
28  CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. Directiva 95/46/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995. Relativa à protecção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Jornal Oficial da União Europeia, 

[s. l.], L 281, p. 31, 23 nov. 1995. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:01995L0046-20031120. Acesso em: 21 nov. 2020.  
29  Grupo europeu independente, constituído nos termos do art. 29 da Diretiva 46/95/EC para emitir pareceres e 

opiniões referentes à proteção de dados. Com a entrada em vigor da GDPR, foi substituído pelo Comitê 

Europeu para a Proteção de Dados (European Data Protection Board). (COMITÊ EUROPEU PARA A 

PROTEÇÃO DE DADOS. Grupo de Trabalho do Artigo 29.º. [S. l., 2018]. Disponível em: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/more-about-edpb/article-29-working-party_pt. Acesso em: 13 out. 2021). 
30  GRUPO DO ARTIGO 29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS. Opinions and recommendations. European 

Commission, [s. l., 2016]. Disponível em: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/index_en.htm. Acesso em: 25 abr. 2020. 
31 CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. Regulamento (CE) n.° 1882/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de setembro de 2003. Adapta à Decisão 1999/468/CE do Conselho, 

as disposições relativas aos comites que assistem a Comissão no exercício das suas competências de execução 

previstas em actos sujeitos ao artigo 251. ° do Tratado. Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 284, p. 1-

53, 31 out. 2003. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32003R1882. 

Acesso em: 21 abr. 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52003DC0265
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:01995L0046-20031120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:01995L0046-20031120
https://edpb.europa.eu/about-edpb/more-about-edpb/article-29-working-party_pt
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32003R1882
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constatação geral era de que ela ainda não tinha sido capaz de padronizar a abordagem de 

proteção de dados entre os estados-membros, o que impossibilitava que corporações 

multinacionais desenvolvessem uma única política de proteção de dados para suas entidades. 

Por outro lado, percebeu-se uma ineficácia de controles pelas Autoridades de Proteção de 

Dados, uma consequente falta de adesão à regra pelos controladores, e, ainda, um baixo nível 

de conhecimento dos titulares de dados quanto aos seus direitos32.  

Além dela, a União Europeia ainda publicou em 2002, o Regulamento 2002/58/EC 

(atualizado em 2020 pela Regulação 2020/0259), conhecido como Regulamento de Privacidade 

Eletrônica (e-Privacy Directive), pois regulamentou o processamento de dados pessoais em 

comunicações eletrônicas, dispondo sobre questões como confidencialidade das informações, 

tratamento do tráfego de dados, spam e cookies33. Ela foi seguida pela Diretiva 2006/24/EC, 

que buscou harmonizar as regras relacionadas à retenção, entrega de informações para fins de 

investigações, detenção e acusação por crimes para os Estados-membros, tendo por base as 

informações obtidas por conta da Diretiva da Privacidade Eletrônica34. 

Em 25 de maio de 2018, após um período de 24 meses para a adaptação, têm início os 

efeitos da GDPR, uma regra robusta (173 Considerandos e 99 artigos, divididos em 11 

capítulos), com efeitos imediatos e uniformes para todos os estados-membros da União 

Europeia. O grande trunfo da GDPR foi trazer de maneira uniforme, não apenas os princípios 

relacionados à proteção dos dados, mas uma série de aspectos, governança e procedimentos que 

deveriam ser adotados pelas diferentes jurisdições, inclusive, trazendo a sua abrangência de 

forma extraterritorial, em proteção aos dados de seus indivíduos.  

Esse pano de fundo permite a percepção de que a relação entre a União Europeia e a 

proteção de dados não é recente, mas retoma ao pós-2ª Guerra Mundial, com uma série de atos 

 

32  CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. Directiva 95/46/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995. Relativa à protecção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Jornal Oficial da União Europeia, 

[s. l.], L 281, p. 31, 23 nov. 1995. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:01995L0046-20031120. Acesso em: 21 nov. 2020. 
33  CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. Directiva 2002/58/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002. Relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da 

privacidade no sector das comunicações electrónicas (Directiva relativa à privacidade e às comunicações 

electrónicas). Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 201, p. 37-47, 31 jul. 2002. Disponível em: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32002L0058. Acesso em: 21 nov. 2020. 
34  CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. Directiva 2006/24/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2006. Relativa à conservação de dados gerados ou tratados no 

contexto da oferta de serviços de comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de 

comunicações, e que altera a Directiva 2002/58/CE. Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 105, p. 54-

63, 13 abr. 2006. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32006L0024. 

Acesso em: 25 abr. 2020.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:01995L0046-20031120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:01995L0046-20031120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32006L0024
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de desenvolvimento da matéria desde a metade do século passado, o que preparou a mentalidade 

de sua população e governantes para receber a GDPR. Tal fato mostra a pertinência dos críticos 

locais ao alegar ter havido, para o Brasil, um transplante institucional da abordagem europeia 

para a proteção de dados.  

 

2.2 COMPARAÇÃO ENTRE LGPD E GDPR 

 

Tendo em vista a alegação de forte influência da GDPR na LGPD, seja em seus 

princípios, estrutura, governança, definições e personagens, são elencados no Quadro 1, abaixo, 

alguns conceitos que guardam grande semelhança nos dois diplomas normativos. Esses 

possuem definições imprescindíveis para o entendimento da atividade e atribuições dos Agentes 

de Tratamento de Dados e do Controlador: 

 

Quadro 1 – Definições conceituais: comparação LGPD e GDPR 

Conceito Na LGPD (2018) Na GDPR35 

Dado Pessoal Art. 5, I. “[I]nformação 

relacionada a pessoa natural 

identificada ou identificável”. 

Art. 4 (1) informação relativa a uma pessoa singular 

identificada ou identificável.  

Dado Pessoal 

Sensível 

Art. 5, II. “[D]ado pessoal sobre 

origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação 

a sindicato ou a organização de 

caráter religioso, filosófico ou 

político, dado referente à saúde ou 

à vida sexual, dado genético ou 

biométrico, quando vinculado a 

uma pessoa natural”. 

Art. 9 (1) origem racial ou étnica, as opiniões políticas, 

as convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação 

sindical, bem como o tratamento de dados genéticos, 

dados biométricos para identificar uma pessoa de forma 

inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à 

vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa. 

Titular Art. 5, V. “[P]essoa natural a quem 

se referem os dados pessoais que 

são objeto de tratamento”. 

Art. 1 O presente regulamento estabelece as regras 

relativas à proteção das pessoas naturais no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados. 

 

35  CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. Regulamento (UE) 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 

(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 

maio 2016. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 out. 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
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Conceito Na LGPD (2018) Na GDPR35 

Controlador Art. 5, VI. “[P]essoa natural ou 

jurídica, de direito público ou 

privado, a quem competem as 

decisões referentes ao tratamento 

de dados pessoais”. 

Art. 4 (7) “a pessoa singular ou coletiva, a autoridade 

pública, a agência ou outro organismo que, 

individualmente ou em conjunto com outras, determina 

as finalidades e os meios de tratamento de dados 

pessoais”. 

Operador Art. 5, VII. “[P]essoa natural ou 

jurídica, de direito público ou 

privado, que realiza o tratamento 

de dados pessoais em nome do 

controlado”. 

Art. 4 (8) “uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade 

pública, agência ou outro organismo que trate os dados 

pessoais por conta do responsável pelo tratamento 

destes”. 

Encarregado Art. 5, VIII. “[P]essoa indicada 

pelo controlador e operador para 

atuar como canal de comunicação 

entre o controlador, os titulares 

dos dados e a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados (ANPD)”. 

Art. 39 (1) “O encarregado da proteção de dados tem, 

pelo menos, as seguintes funções [...]  

b) Controla a conformidade com o presente 

regulamento, com outras disposições de proteção de 

dados da União ou dos Estados-Membros e com as 

políticas do controlador e do operador relativas à 

proteção de dados pessoais, incluindo a repartição de 

responsabilidades, a sensibilização e formação do 

pessoal implicado nas operações de tratamento de 

dados, e as auditorias correspondentes; [...]  

e) Ponto de contacto para a autoridade de proteção de 

dados”. 

Tratamento Art. 5, X. “[T]oda operação 

realizada com dados pessoais, 

como as que se referem a coleta, 

produção, recepção, classificação, 

utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, 

processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, 

avaliação ou controle da 

informação, modificação, 

comunicação, transferência, 

difusão ou extração”. 

Art. 4 (2) “uma operação ou um conjunto de operações 

efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de 

dados pessoais, por meios automatizados ou não 

automatizados, tais como a recepção, o registo, a 

organização, a estruturação, a conservação, a adaptação 

ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a 

divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra 

forma de disponibilização, a comparação ou 

interconexão, a limitação, o apagamento ou a 

destruição”. 

Consentimento Art. 5, XII. “[M]anifestação livre, 

informada e inequívoca pela qual 

o titular concorda com o 

tratamento de seus dados pessoais 

para uma finalidade determinada”. 

Art. 4 (11) “uma manifestação de vontade, livre, 

específica, informada e explícita, pela qual o titular dos 

dados aceita, mediante declaração ou ato positivo 

inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem 

respeito sejam objeto de tratamento”. 
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Conceito Na LGPD (2018) Na GDPR35 

Relatório de 

Impacto à 

Proteção de 

Dados 

Pessoais 

(RIPD) 

Art. 5, XVII. “[D]ocumentação do 

controlador que contém a 

descrição dos processos de 

tratamento de dados pessoais que 

podem gerar riscos às liberdades 

civis e aos direitos fundamentais, 

bem como medidas, salvaguardas 

e mecanismos de mitigação de 

risco”. 

Art. 35 (1): “1. Quando um certo tipo de tratamento, em 

particular que utilize novas tecnologias e tendo em conta 

a sua natureza, âmbito, contexto e finalidades, for 

suscetível de implicar um elevado risco para os direitos 

e liberdades das pessoas singulares, o responsável pelo 

tratamento procede, antes de iniciar o tratamento, a uma 

avaliação de impacto das operações de tratamento 

previstas sobre a proteção de dados pessoais. Se um 

conjunto de operações de tratamento que apresentar 

riscos elevados semelhantes, pode ser analisado numa 

única avaliação”. 

Autoridade 

Nacional 

Art. 5, XIX. “[Ó]rgão da 

administração pública responsável 

por zelar, implementar e fiscalizar 

o cumprimento desta Lei em todo 

o território nacional”. 

Art. 51 (1) “Os Estados-Membros estabelecem que cabe 

a uma ou mais autoridades públicas independentes a 

responsabilidade pela fiscalização da aplicação do 

presente regulamento, a fim de defender os direitos e 

liberdades fundamentais das pessoas singulares 

relativamente ao tratamento e facilitar a livre circulação 

desses dados na União. 

2. As autoridades de proteção de dados contribuem para 

a aplicação coerente do presente regulamento em toda a 

União. Para esse efeito, as autoridades de proteção de 

dados cooperam entre si e com a Comissão, nos termos 

do capítulo VII”. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Outro aspecto que teve grande semelhança com a GDPR foram as bases de tratamento 

de dados, ou seja, as justificativas legais para que o dado do titular seja tratado. O entendimento 

das bases de tratamento é imprescindível para o Controlador, tendo em vista ser uma atribuição 

desse Agente a realização da classificação do dado em conformação a elas. O legislador pátrio 

inovou ao adicionar outras hipóteses de tratamento que não constavam da GDPR, o que permite 

uma melhor classificação dos dados tratados, em conformidade com eventuais peculiaridades 

locais. A existência de mais bases aumenta a precisão da classificação e afasta a necessidade de 

interpretações extensivas de outras bases que tenham caráter mais genéricos, por exemplo, o 

legítimo interesse. O Quadro 2 traz a comparação entre as bases existentes na GDPR e as bases 

da LGPD: 

 

Quadro 2 – Bases de tratamento de dados: comparação LGPD e GDPR 
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Base legal LGPD GDPR 

Consentimento ✓ ✓ 

Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; ✓ ✓ 

Execução de Políticas Públicas ✓ ✓ 

Execução de Contratos ✓ ✓ 

Realização de estudos ✓ Inexistente 

Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral ✓ Inexistente 

Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro ✓ ✓ 

Tutela da saúde ✓ Inexistente 

Interesses legítimos do controlador  ✓ ✓ 

Proteção ao crédito ✓ Inexistente 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Já a observação dos princípios que sustentam a LGPD evidencia o quanto a sua 

elaboração teve influência da GDPR. Tal constatação corrobora com a lógica de que os Agentes 

de Tratamento e o Encarregado devem buscar subsídios nos trabalhos já realizados sob a ótica 

da GDPR – não obstante a inexistência de garantia de que a aplicação no Brasil será idêntica, a 

coincidência em seus princípios aumenta a probabilidade de convergência.  

 

Quadro 3 – Correspondência dos princípios de proteção de dados do art. 6º da LGPD (2018) 

na GDPR 

Definição do princípio LGPD GDPR 

Finalidade: propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular I 5 (2) 

Adequação: compatibilidade do tratamento com suas finalidades informada ao titular II 5 (2) 

Necessidade: mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos 

dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 

de dados 

III 5 (3) 

Livre Acesso: consulta facilitada e gratuita pelos titulares sobre a forma e a duração do 

tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais; 

IV 15.1 

Qualidade dos Dados: qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 

relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da 

finalidade de seu tratamento; 

V 5 (4) 

Transparência: informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do 

tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e 

industrial. 

VI 5 (1) 
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Definição do princípio LGPD GDPR 

Segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados 

pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 

alteração, comunicação ou difusão; 

VII 5 (6) 

Prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento 

de dados pessoais 

VIII 5 (6) 

Não Discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios 

ilícitos ou abusivos; 

IX 5 (1) 

Responsabilização e Prestação de Contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas 

eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de 

dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. 

X 5.2 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Por outro lado, os direitos dos titulares na LGPD, assim como os outros aspectos 

identificados no presente item, evidenciam quais são as requisições que o titular dos dados pode 

fazer ao Controlador de dados. Nesse sentido, todos os Agentes de Tratamento devem estar 

preparados e aptos a receber tais tipos de solicitações. O Quadro 4 mostra os direitos dos 

titulares de dados nos 2 diplomas normativos, sendo clara a percepção de que há um grande 

alinhamento entre a LGPD e a GDPR. 

 

Quadro 4 – Os direitos dos titulares no art. 18 da LGPD (2018) e na GDPR 

Direitos LGPD GDPR 

Confirmação do tratamento I 15.1 

Acesso aos dados II 15.3 

Correção de dados III 16 

Anonimização IV Recital 26 

Bloqueio IV 18.1 

Eliminação de dados desnecessários IV 17.1 

Portabilidade V 20 

Eliminação de dados tratados com base no consentimento VI 7.3 

Informação de compartilhamento VII 15.1 (c) 

Informações sobre a faculdade de não fornecer consentimento e 

consequências negativas 

VIII Não há 

correspondente 

Revogação de consentimento IX 7.3 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Além dos itens aqui mencionados, e unicamente para reforçar o argumento de que a 

LGPD teve grande influência da GDPR, e por isso, é útil utilizar a última como matéria de 
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estudo, ainda é possível elencar vários outros conceitos da LGPD que estabelecem uma relação 

de convergência em seus correspondentes na GDPR, citando-se: 

 

a) a aplicação extraterritorial; 

 

b) regras para utilização do consentimento; 

 

c) tratamento de informação de crianças e adolescentes;  

 

d) regras para o tratamento de dados sensíveis;  

 

e) portabilidade;  

 

f) funções e responsabilização dos Agentes de Tratamento de dados;  

 

g) necessidade de elaboração de relatórios especiais como o Relatório de Impacto à 

Proteção de Dados;  

 

h) transferência internacional; e 

 

i) possibilidades de existência de salvaguardas, entre outros.  

 

Em conclusão, os quadros mencionados no presente item mostram que é possível 

reconhecer em vários trechos da LGPD os conceitos debatidos e desenvolvidos para a GDPR, 

ficando clara a constatação de que o legislador nacional teve o exemplo europeu como uma 

grande fonte de inspiração. Assim, num contexto de necessidade de implementação da LGPD 

pelos respectivos Controladores, sem que a ANPD tenha tido a possibilidade de emitir as suas 

diretrizes, é pertinente utilizar o que já foi desenvolvido na égide da GDPR.  

Esse exercício, contudo, é desafiador, tendo em vista as inúmeras peculiaridades da 

realidade brasileira. Portanto, mesmo sendo possível fazê-lo, deve-se ter um grau seguro de 

distanciamento e entender que um posicionamento desenvolvido para a GDPR pode ser visto 

localmente como uma boa prática, sem possuir, contudo, efeito vinculante. Por conta dessa 

dualidade, o próximo capítulo trata das funções dos Agentes de Tratamento e do Encarregado, 

observando a regra local e o que foi desenvolvido na GDPR.  
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3 OS AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS – FUNÇÃO E RELEVÂNCIA 

 

A LGPD, inspirada no diploma normativo europeu de proteção de dados, inseriu 

alguns conceitos até então desconhecidos no ordenamento brasileiro. Entre eles, destaca-se o 

de Agente de Tratamento de Dados, objeto do presente trabalho. Mencionado no Capítulo VI 

da LGPD (2018), é o gênero que engloba o Controlador e o Operador de dados.  

A atividade do Controlador, mesmo que não regulada no Brasil até então, sempre 

existiu – do contrário, não seria possível realizar o processamento de dados, o que inviabilizaria 

as mais corriqueiras atividades comerciais. O Operador, como uma extensão da figura do 

Controlador, também possui atividade usual: se não fosse por ele, aquele que recebesse dados 

de um Titular para fins econômicos teria o ônus de desenvolver uma estrutura robusta e 

tecnológica para o processamento e armazenamento daqueles, além de sistemas e softwares 

proprietários, o que criaria um alto custo operacional para a atividade principal.  

Não obstante a preexistência dessas atividades, os direitos do Titular foram colocados 

em evidência com o advento das regras de proteção de dados, sendo atrelados às suas liberdades 

fundamentais e não restando espaço ao Agente para não os garantir. Hoje, se aquele mesmo 

dado que sempre foi coletado não for classificado conforme uma das possíveis bases de 

tratamento, o seu Controlador estará em clara violação à regra de proteção de dados, cometendo 

uma violação legal.  

Na verdade, para Controlador e Operador, as regras de proteção de dados têm o efeito 

de vinculá-los de tal forma que o exercício de suas atividades nunca mais será o mesmo, por 

mais que o respectivo Agente já empregasse o estado da arte em matéria de segurança e 

processamento de dados. Os Agentes, agora, ganham um novo arcabouço de obrigações e de 

relevância, sendo fundamentais para a garantia das regras de proteção de dados como os 

viabilizadores dos direitos dos Titulares. 

A necessidade de um Encarregado ou Data Protection Officer (DPO)36 é uma 

disposição inovadora mesmo no ambiente da União Europeia. Isso trouxe a demanda pela 

criação de um novo cargo para muitos Controladores que não integravam Estado-Membro cuja 

 

36  Pessoa indicada para uma série de atividades relacionadas à GDPR, nos termos do seu art. 37. (CONSELHO 

DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. Regulamento (UE) 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 (Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados). Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 maio 2016. 

Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 out. 2021). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509


33 

lei local já determinasse a nomeação de um DPO. Em torno desse, há, ainda, o imbróglio 

relativo à medida de responsabilidade que possui quanto ao descumprimento das regras de 

proteção de dados, assunto este que é abordado no tópico 4.3.3 do presente trabalho. 

Conforme esclarecido no “Guia Orientativo para Definição dos Agentes de 

Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado”, é importante deixar claro que os indivíduos 

que sejam subordinados ou representantes de um Agente de tratamento não partilham da mesma 

definição desse: 

 

Não são considerados controladores (autônomos ou conjuntos) ou operadores os 

indivíduos subordinados, tais como os funcionários, os servidores públicos ou as 

equipes de trabalho de uma organização, já que atuam sob o poder diretivo do agente 

de tratamento37. 

 

Este capítulo trata, assim, dos Agentes de Tratamento de Dados, de forma a esclarecer 

o que é esperado de cada um deles quanto ao tratamento de dados e à adequação às regras de 

proteção. Sobre isso, em especial quanto ao Controlador e Operador, o relatório denominado 

“Prioridades das Organizações Públicas e Privadas Implementarem de Forma Eficaz a Nova 

Lei Geral Brasileira de Proteção de Dados (LGPD)”, do Centre for Information Policy 

Leadership (CIPL) e Centro de Direito, Internet e Sociedade do Instituto Brasiliense de Direito 

Público (CEDIS-IDP), determina que 

 

[a]s organizações atuam como controladoras quando determinam os objetivos e 

tomam decisões a respeito do uso e tratamento de dados pessoais (tais como em 

relação a seus funcionários, candidatos a emprego, clientes, contatos comerciais, 

website, apps e outros usuários online). Os controladores às vezes usam os operadores 

para realizar algum tratamento em seu nome. Como exemplo, um controlador pode 

utilizar um terceiro para fornecer serviços de folha de pagamento para seus 

funcionários. Os controladores também podem usar operadores de dentro do seu 

mesmo grupo econômico. Um exemplo seria quando todas as entidades desse grupo 

econômico utilizam um help-desk de TI administrado por uma entidade específica 

desse mesmo grupo.  

As organizações atuam como operadoras quando agem sob as instruções e processam 

dados em nome dos controladores. Um exemplo seria quando uma organização 

fornece call center ou serviços de suporte de TI para outras organizações (de grupos 

econômicos distintos).  

As organizações podem também atuar simultaneamente como controladoras e 

operadoras. Por exemplo, uma organização seria uma controladora se usasse seus 

próprios recursos para tratar os dados pessoais de seus próprios clientes, mas também 

seria uma operadora se fornecesse soluções de TI para outras organizações.  

Duas ou mais organizações podem ser co-controladoras quando determinam 

conjuntamente os objetivos do tratamento de dados pessoais (e também podem utilizar 

 

37  BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Guia Orientativo para Definições dos Agentes de 

Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado. Brasília, maio 2021. Disponível em: 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-

guia-agentes-de-tratamento_final.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 5. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
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terceiros como operadores). Um exemplo seria um franqueador e um franqueado que 

determinam em conjunto os meios de tratamento dos dados pessoais dos clientes no 

contexto de acordos de distribuição38. (grifo original) 

 

No presente capítulo é possível entender com mais detalhes quais são as funções de 

cada um dos Agentes, a maneira como se diferenciam, e, consequentemente, suas atribuições e 

responsabilidades. Se a matéria de proteção de dados fosse um serviço aéreo, o Controlador 

seria a companhia, o comandante e o copiloto, tamanha é a sua importância para a concretização 

da devida proteção do bem tutelado, no caso, os dados. Na analogia, os Operadores seriam a 

aeronave, ou seja, o instrumento viabilizador da viagem que foi adquirida, assim como do 

conforto e consequente satisfação dos clientes, que, nesse caso, seriam os titulares e seus 

respectivos dados. O voo seria o próprio tratamento, pois não é um fim em si mesmo, mas uma 

condição sine qua non para que se tenha o benefício que motivou o Tratamento, da mesma 

maneira como o voo é necessário para que se tenha o benefício do deslocamento. O destino 

seria o objetivo da proteção de dados, ou seja, a finalidade buscada pelo Controlador e motivo 

pelo qual o processamento dos dados foi realizado. Não obstante a analogia pareça digressiva, 

ela reflete bem a importância da função de cada um dos Agentes de proteção de dados.  

Assim, a primeira seção trata do Controlador, que é o grande viabilizador da proteção 

dos dados dos indivíduos, sendo imprescindível entender suas atribuições e diferenciá-lo do 

Operador. Além disso, são abordados os conceitos já trazidos pelos trabalhos preliminares da 

ANPD sobre esse Agente. Já a segunda seção trata do Operador, Agente contratado pelo 

Controlador para tratar diretamente os dados. O entendimento da função desse, permite que a 

sua contratação aborde aquilo que lhe é esperado em matéria de tratamento de dados e que suas 

atribuições sejam claras, proporcionando ao Controlador a segurança de que os dados estão 

sendo tratados conforme os ditames legais. Por fim, a terceira seção aborda a figura do 

Encarregado, tomando por base o que já foi desenvolvido pela GDPR, para que sirva de 

inspiração na aplicação local.   

 

38  CENTRE FOR INFORMATION POLICY LEADERSHIP; INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO 

PÚBLICO. Centro de Direito, Internet e Sociedade. Prioridades das Organizações Públicas e Privadas 

Implementarem de Forma Eficaz a Nova Lei Geral Brasileira de Proteção de Dados (LGPD): Relatório 

2 do Projeto Conjunto “Implementação e Regulamentação Efetiva sob a Nova Lei Geral de Proteção de Dados”. 

[S. l.],01 set. 2020. Disponível em: https://wpcdn.idp.edu.br/idpsiteportal/2020/10/pt-cipl-

idp_brazil_paper_top_priorities.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 10-11. 

https://wpcdn.idp.edu.br/idpsiteportal/2020/10/pt-cipl-idp_brazil_paper_top_priorities.pdf
https://wpcdn.idp.edu.br/idpsiteportal/2020/10/pt-cipl-idp_brazil_paper_top_priorities.pdf
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3.1 O CONTROLADOR 

 

O Controlador é o grande protagonista na proteção de dados. Tendo em vista a escassez 

de material escrito sobre esse Agente, invariavelmente será necessário transitar entre LGPD e 

GDPR para entender melhor o seu contexto, função e o que pode vir a ser as suas atribuições, 

caso a ANPD opte por seguir a influência da GDPR para tal Agente. Caso isso não ocorra, ainda 

será de grande utilidade entender as definições europeias, tendo em vista o seu alto padrão de 

exigência para esse Agente.  

Conforme a LGPD, Controlador é a “pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 

privado, a quem competem as decisões essenciais referentes ao tratamento de dados pessoais”39. 

Já a GDPR é um pouco mais descritiva, afirmando que o Controlador é aquele que determina o 

propósito e a forma como o dado pessoal será tratado40.  

Ambas as definições são genéricas e superficiais, não sendo aptas a transmitir o 

volume de incumbências que esse Agente tem na garantia da proteção do dado pessoal. Por 

exemplo, um elemento de suma importância para a definição da função do Controlador é o fato 

de esse ser o Agente responsável pelas decisões essenciais referentes ao tratamento dos dados, 

como mencionado no “Guia Orientativo para Definição dos Agentes de Tratamento de Dados 

Pessoais e do Encarregado”41.  

As disposições de proteção de dados, ao garantir direitos aos titulares – determinando, 

por exemplo, que as informações tratadas sejam classificadas de acordo com as bases legais de 

tratamento, além de medidas de segregação, anonimização, pseudonomização ou de exclusão 

do dado –, devem ser lidas como obrigações na ótica do Controlador. Esse, desde que cumpra 

com as determinações da respectiva regra de proteção de dados, é o viabilizador dos direitos do 

 

39  Art. 5º, VI da LGPD (2018). 
40  Conforme seu art. 4, (7) “«Responsável pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, 

a agência ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os 

meios de tratamento de dados pessoais; sempre que as finalidades e os meios desse tratamento sejam 

determinados pelo direito da União ou de um Estado-Membro, o responsável pelo tratamento ou os critérios 

específicos aplicáveis à sua nomeação podem ser previstos pelo direito da União ou de um Estado-Membro”. 

(CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. Regulamento (UE) 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 

(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 

maio 2016. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 out. 2021).  
41  BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Guia Orientativo para Definições dos Agentes de 

Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado. Brasília, maio 2021. Disponível em: 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-

guia-agentes-de-tratamento_final.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 6. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
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Titular. Tal já tinha sido evidenciado pelo Parecer 1/2010 do Grupo de Trabalho do Art. 29 da 

Diretiva 95/46/EC 42. 

Além do poder de decisão sobre os aspectos essenciais do tratamento dos dados, o 

Controlador de dados pessoais tem as seguintes atribuições, conforme a LGPD: 

 

Quadro 5 – Atribuições do Controlador 

Atribuição LGPD (2018) 

Garantir que o tratamento dos dados esteja de acordo com os princípios trazidos pela 

regra43 

Art. 46, §1º 

Classificar os dados conforme as hipóteses de tratamento de dados pessoais Art. 7º 

Reclassificar o dado, caso tenha sido alterada a finalidade do tratamento Sem correspondente 

direto 

Buscar o consentimento por escrito do titular, e ainda, um consentimento específico, 

caso precise comunicar ou compartilhar os dados com outros controladores 

Art. 8º §1 e Art. 7º 

§5º 

Provar que o consentimento foi obtido em conformidade com a regra  Art. 8º, §2º 

Se a finalidade para a qual se teve o consentimento for alterada, deve buscar um novo 

consentimento 

Art. 9º §2º 

Caso solicitado pela autoridade competente, deverá elaborar um RIPD referente às 

informações que tratar com base no legítimo interesse  

Art. 10 §3º 

Anonimizar os dados, caso deseje que estes não sejam classificados como dados pessoais Art. 12 

Controlar o término do tratamento dos dados tendo em vista a obrigação de eliminá-lo Art. 16 

Reclassificar o dado, caso tenha sido alterada a finalidade do tratamento e entenda que 

o dado precisa ser mantido 

Sem correspondente 

direto 

 

42  “As disposições sobre os direitos da pessoa em causa – informação, acesso, retificação, apagamento, bloqueio 

e oposição ao tratamento de dados pessoais (artigos 10.º a 12.º e 14.º) - foram formuladas de modo a criar 

obrigações para o responsável pelo tratamento. O responsável pelo tratamento também ocupa um lugar central 

nas disposições sobre notificação e controlo prévio (artigos 18.º a 21.º). Por último, não surpreende que o 

responsável pelo tratamento seja também considerado responsável, em princípio, pelos prejuízos 

eventualmente sofridos devido ao tratamento ilícito dos dados (art. 23.º)” (tradução nossa). No original 

“Furthermore, the provisions on the rights of the data subject, to information, access, rectification, erasure 

and blocking, and to object to the processing of personal data (Articles 10-12 and 14), have been framed in 

such a way as to create obligations for the controller. The controller is also central in the provisions on 

notification and prior checking (Articles 18-21). Finally, it should be no surprise that the controller is also 

held liable, in principle, for any damage resulting from unlawful processing (Article 23)”. (GRUPO DO 

ARTIGO 29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS. Opinion 1/2010 on the concepts of “controller” and 

“processor”. [S. l., 2010]. Disponível em: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2010/wp169_en.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 4). 
43  Trata-se do art. 6º da LGPD (2018), no qual devem ser garantidos os princípios da (i) finalidade, (ii) adequação, 

(iii) necessidade, (iv) livre acesso, (v) qualidade dos dados, (vi) transparência, (vii) segurança, (viii) prevenção, 

(ix) não discriminação, (x) responsabilização e prestação de contas.  

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp169_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp169_en.pdf
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Atribuição LGPD (2018) 

Garantir a efetividade dos direitos do titular44 Art. 18 

Revisar, a pedido do titular, as decisões automatizadas, fornecendo informações claras 

sobre os critérios e procedimentos empregados para se chegar à decisão em questão 

Art. 20 

Garantir os níveis de adequação de terceiros que recebam os dados via transferência 

internacional, seja por cláusulas contratuais específicas ou padrão, normas corporativas 

globais ou ainda por selos e certificações  

Art. 33 

Manter os registros dos tratamentos realizados Art. 37 

Caso solicitado pela autoridade competente, deverá elaborar um RIPD Art. 38 

Indicar o Encarregado pelo tratamento de dados pessoais  Art. 41 

Reparar eventual dano causado por violação à legislação de proteção de dados pessoais Art. 42 

Ser responsabilizado de forma solidária com o operador por eventuais danos causados  Art. 42, I 

Provar conformidade com a regra, que não realizou determinado tratamento ou que 

eventual dano ocorreu por culpa exclusiva do titular ou terceiro para afastar eventual 

responsabilização 

Art. 43 

Adotar medidas de segurança da informação de forma a proteger os dados pessoais Art. 38, Parágrafo 

Único 

Comunicar a autoridade competente sobre a ocorrência de incidente de segurança Art. 48 

Comprovar que foram adotadas medidas eficazes para reverter o problema  Art. 48 §3º 

Responder por uma série de sanções administrativas perante um novo regulador Capítulo VIII 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Dos itens mencionados no Quadro 5, é possível concluir que, numa sociedade sem as 

regras de proteção de dados, alguns dos deveres referentes ao Controlador já existiriam, mas 

seriam consideravelmente menos numerosos. É impactante a quantidade de novas obrigações 

que foram adicionadas ao seu dia a dia, mesmo que, muitas vezes, a sua atividade não esteja 

vinculada aos dados diretamente, mas que os utilize apenas como acessórios aos seus negócios.  

A LGPD buscou fundamento naquilo que a Comunidade Europeia já tinha 

desenvolvido em matéria de proteção de dados: a Diretiva 95/46/EC, substituída pela GDPR. 

Assim, as obrigações do Controlador, dispostas na LGPD, são coerentes com as da regulação 

europeia. A GDPR, contudo, tem alguns diferenciais, como os 173 “Considerandos” que 

introduzem de forma didática o texto legal. Eles são importantes na medida em que adiantam 

 

44  Os principais direitos do titular estão dispostos no art. 18 da LGPD (2018): (i) confirmação da existência do 

tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) 

anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, em excesso ou tratados em desconformidade 

com a regra de proteção de dados; (v) portar os dados; (vi) eliminação dos dados pessoais que tiveram o 

consentimento como base de tratamento, caso não possam ser conservados com base em algum dispositivo da 

lei; (vii) informação de quem recebeu as informações; (viii) ser informado sobre as consequências da negativa 

do consentimento, quando esta for a base para o tratamento; e (ix) revogar o consentimento. 
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interpretações do que o legislador espera quando do cumprimento da regra, sendo possível 

retirar deles algumas conclusões úteis sobre a função do Controlador: 

 

42) | Sempre que o tratamento for realizado com base no consentimento do titular dos 

dados, o responsável pelo tratamento deverá poder demonstrar que o titular deu o seu 

consentimento à operação de tratamento dos dados. Em especial, no contexto de uma 

declaração escrita relativa a outra matéria, deverão existir as devidas garantias de que 

o titular dos dados está plenamente ciente do consentimento dado e do seu alcance. 

Em conformidade com a Diretiva 93/13/CEE do Conselho (10), uma declaração 

de consentimento, previamente formulada pelo responsável pelo tratamento, 

deverá ser fornecida de uma forma inteligível e de fácil acesso, numa linguagem 

clara e simples e sem cláusulas abusivas. Para que o consentimento seja dado com 

conhecimento de causa, o titular dos dados deverá conhecer, pelo menos, a identidade 

do responsável pelo tratamento e as finalidades a que o tratamento se destina. Não se 

deverá considerar que o consentimento foi dado de livre vontade se o titular dos dados 

não dispuser de uma escolha verdadeira ou livre ou não puder recusar nem retirar o 

consentimento sem ser prejudicado45. (grifos nossos) 

 

No considerando acima, é possível verificar como o legislador europeu buscou ser 

didático e evitar interpretações divergentes sobre como se daria a implementação da regra. O 

considerando mostra, por exemplo, que o consentimento deve ser claro, sem cláusulas abusivas, 

e que o seu titular deve conhecer a identidade do Controlador e a finalidade do tratamento. Isso 

fará com que ele esteja apto a dar um consentimento livre e específico. Tal é imprescindível 

para entender o objetivo do legislador: padronizar as abordagens e garantir que a regra seja 

cumprida corretamente.  

A LGPD, em seu art. 1746, coloca a cargo do Controlador a função de prezar pelos 

direitos e liberdades fundamentais do Titular. A GDPR, por sua vez, segue a mesma lógica nos 

tratamentos de dados baseados em legítimo interesse, ao estabelecer uma limitação do interesse 

do Controlador: os direitos e liberdades fundamentais dos Titulares, conforme os 

“Considerandos” (4) e (47), que introduzem a GDPR: 

 

4) | O tratamento dos dados pessoais deverá ser concebido para servir as pessoas. O 

direito à proteção de dados pessoais não é absoluto; deve ser considerado em relação 

à sua função na sociedade e ser equilibrado com outros direitos fundamentais, em 

conformidade com o princípio da proporcionalidade. O presente regulamento respeita 

todos os direitos fundamentais e observa as liberdades e os princípios reconhecidos 

na Carta, consagrados nos Tratados, nomeadamente o respeito pela vida privada e 

 

45  CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. Regulamento (UE) 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 

(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 

maio 2016. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 out. 2021. 
46  Art. 17 da LGPD (2018): “[t]oda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e 

garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
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familiar, pelo domicílio e pelas comunicações, a proteção dos dados pessoais, a 

liberdade de pensamento, de consciência e de religião, a liberdade de expressão e de 

informação, a liberdade de empresa, o direito à ação e a um tribunal imparcial, e a 

diversidade cultural, religiosa e linguística. [...] 

(47) | Os interesses legítimos dos responsáveis pelo tratamento, incluindo os dos 

responsáveis a quem os dados pessoais possam ser comunicados, ou de terceiros, 

podem constituir um fundamento jurídico para o tratamento, desde que não 

prevaleçam os interesses ou os direitos e liberdades fundamentais do titular, tomando 

em conta as expectativas razoáveis dos titulares dos dados baseadas na relação com o 

responsável47. 

 

A Opinião 1/2010 do Grupo de Trabalho sobre o art. 29 da Diretiva 95/46/EC é um 

material de estudo importante e atual quanto às funções do Controlador e do Operador, não 

obstante tenha sido elaborada antes da criação da GDPR. Ao discorrer sobre o primeiro, afirma 

ser um conceito autônomo, na medida em que tem sentido próprio quando inserido no contexto 

de proteção de dados48. Se o termo “Controlador” for utilizado em outra área da tecnologia ou 

do direito (direito societário, por exemplo), provavelmente não terá o mesmo conceito da 

proteção de dados. Da mesma maneira, trata-se de um conceito funcional, já que atribui 

responsabilidade ao Agente que de fato exerce as atividades de Controlador, e não àquele que 

foi investido formalmente nessa atribuição, conforme é possível entender da definição de 

trazida pela GDPR, em seu artigo 4º, (7):  

 

7) | «Responsável pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade 

pública, a agência ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com 

outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais; sempre 

que as finalidades e os meios desse tratamento sejam determinados pelo direito da 

União ou de um Estado-Membro, o responsável pelo tratamento ou os critérios 

específicos aplicáveis à sua nomeação podem ser previstos pelo direito da União ou 

de um Estado-Membro49. 

 

Tendo em vista que a definição de Controlador na GDPR permaneceu semelhante à 

definição trazida pela Diretiva 95/46/EC, é possível replicar ainda a lógica trazida pela Opinião 

1/2010 do Grupo de Trabalho, que dividia a atividade do Controlador em três aspectos, 

intimamente relacionados entre si: 

 

47  CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. Regulamento (UE) 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 

(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 

maio 2016. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 out. 2021. 
48  GRUPO DO ARTIGO 29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS. Opinion 1/2010 on the concepts of 

“controller” and “processor”. [S. l., 2010]. Disponível em: https://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp169_pt.pdf. Acesso em: 15 out. 2021. p. 6. 
49  CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU, op. cit.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp169_pt.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp169_pt.pdf


40 

 

a) aspecto subjetivo – pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado; 

 

b) aspecto coletivo – o Controlador pode exercer o tratamento sozinho ou com outros 

Controladores. A GDPR traz essa possibilidade na própria definição de Controlador, 

diferentemente da LGPD que, não obstante suprima esse ponto, reconhece a 

possibilidade da existência de múltiplos Controladores para uma mesma finalidade, 

como em seu art. 7º, §5º50; 

 

c) aspecto essencial – trata-se da caraterística diferencial do Controlador em relação aos 

demais Agentes de Tratamento. É o poder de determinar os propósitos e a forma como 

o tratamento dos dados será realizado, o tornando responsável por esse. 

 

Cabe ainda mencionar a possibilidade de se ter Co-controladores51. Nesse caso, cada 

um dos Agentes exercerá diferentes tratamentos, visando diferentes finalidades. Por exemplo, 

um correntista de um determinado banco, que deseje ampliar seus investimentos, poderá abrir 

uma conta na corretora do seu banco de relacionamento, realizando um comando de 

transferência de seus dados em respeito à Lei de Sigilo Bancário52. Isso faz com que as suas 

informações, até então tratadas apenas pelo banco, sejam compartilhadas com a corretora do 

mesmo grupo econômico. Essa, por sua vez, poderá utilizá-las conforme os seus interesses e na 

forma definida por suas políticas próprias, independente das finalidades do banco. A corretora 

 

50  Art. 7º, § 5º da LGPD (2018). “O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste 

artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter 

consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento 

previstas nesta Lei”. 
51  “Considerando que quase todas as operações envolvendo dados pessoais envolvem tratamentos de dados, a 

consequência é uma multiplicidade de controladores. Na Opinião 1/2010, o Grupo de Trabalho do Artigo 29 

levou essa em consideração que o envolvimento de um número de atores na qualidade de Controladores possa 

prejudicar ou contornar os propósitos da estrutura de proteção de dados, por exemplo, a garantia de um alto de 

proteção. Dessa maneira, caso múltiplas entidades determinem os propósitos e os meios do tratamento, um 

requisito fundamental é o claro estabelecimento das atribuições e responsabilidades. Enquanto a Diretiva 

95/46/EC não mencionou a possibilidade de controladoria conjunta, a GDPR o faz expressamente em seu artigo 

26” (tradução nossa). No original: “Since almost any operation involving personal information amounts to a 

processing thereof, the consequence is such a widespread nature of controllership. In Opinion 1/2010 the 

Article 29 Data Protection Working Party has taken in due account the concern that the involvement of a 

number of actors as controllers may impair or circumvent the purpose of the data protection framework, i.e. 

to ensure a high level of protection. Accordingly, in case more entities determine the purposes and means of 

the processing, a key requirement is a clear allocation of role and responsibilities. While Directive 95/46/EC 

did only mention the possibility of joint control, the GDPR does now expressly regulate to so called under art. 

26.” (BASSINI, Marco. Data Controller: A Shifting Paradigm in the Digital Age. Bocconi Legal Studies 

Research Paper, [s. l.], n. 13, p. 103-131, 12 out. 2019. p. 119). 
52  Lei Complementar 105/2001. 
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poderá, por exemplo, oferecer ao cliente, com base no seu perfil de investimentos, um produto 

que pode ser mais vantajoso que outro que ele poderia contratar com seu banco de 

relacionamento.  

Em conclusão, o Controlador é a peça fundamental para um correto tratamento dos 

dados. Na verdade, ele é o Agente responsável pelo tratamento; é a ele que um titular de dados 

recorrerá para entender quais dos seus dados estão sendo tratados e a respectiva finalidade do 

tratamento. A ANPD, por sua vez, requererá do Controlador, registros, evidências de 

diligências e, muitas vezes, explicações e ajustamentos de procedimentos.  

Por conta disso, é imprescindível ao Controlador entender suas funções, para que não 

venha a delegar além do permitido e fique à mercê de Operadores. Nos próximos itens são 

abordados os aspectos que permitem a diferenciação do Controlador de outros atores, assim 

como a possibilidade de Controladoria singular ou conjunta, importante para a correta divisão 

de responsabilidades entre potenciais Co-controladores.  

 

3.1.1 A identificação do responsável pelo tratamento de dados pessoais  

 

Tendo em vista as peculiaridades de muitos tratamentos, a identificação do 

Controlador pode se tornar desafiadora. A presente seção busca trazer o entendimento do que 

faz o Controlador, de forma a permitir que esse Agente comande os aspectos essenciais do 

tratamento de dados e esteja apto a contratar eventuais Operadores, mantendo sempre a clareza 

de suas atribuições.  

Conforme já visto, esse Agente é aquele que define o dado a ser tratado, a base do 

tratamento e sua finalidade, assim como a seleção dos Operadores que terão acesso aos dados. 

Nesse sentido, a LGPD (2018) determina que compete ao Controlador tomar as “decisões 

referentes ao tratamento dos dados”53. Já a GDPR é mais específica, afirmando que o 

Controlador é aquele que decide “como” e “o porquê” do dado ser tratado54. 

 

53  Art. 5º, I da LGPD (2018). 
54  Conforme seu art. 4, (7) “«Responsável pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, 

a agência ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os 

meios de tratamento de dados pessoais; sempre que as finalidades e os meios desse tratamento sejam 

determinados pelo direito da União ou de um Estado-Membro, o responsável pelo tratamento ou os critérios 

específicos aplicáveis à sua nomeação podem ser previstos pelo direito da União ou de um Estado-Membro”. 

(CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. Regulamento (UE) 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 

(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 

maio 2016. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 out. 2021).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
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O Controlador é o responsável pela proteção de dados, não podendo se eximir ou 

dividir essa atribuição. Fato é que até legislações mais antigas não utilizam o termo Controlador 

como feito na LGPD: numa tradução literal do inglês controller, a legislação argentina55 e 

chilena56, por exemplo, denominam o Controlador como responsable (responsável, em tradução 

livre). 

Independente da definição ser mais abrangente ou não, o Controlador é o dono da 

finalidade pela qual o tratamento do dado ocorrerá, não sendo concedida ao Operador a 

possibilidade de divergir dessa – caso contrário, Controlador também seria. Para uma melhor 

compreensão da identificação das funções de cada um, cabe trabalhar com um exemplo prático. 

O Banco Capital contrata a empresa Smart Bank para que essa preste o serviço de 

realização de protestos de títulos em cartórios. Uma vez que um título preencha os requisitos 

para protesto, o Banco Capital envia um arquivo com os dados do sacado do título e do próprio 

título, para que a Smart Bank consiga realizar o seu protesto. Nessa situação, o Banco Capital 

entrega os dados e determina a finalidade daquela transmissão, qual seja, o protesto do título 

inadimplido. 

Nesse exemplo, o Banco Capital é o controlador dos dados, enquanto a Smart Bank, 

que desempenhará um serviço para o Controlador, é apenas a Operadora dos dados, uma vez 

que ela age em nome do Controlador, utilizando, inclusive, a mesma base de tratamento (não 

realiza uma classificação própria) e não descaracteriza a finalidade originária do tratamento 

dada por ele. A conclusão prática é de que o Titular pode até vir a saber que a Smart Bank 

possui seus dados; contudo, não tem a prerrogativa de exercer os seus direitos de titular contra 

a Smart Bank, mas apenas contra o Controlador dos dados, o Banco Capital. 

Contudo, caso a Smart Bank resolva aproveitar aqueles dados dos titulares para lhes 

oferecer um serviço seu, ela alterará a finalidade originária do tratamento, tornando-se 

Controladora daquele dado. Da mesma maneira, uma empresa de recursos humanos que, ao 

receber os currículos de seu cliente, mantém em sua base as informações dos candidatos que 

não foram aprovados para a vaga, migra automaticamente de Operador de dados para 

Controlador desses, ganhando uma série de obrigações – já abordadas no item anterior.  

 

55  ARGENTINA. Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Ley 25.326. Disposiciones Generales. Principios 

generales relativos a la protección de datos. Derechos de los titulares de datos. Usuarios y responsables de 

archivos, registros y bancos de datos. Control. Sanciones. Acción de protección de los datos personales. 

InfoLEG, [s. l., 2000]. Disponível em: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-

64999/64790/norma.htm. Acesso em: 13 out. 2021.  
56  CHILE. Ministério Secretaria Geral da Presidência. Ley 19628. Sobre proteccion de la vida privada. Ley Chile, 

[s. l.], 28 ago. 2020. Disponível em: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599. Acesso em: 13 

out. 2021.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599
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Assim, vê-se que a identificação do Controlador é mais complexa do que a ideia 

binária de que é aquele que recebe o dado. Pode-se pensar, por exemplo, em softwares, sistemas 

de vigilância e tecnologias que servem de receptáculo do dado, fazendo uma ligação entre o 

Titular e aquele que precisa ter a informação. Nesses casos, tais provedoras de tecnologias não 

exercem nenhuma espécie de ingerência sobre o dado, não sendo donos de sua finalidade ou 

destinação. O real Controlador é aquele que necessita do dado para uma finalidade. Novamente: 

o elemento fundamental para a identificação do Controlador é o poder de definição dos aspectos 

essenciais do Tratamento. O exemplo da empresa de vigilância é utilizado no Parecer 1/2010 

do Grupo de Trabalho57. 

 

3.1.2 A Controladoria Conjunta e a Controladoria Singular  

 

É usual a situação em que mais de um Agente atue como Controlador, ou, ainda, que 

o grau de ingerência do Operador lhe dê o status de Controlador. É o chamado tratamento com 

Controladoria Conjunta, que não foi expressamente mencionado na LGPD (2018), mas cuja 

inferência é possível tendo em vista que o seu art. 42, §1º, II já mencionava a possibilidade de 

responsabilização solidária para os Controladores envolvidos no mesmo tratamento58. 

A matéria da Controladoria Conjunta e Singular foi desenvolvida no “Guia Orientativo 

para Definição dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado”. Ele define 

que, para que se tenha a Controladoria conjunta, deve-se ter uma participação dos Controladores 

para a definição da finalidade do tratamento: 

 

42. Nas decisões comuns, duas ou mais entidades possuem uma intenção comum 

sobre as finalidades e meios de tratamento e tomam decisões em conjunto. Em 

contrapartida, nas decisões convergentes existem decisões distintas sendo tomadas, 

 

57  “Exemplo No. 5: Instalação de câmeras de vídeo vigilância.  

O proprietário de um edifício celebra um contrato com uma empresa de segurança para que esta instale algumas 

câmeras em várias partes do edifício por conta do responsável pelo tratamento. As finalidades da vídeo-

vigilância e a forma como as imagens são captadas e conservadas são determinadas exclusivamente pelo 

proprietário do edifício que, desta forma, tem de ser considerado o único responsável por este tratamento.” 

(tradução nossa). No original: “Example No. 5: Installing video-surveillance câmeras 

The owner of a building concludes a contract with a security company, so that the later installs some cameras 

in various parts of the building on behalf of the controller. The purposes of the video-surveillance and the way 

the images are collected and stored are determined exclusively by the owner of the building, which therefore 

has to be considered as the sole controller for this processing operation.”. (GRUPO DO ARTIGO 29.º PARA 

A PROTEÇÃO DE DADOS. Opinion 1/2010 on the concepts of “controller” and “processor”. [S. l., 2010]. 

Disponível em: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2010/wp169_en.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 18). 
58  “[O]s controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular 

dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei”. 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp169_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp169_en.pdf
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porém elas se complementam de tal forma que o tratamento não seria possível sem a 

participação de ambos os controladores59. 

 

Para que seja configurada a Controladoria Conjunta, é necessário que seus 

Controladores partilhem do mesmo tratamento e finalidade, sendo Singular o tratamento cujos 

objetivos sejam diversos entre os seus Controladores60. Quanto ao restante, os Controladores 

partilham das mesmas características da Controladoria Singular: são os Agentes que precisam 

tratar o dado, e por conta disso, decidem os elementos essenciais do tratamento, definindo a sua 

finalidade (base de tratamento). Os Controladores Conjuntos respondem solidariamente em 

caso de um tratamento incorreto.  

Não obstante ainda exista pouca definição na LGPD sobre esse instituto, a leitura 

sistemática da regra, assim como a aplicação da lógica de responsabilidade civil, permite a 

interpretação de que as obrigações pelo correto tratamento de dados devem ser replicadas 

igualmente para todos os Controladores ao se tratar da relação desses com o Titular. No íntimo 

de sua relação de Controladoria Conjunta, contudo, podem estabelecer uma divisão de 

responsabilidade, que só deverá ser reclamada entre os Controladores, e depois que o Titular 

tiver sido devidamente indenizado, não importando ao Titular quem é responsável por qual fase, 

mas sim o reestabelecimento do status quo ante. 

Esta seção tratou da definição de Controlador, sua diferenciação perante o Operador e 

as situações em que existe responsabilidade solidária entre diversos Controladores. A partir 

disso, a seção seguinte trata em detalhes do próximo Agente de Tratamento de Dados: o 

Operador. 

 

3.2 O OPERADOR  

 

Enquanto o Controlador é o Agente incumbido de definir os elementos essenciais 

relacionados ao tratamento do dado, o Operador é o longa manus do Controlador na atividade 

de tratamento dos dados, não possuindo ingerência sobre a finalidade do tratamento, nem 

 

59  BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Guia Orientativo para Definições dos Agentes de 

Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado. Brasília, maio 2021. Disponível em: 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-

guia-agentes-de-tratamento_final.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 13. 
60  BRASIL, loc. cit. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
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podendo se beneficiar do dado, mas apenas definindo elementos acessórios ao tratamento61. O 

Operador não tem contato com o Titular do dado, mas apenas com o seu Controlador. 

Essa assertiva não exime o Operador de responsabilidade ou o libera de ser diligente 

quanto ao “meio” pelo qual o dado é tratado. Pelo contrário: por exemplo, os sistemas e 

softwares utilizados pelo Operador para viabilizar o tratamento são de grande importância para 

comprovar que ele fez uso dos corretos padrões de segurança e tecnologia.  

O Operador, ainda, pode ter liberdade para viabilizar o tratamento por meio da 

tecnologia que ele forneça, seja ela própria ou contratada de um terceiro, podendo, inclusive, 

tomar decisões que afetem os dados, desde que (i) o Controlador concorde com a decisão; e (ii) 

tal decisão não gere um descumprimento das regras de proteção de dados, e, muito menos, 

descaracterize a finalidade do tratamento. Um exemplo que ilustra essa possibilidade, seria a 

troca de um software por outro mais tecnológico.  

A questão da diferenciação entre o Operador e o Controlador não surgiu com a advento 

da GDPR ou da LGPD, mas através de casos emblemáticos que, inclusive geraram Opiniões do 

Grupo de Trabalho da Diretiva 95/46/EC. O caso Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecomunication (SWIFT)62, por exemplo, ilustra um tratamento incorreto de dados, trazendo 

à tona o equívoco que muitas vezes ocorre quando o Controlador acredita ser mero Operador. 

A SWIFT é uma entidade criada em 1973, quando cerca de 239 bancos europeus se 

reuniram para resolver o problema que tinham em comunicar as ordens de clientes em 

transações internacionais63. Assim, esses resolveram formar uma espécie de cooperativa, 

responsável pelas trocas de mensagens de maneira segura e padronizada no mundo inteiro. A 

SWIFT se materializava nessa plataforma de mensagens e em um sistema que padronizava, 

validava e definia a rota dessas. 

 

61  “55. Por fim, dentro do escopo de atuação do operador, importa dizer que ele pode definir elementos não 

essenciais do tratamento, como medidas técnicas”. (BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado. 

Brasília, maio 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-

para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf. Acesso em: 15 out. 2021. p. 16).  
62  GRUPO DO ARTIGO 29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS. Opinion 10/2006 on the processing of 

personal data by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). [S. l., 

2006]. Disponível em: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2006/wp128_en.pdf. Acesso em: 10 out. 2021. 
63  SWIFT. SWIFT History. [S. l., 2020]. Disponível em: https://www.swift.com/about-us/history. Acesso em: 

09 fev. 2020. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2006/wp128_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2006/wp128_en.pdf
https://www.swift.com/about-us/history
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Assim, a entidade se definia como um intermediário para a transmissão segura e 

confidencial de mensagens entre instituições financeiras64. Essa definição, contudo, não era 

suficiente para caracterizar a SWIFT como Operadora – para tal, seria necessário comprovar 

que ela não exercia nenhum tipo de influência sobre a definição da finalidade do tratamento de 

dados.  

E, conforme a Opinião 10/2006 do Grupo de Trabalho65, a influência da SWIFT sobre 

os dados era muito maior do que agir em nome das instituições financeiras que enviavam as 

informações de seus clientes. Na verdade, ela definia, de forma autônoma, o nível de 

informação que seria fornecido para os bancos, sendo capaz de definir a finalidade dessa e a 

forma de sua transmissão, na medida em que alterava os serviços fornecidos e dados que seriam 

processados. 

O nível de ingerência da SWIFT era tão elevado que era ela quem definia o conteúdo 

das mensagens, o fazendo sem solicitar o consentimento das instituições financeiras ditas 

“Controladoras”. Ela ainda agregava valor ao dado, uma vez que o armazenava e empregava 

medidas de segurança e de validação desse.  

A diretoria da SWIFT tinha também o poder de tomar decisões críticas sobre o dado, 

tal como o país onde ele seria armazenado e as medidas de segurança que deveriam ser tomadas 

sobre ele. As instituições financeiras, que seriam as Controladoras dos dados, não tinham 

ingerência sobre essas alterações, mas simplesmente aderiam ao serviço prestado. Tendo em 

vista esse cenário, o Grupo de Trabalho entendeu que, pelo nível de influência e poder de 

decisão que tinha sobre o dado, a SWIFT era, na realidade, uma Controladora dos dados: 

 

Enquanto a Swift se apresenta como operadora, e alguns elementos sugerem que a 

Swift agiu no passado como operadora em certos casos, em nome das instituições 

financeiras, o grupo de trabalho, considerando o efetivo grau de controle que a Swift 

 

64  “A Swift sempre se apresentou como ‘unicamente uma intermediaria de mensageria para a transmissão segura 

e confidencial de mensagens financeiras entre instituições financeiras. A Swift não é um banco ou detém contas 

para seus clientes” (tradução nossa). No original: “Swift has always presented itself as being “solely a 

messaging intermediary for transmitting secure and confidential financial messages between financial 

institutions. SWIFT is not a bank, nor does it hold accounts of any customers.’” GRUPO DO ARTIGO 29.º 

PARA A PROTEÇÃO DE DADOS. Opinion 10/2006 on the processing of personal data by the Society 

for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). [S. l., 2006]. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2006/wp128_en.pdf. 

Acesso em: 10 out. 2021. p. 11. 
65  GRUPO DO ARTIGO 29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS, loc. cit. 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2006/wp128_en.pdf
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detém sobre as situações aqui descritas, é da opinião de que a Swift é controladora de 

dados66. (tradução nossa)  

 

A caraterística funcional do Controlador é um elemento fundamental para a sua 

caracterização. Assim, independentemente da afirmação contratual de que dada contraparte é 

Operadora em relação aos dados, prevalece a função exercida na realidade. O caso SWIFT é 

um clássico exemplo no qual a entidade pensava ser Operadora, quando na verdade o exercício 

de sua atividade e a ingerência sobre os dados mostravam o oposto: 

 

Independente da conformidade da relação comercial entre a SWIFT e as instituições 

financeiras com as regras civis e comerciais, que podiam até mesmo incluir o termo 

“subcontratada”, do ponto de vista de proteção de dados, a SWIFT não é mera 

contratada ou ainda operadora, pela definição trazida pelo artigo 2º da Diretiva, para 

a realização do tratamento de dados usual para seus interesses comerciais. Os fatos 

mostram que a SWIFT evoluiu nas últimas décadas e fazia mais do que agir em nome 

de seus clientes67. (tradução nossa)  

 

O Operador pode ser entendido como em Agente viabilizador do cumprimento das 

regras de proteção de dados pelo Controlador, dado que ele precisa estar em conformidade com 

as regras de proteção de dados para que o Controlador também o esteja naquele tratamento 

contratado. O Operador fornece um serviço ao Controlador e, por conta disso, precisa ter acesso 

ao dado, mas não tem a possibilidade de descaracterizar a finalidade do tratamento.  

É pertinente ainda notar que a própria relação Controlador-Operador pode sofrer 

variações, fazendo, por exemplo, com que a parte contratante, que na grande maioria dos casos 

será o Controlador, se torne um Operador de dados. Se um Controlador recebe dados da equipe 

de tecnologia da informação que desenvolverá um projeto in loco, de acordo com o grau de 

ingerência sobre o dado, pode-se ter uma relação de Controladoria Conjunta, ou, ainda, o 

Controlador pode se tornar Operador dos dados que recebeu do seu prestador de serviços.  

 

66  No original: “While Swift presents itself as a data processor, and some elements might suggest that Swift has 

acted in the past as a processor in certain cases on behalf of the financial institutions, the Working Party, 

having considered the effective margin of maneuverer it possesses in the situations described above, is of the 

opinion Swift is a controller” (GRUPO DO ARTIGO 29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS. Opinion 

10/2006 on the processing of personal data by the Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication (SWIFT). [S. l., 2006]. Disponível em: https://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2006/wp128_en.pdf. Acesso em: 10 out. 2021. p. 11). 
67  No original: “Independently of the contractual relationship between SWIFT and the financial institutions under 

civil or commercial law, which may include the term “subcontractor”, from the point of view of data protection, 

SWIFT is not a simple “subcontractor” or processor within the meaning of Article 2 of the Directive for the 

normal processing of personal data for its usual commercial purpose. The facts illustrate that SWIFT has 

evolved in the last few decades and does more than just act on behalf of its clients.” (GRUPO DO ARTIGO 

29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS, loc. cit.).  

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2006/wp128_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2006/wp128_en.pdf


48 

Como já mencionado na seção 3.1, as regras de proteção de dados atribuem ao 

Controlador a maior parte das responsabilidades em relação à obrigação de proteção dos dados, 

tendo esse, inclusive, a obrigação de fiscalizar a adesão do Operador às suas instruções, nos 

termos do art. 39 da LGPD (2018)68. No que diz respeito ao tratamento do dado, o Operador é 

uma extensão do Controlador, e, por conta disso, um descumprimento seu, em regra, é também 

um descumprimento do Controlador. Conforme o “Guia Orientativo para Definição dos 

Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado”, 

 

[a] previsão acima [art. 39 da LGPD] implica dizer que o operador só poderá tratar os 

dados para a finalidade previamente estabelecida pelo controlador. Isso demonstra a 

principal diferença entre o controlador e operador, qual seja, o poder de decisão: 

o operador só pode agir no limite das finalidades determinadas pelo 

controlador69. (grifo original) 

 

É necessário que haja uma relação de confiança e conhecimento do modus operandi 

do Operador por parte do Controlador, dado que, não obstante seja esse o dono da finalidade, o 

dado será manuseado por aquele – e a relação entre o Operador e o dado é a que apresenta o 

maior risco na relação de tratamento. Essa matéria é tratada no Considerando 81 da GDPR70, 

que evidencia os requisitos que um Controlador deve buscar quando da contratação de um 

Operador. Dentre eles estão a especialização, a confiabilidade e a existência de recursos para 

viabilizar a implementação das medidas técnicas e organizacionais necessárias para a 

conformidade com a regra. 

Alguns elementos indicam a inclinação do Operador a cumprir as regras de proteção 

de dados, como, por exemplo, a existência de um código de conduta e/ou de certificações 

 

68  “O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a 

observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria.” 
69  BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Guia Orientativo para Definições dos Agentes de 

Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado. Brasília, maio 2021. Disponível em: 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-

guia-agentes-de-tratamento_final.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 16. 
70  “(81) | Para assegurar o cumprimento do presente regulamento no que se refere ao tratamento a efetuar pelo 

subcontratante por conta do responsável pelo tratamento, este, quando confiar atividades de tratamento a um 

subcontratante, deverá recorrer exclusivamente a subcontratantes que ofereçam garantias suficientes, 

especialmente em termos de conhecimentos especializados, fiabilidade e recursos, quanto à execução de 

medidas técnicas e organizativas que cumpram os requisitos do presente regulamento, nomeadamente no que 

se refere à segurança do tratamento”. (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. 

Regulamento (UE) 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 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Jornal Oficial da 

União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 maio 2016. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 out. 2021). 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
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específicas sobre proteção de dados71. Não obstante sejam úteis como medidas indicativas da 

adesão do Operador às regras, tais, individualmente, não são suficientes para garanti-la. Mesmo 

não havendo disposição expressa na LGPD quanto a isso, por boa prática é necessário que o 

Controlador exerça controles eficazes, dos quais a auditoria in loco é um dos principais. 

A manutenção de registros sobre os tratamentos realizados é uma medida 

imprescindível tanto para o Operador, quanto para o Controlador. Não obstante não classifique 

o dado, o Operador deve atentar para a base de tratamento relativa a esse, empregando todas os 

controles necessários para preservar os dados de forma segura, tendo em vista que, não obstante 

coadjuvante, o Operador pode ser responsabilizado pelos danos que venha a causar a um titular 

em razão de um tratamento incorreto.  

A GDPR é mais explícita em atribuir ao Operador uma incumbência mais proativa, o 

que pode ser visto em seu Considerando 9572. Esse estabelece que o Operador deve auxiliar o 

Controlador no tratamento, e, uma vez que deve cumprir as determinações desse, deverá 

também questioná-lo caso entenda que uma determinada ordem recebida vai de encontro às 

regras de proteção de dados. 

Dentre as outras obrigações do Operador mencionadas na GDPR, destaca-se que 

nenhuma subcontratação relacionada ao tratamento dos dados pode ocorrer sem que haja prévia 

aprovação do Controlador73. Ainda, há necessidade de um contrato ou ato normativo que 

esclareça os pormenores do tratamento.  

Mesmo não havendo esse comando expresso na LGPD, a necessidade de fiscalização 

do cumprimento da regra que o Controlador deve exercer sobre o Operador e de atender aos 

direitos dos Titulares – como o de lhe informar sobre para quem as suas informações foram 

 

71  Conforme o art. 28, 1. da GDPR, “[q]uando o tratamento dos dados for efetuado por sua conta, o responsável 

pelo tratamento recorre apenas a subcontratantes que apresentem garantias suficientes de execução de medidas 

técnicas e organizativas adequadas de uma forma que o tratamento satisfaça os requisitos do presente 

regulamento e assegure a defesa dos direitos do titular dos dados”. (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; 

PARLAMENTO EUROPEU. Regulamento (UE) 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 (Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados). Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 maio 2016. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 

out. 2021). 
72  “(95) O subcontratante deverá prestar assistência ao responsável pelo tratamento, se necessário e a pedido 

deste, para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes da realização de avaliações do impacto sobre 

a proteção de dados e da consulta prévia à autoridade de controlo” (Ibid.). 
73  Conforme o art. 28, 2. da GDPR,“[o] subcontratante não contrata outro subcontratante sem que o responsável 

pelo tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorização específica ou geral. Em caso de autorização 

geral por escrito, o subcontratante informa o responsável pelo tratamento de quaisquer alterações pretendidas 

quanto ao aumento do número ou à substituição de outros subcontratantes, dando assim ao responsável pelo 

tratamento a oportunidade de se opor a tais alterações” (Ibid.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
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transmitidas74 – permitem a conclusão de que a necessidade de aprovação sobre subcontratações 

deve ser recepcionada também no Brasil. Esse assunto é discutido com maior profundidade no 

capítulo 5 do presente trabalho, que trata das diligências necessárias para afastar a 

responsabilidade solidária na relação entre Controlador e Operador. 

De forma ilustrativa, o Quadro 6 – presente no relatório “Prioridades das Organizações 

Públicas e Privadas Implementarem de Forma Eficaz a Nova Lei Geral Brasileira de Proteção 

de Dados (LGPD)” – faz um comparativo das atribuições do Controlador e do Operador, 

mostrando quando essas coincidem e quando divergem. 

 

Quadro 6 – Obrigações da LGPD (2018) para controladores e operadores 

Obrigação Na LGPD Controladores Operadores 

Definição das bases legais para o tratamento de dados 

pessoais 

Art. 7º ✓ 

(implícito) 

X 

Fornecimento de informações aos titulares de dados sobre 

as atividades de tratamento de dados 

Arts. 8º, §6º, 

9º e 14, §2º 

✓ X 

Garantia da transparência do tratamento de dados pessoais 

baseado no legítimo interesse 

Art. 10, §2º ✓ X 

Apresentação dos relatórios de avaliação de 

proporcionalidade ligada ao interesse legítimo para a ANPD 

se requisitado 

Art. 10, §3º ✓ X 

Verificação da identidade dos responsáveis legais que 

fornecem o consentimento em nome das crianças 

Art. 14, §5º ✓ X 

Deletar os dados pessoais ao final da atividade de 

tratamento de dados 

Art. 16 ✓  

(implícito) 

✓  

(implícito) 

Receber e responder os pedidos de direitos do titular dos 

dados e informar os outros controladores e operadores sobre 

as ações necessárias para cumprir tais pedidos 

Art. 18, 

caput e §6º 

✓ X 

Instauração de mecanismos e salvaguardas apropriados para 

transferência de dados 

Art. 33, II ✓ X 

Manutenção de registros das atividades de tratamento de 

dados pessoais 

Art. 37 ✓ ✓ 

Elaboração de relatórios de impacto e apresentação dos 

mesmos para a ANPD se requisitado 

Art. 38 ✓ X 

Tratamento de dados pessoais de acordo com as instruções 

dos controladores 

Art. 39 X ✓ 

 

74  Art. 18, VII, LGPD (2018). 
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Obrigação Na LGPD Controladores Operadores 

Nomeação do encarregado Art. 41 ✓ X 

Indenização pelos danos e prejuízos relacionados às 

atividades de tratamento de dados pessoais 

Art. 42 ✓ ✓ 

Adoção de medidas técnicas e organizacionais para garantir 

a segurança dos dados pessoais 

Arts. 46 e 47 ✓ ✓ 

Notificação da ANPD e dos titulares de dados acerca dos 

incidentes de segurança e adoção de medidas requisitadas 

pela ANPD 

Art. 48, 

caput e §2º 

✓ X 

Implementação de programas de conformidade com a 

LGPD 

Art. 50, 

caput e §2º 

✓ ✓ 

Fonte: CIPL e CEDIS-IDP 75. 

 

A quantidade de atribuições dadas ao Controlador, como demonstrado no Quadro 6, 

pode ser um dos fatores a serem considerados quando de eventual pedido de responsabilização 

solidária desse por ato atribuível ao Operador. A visão de uma responsabilização solidária 

obrigatória do Controlador pode ser equivocada e pouco razoável – contudo, a quantidade de 

responsabilidade dada a esse pode justificar a necessidade de sua participação em eventual 

processo relativo a um incidente no tratamento de dados pessoais. Esse assunto é tratado com 

mais profundidade no capítulo 4 do presente trabalho.  

Por fim, tendo em vista a importância da função desempenhada pelo Operador, é 

imprescindível que o contrato entre Controlador e Operador tenha cláusulas específicas para 

evidenciar a ciência desse quanto às suas funções, à necessidade de atendimento célere e às 

matérias de tratamento de dados, caso venha a ser requisitado pelo Controlador76. Tal é 

abordado no capítulo 5.  

 

75  CENTRE FOR INFORMATION POLICY LEADERSHIP; INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO 

PÚBLICO. Centro de Direito, Internet e Sociedade. Prioridades das Organizações Públicas e Privadas 

Implementarem de Forma Eficaz a Nova Lei Geral Brasileira de Proteção de Dados (LGPD): Relatório 

2 do Projeto Conjunto “Implementação e Regulamentação Efetiva sob a Nova Lei Geral de Proteção de Dados”. 

[S. l.],01 set. 2020. Disponível em: https://wpcdn.idp.edu.br/idpsiteportal/2020/10/pt-cipl-

idp_brazil_paper_top_priorities.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 26. 
76  “54. Os pontos que podem ser definidos contratualmente são o objeto, a duração, a natureza e a finalidade do 

tratamento dos dados, os tipos de dados pessoais envolvidos e os direitos e obrigações e responsabilidades 

relacionados ao cumprimento da LGPD.” (BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Guia 

Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado. Brasília, 

maio 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-

nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 16). 

https://wpcdn.idp.edu.br/idpsiteportal/2020/10/pt-cipl-idp_brazil_paper_top_priorities.pdf
https://wpcdn.idp.edu.br/idpsiteportal/2020/10/pt-cipl-idp_brazil_paper_top_priorities.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
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3.2.1 O Suboperador  

 

O conceito de Suboperador não consta na LGPD, mas é trazido no “Guia Orientativo 

para Definição dos Agentes de Tratamento e Encarregado” para ser aplicado em cadeias de 

tratamentos mais complexas. Sua existência vem com a percepção de que o Operador não 

desempenha todas as funções relacionadas ao tratamento, precisando, muitas vezes, contratar 

prestadores de serviço para que o auxiliem. Assim como o Operador é um viabilizador do 

tratamento para o Controlador, o Suboperador é um viabilizador do tratamento que o Operador 

foi contratado para realizar77. 

O Suboperador não tem relação direta com o Controlador, mas o Controlador não pode 

ignorar a sua existência e utilização. Tendo isso em vista, cabe ao Operador, quando da 

contratação de um Suboperador, notificar o Controlador de que utilizará um terceiro para 

viabilizar o tratamento. Nessa notificação, deve informar qual tipo de dado, qual parcela do 

tratamento e todos os aspectos relacionados a ele que entenda pertinentes, tendo em vista que 

essa subcontratação não pode alterar os aspectos essenciais do tratamento, definidos pelo 

próprio Controlador.  

Por fim, ressalta-se que o Suboperador, para fins de responsabilização, Operador é. 

Nesse aspecto, o Operador, como o Agente responsável pela atuação do Suboperador, deve 

exercer fiscalização do exercício da atividade desse, para evitar eventuais ingerências que 

possam ser caracterizadas como descumprimento das instruções do Controlador. Um mal 

tratamento atrairia a responsabilização do Operador, podendo essa ser solidaria ou não com o 

Suboperador. 

Em conclusão, o Operador é o Agente que realiza o tratamento propriamente dito dos 

dados em cumprimento ao que foi contratado pelo Controlador. O Operador não tem poder de 

decisão sobre os aspectos fundamentais do tratamento: sua finalidade, classificação conforme 

as bases de tratamento, ou ainda, sobre o tempo do tratamento. Trata-se de um facilitador para 

o Controlador, e por conta disso, as suas atribuições devem ser claramente descritas em 

contrato. Ainda, quando da existência de algum Suboperador, ou terceiro que tenha contato com 

os dados, o Controlador deve ter sido notificado, tendo em vista que a multiplicidade de 

operadores e Agentes que viabilizem o tratamento de dados pode adicionar complexidades para 

 

77  BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Guia Orientativo para Definições dos Agentes de 

Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado. Brasília, maio 2021. Disponível em: 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-

guia-agentes-de-tratamento_final.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 18. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
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o atendimento de uma solicitação de informação por parte do Titular de Dados ou da própria 

ANPD.  

 

3.3 O ENCARREGADO  

 

O Encarregado é uma figura inovadora para o direito pátrio e, por aproximações 

sucessivas, tratado muitas vezes como figura idêntica ao DPO europeu. Sua criação gerou 

preocupações sobre a definição de suas atribuições e, principalmente, sobre quais seriam as 

possíveis responsabilizações decorrentes dessas.  

Pela definição trazida no art. 5º da LGPD (2018)78, o Encarregado seria uma espécie 

de ponto focal do Controlador para com a ANPD e o Titular, tendo uma função de cunho mais 

operacional e menos estratégica, quando comparado ao DPO europeu. Em outras palavras, não 

seriam figuras coincidentes, o que não significa que as atribuições do Encarregado não possam 

ser mais complexas do que está expresso na própria Lei. 

A figura do Encarregado, embora inédita do Brasil, retoma ao Federal Data Protection 

Act de 197779, tendo sido gradualmente adotada pela legislação de países membros da União 

Europeia como uma medida de boa prática para auxiliar no cumprimento das regras de proteção 

de dados. A Diretiva 95/46/EC, inclusive, menciona a possibilidade de existência desse Agente 

como uma faculdade, inaugurando tal possibilidade no âmbito da Comunidade Europeia: 

 

A Diretiva de Proteção de Dados de 1995 ainda não tornou obrigatória a indicação de 

um Encarregado pelos Controladores sujeitos à Diretiva. No lugar, reconheceu a 

possibilidade de existência de Encarregados nas leis e práticas dos estados membros, 

isentando Controladores de notificar a realização de tratamento de dados para a 

respectiva autoridade de proteção de dados caso a lei do Estado Membro requeresse a 

necessidade de indicação de um Encarregado80. (tradução nossa) 

 

 

78  Art. 5º, VIII da LGPD (2018): “Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como 

canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados”. 
79  ALEMANHA. Ministério da Justiça. Federal Data Protection Act (BDSG). [S. l., 2019]. Disponível em: 

gesetze-im-internet.de/englisch_bdsg/. Acesso em: 20 jan. 2020. 
80  No original: “The 1995 Data Protection Directive did not yet require the appointment of DPOs by controllers 

subject to it. Rather, it recognized the existence of DPOs in Member State law and practice, by allowing 

Member States to exempt controllers from the obligation to notify processing operations to the relevant 

national data protection authority (DPA), if the Member State’s law required the relevant controller to appoint 

a DPO”. (GEORGES, Marie; KORFF, Douwe. The DPO Handbook: Guidance for data protection officers 

in the public and quasi‐public sectors on how to ensure compliance with the European Union General Data 

Protection Regulation. Cambridge: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers - 

T4DATA, jul. 2019. Disponível em: https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/T4DATA-

The+DPO+Handbook.pdf. Acesso em: 20 jan. 2020. p. 120). 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/T4DATA-The+DPO+Handbook.pdf
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/T4DATA-The+DPO+Handbook.pdf
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Tendo em vista a cultura de proteção de dados e a maturidade que a regra europeia 

possui (que retoma, no mínimo, ao ano de 1995), é oportuno entender a figura do DPO europeu 

para uma melhor compreensão do que pode ser a melhor prática em torno do Encarregado. E o 

termo melhor prática é utilizado propositalmente, a fim de evidenciar que a LGPD não concede 

ao Encarregado a mesma relevância em suas funções e atribuições como o faz a GDPR em 

relação ao DPO. Encarregado não é sinônimo de DPO.  

O processo legislativo de construção da LGPD, com as constantes alterações em torno 

da figura do Encarregado, evidenciou que até se tentou dar coincidência entre o DPO e o 

Encarregado – mas não houve êxito. Pelo art. 5º, VII do Projeto de Lei 53/2018, o Encarregado 

seria uma “pessoa natural, indicada pelo responsável, que atua como canal de comunicação 

entre o responsável e os titulares e o órgão competente.”81 O termo “responsável” foi 

posteriormente substituído por “controlador”. Já a retirada no termo “pessoa natural”, trazida 

pela Lei 13.853/2019, por menor que pareça, abre um leque de possibilidades em torno da figura 

do Encarregado. Uma vez que não mais existe a obrigatoriedade de esse ser uma pessoa física, 

pode-se indicar uma pessoa jurídica externa, um grupo de trabalho ou um comitê 

multidisciplinar, por exemplo, para o exercício da atividade82. 

Quando da tramitação da Medida Provisória 869/1883, em seu Projeto de Lei de 

Conversão 7/2019, buscou-se dar mais protagonismo à figura do Encarregado, trazendo a 

necessidade de conhecimento técnico – no caso, jurídico-regulatório – e lhe garantindo a 

 

81  BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2018 (nº 4.060/2012, na Câmara dos 

Deputados). Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Brasília: 

Senado Federal, 2018. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=7738705&ts=1594012449631&disposition=inline. Acesso em: 21 out. 2021. p. 5. 
82  “Tradicionalmente, as leis de proteção de dados em todo o mundo exigem que uma pessoa física seja designada 

para desempenhar a função do encarregado. No entanto, no Brasil surgiu a dúvida sobre a possibilidade de um 

departamento na estrutura de governança da organização, em oposição a uma única pessoa física, ser designado 

para desempenhar tal função. Como principal intérprete da LGPD, a ANPD poderia ajudar a responder a essa 

pergunta em suas próximas orientações. Ao considerar essa questão, a ANPD deve reconhecer que a LGPD 

não inclui proibição de que a função do encarregado seja desempenhada por departamento/equipe da 

organização. Algumas organizações podem considerar a nomeação de uma equipe multidisciplinar para 

executar a função do encarregado sob a liderança do encarregado, que deve possuir, coletivamente, o leque de 

competências necessárias para exercer as tarefas do encarregado” (CENTRE FOR INFORMATION POLICY 

LEADERSHIP; INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO. Centro de Direito, Internet e 

Sociedade. O Papel do/a Encarregado/a conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

[S. l.], 27 set. 2021. Disponível em: 

https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/[pt]_cipl-

idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf. Acesso em: 04 out. 2021. p. 20-21). 
83  BRASIL. Presidência da República. Medida provisória nº 869, de 27 de dezembro de 2018. Altera a Lei nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados, e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados, 2018. Disponível 

em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1703516. Acesso em: 15 out. 

2021. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7738705&ts=1594012449631&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7738705&ts=1594012449631&disposition=inline
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/%5bpt%5d_cipl-idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/%5bpt%5d_cipl-idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1703516
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autonomia no exercício de sua atividade, características que são encontradas no DPO. O Projeto 

de Lei de Conversão traz que: 

 

Art. 41 [...]  

§ 4º Com relação ao encarregado, o qual deverá ser detentor de conhecimento jurídico-

regulatório e ser apto a prestar serviços especializados em proteção de dados, além do 

disposto neste artigo, a autoridade regulamentará: 

I – os casos em que o operador deverá indicar encarregado;  

II – a indicação de um único encarregado, desde que facilitado o seu acesso, por 

empresas ou entidades de um mesmo grupo econômico;  

III – a garantia da autonomia técnica e profissional no exercício do cargo. (NR) 

 

A redação final referente ao Encarregado, trazida pela Lei 13.853/2019, não 

contemplou essas características técnicas, ou ainda, a independência no exercício da atividade. 

Sobre esse último aspecto, Luciano Benetti Timm84 faz o seguinte alerta: 

 

Ainda, foi suprimida a exigência de autonomia técnica e profissional do cargo. Em 

que pese essa ser uma decisão que possa continuar sendo tomada pelas organizações, 

a ausência de previsão legal nesse sentido pode ser vista como temerária, tendo em 

vista a necessidade de ser garantida certa independência do DPO para que possa 

desempenhar suas funções de forma adequada. A bem da verdade, como se verifica 

da experiência europeia (da qual trataremos adiante), o DPO não se traduz em figura 

que atua meramente para resguardar os interesses do agente de tratamento, mas, sim, 

como responsável por garantir o cumprimento da legislação de proteção de dados. 

 

Assim, diferentemente da GDPR, a LGPD não exige que o Encarregado seja 

independente, o que não afasta, contudo, a importância de que os Controladores assegurem que 

a atividade daquele seja exercida da forma mais autônoma possível, livre de conflitos de 

interesse. O acesso direto do Encarregado à Diretoria, por exemplo, é uma forma de mitigar 

eventuais conflitos85. 

Para que as diferenças nas prerrogativas, atribuições e responsabilidades determinadas 

na regra europeia e brasileira sobre a figura do DPO e do Encarregado fiquem claras, é 

 

84  CAOVILLHA, Renato V.; DUFLOTH, Rodrigo; TIMM, Luciano B. A Relação do Data Protection Officer 

(DPO) com os Reguladores. In: BLUM, Renato O.; MORAES, Henrique F.; VAINZOF, Rony (org.), Data 

Protection Officer (Encarregado). São Paulo: Thomson Reuters, 2020. p. 457-471. p. 459. 
85  Ao contrário da GDPR da UE, a LGPD não exige explicitamente que a função do encarregado seja 

independente ou livre de qualquer conflito de interesses. Essa questão, no entanto, frequentemente surge no 

Brasil, uma vez que profissionais de privacidade e organizações buscam a GDPR e sua interpretação por órgãos 

jurisdicionais e reguladores para ajudá-los a lidar com as complexidades da LGPD. (CENTRE FOR 

INFORMATION POLICY LEADERSHIP; INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO. Centro 

de Direito, Internet e Sociedade. O Papel do/a Encarregado/a conforme a Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD). [S. l.], 27 set. 2021. Disponível em: 

https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/[pt]_cipl-

idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf. Acesso em: 04 out. 2021. p. 21). 

https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/%5bpt%5d_cipl-idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/%5bpt%5d_cipl-idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf
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pertinente observar o Quadro 7. Evidencia-se, assim, como a regra local acabou reduzindo a 

figura do Encarregado.  

 

Quadro 7 – Diferenças entre DPO e Encarregado 

DPO (GDPR) Encarregado (LGPD) 

Art. 13.1 (a) e Art. 14.1 (b):Ter seus dados de contato fornecidos quando os 

dados forem colhidos do próprio titular e quando os dados não forem 

fornecidos pelo próprio titular. 

Art. 41 1º Ter sua identidade e 

informações de contato 

divulgadas publicamente, 

preferencialmente seu website.  

Art. 30 1 (a): Nos registros dos tratamentos realizados devem ser 

discriminados os dados do controlador, co-controlador, se aplicável e do 

DPO.  

 

Art. 30 2 (a): O Operador deve manter nos registros dos tratamentos 

realizados em nome do Controlador, os seus próprios dados, os dados do 

controlador, representantes, e do DPO.  

 

Art. 33. 3 (b) e Art. 39.1 (e): Ter seus dados apresentados à respectiva 

Autoridade de Proteção de dados, para transmitir informações adicionais, 

por conta de incidente de proteção de dados.  

 

Art. 35.2 e Art. 39.1 (c): Guiar o Controlador na elaboração do RIPD.  

Art 36.3 (d) e Art. 39.1 (e): Ter seus dados apresentados à respectiva 

Autoridade de Proteção de dados, em consultas sobre tratamentos que 

possam causar impacto aos direitos dos titulares. 

 

Art. 37.5: O DPO deve ser designado com base em suas qualidades 

profissionais, em especial, seu conhecimento técnico da regra de proteção 

de dados, das práticas e habilidades para desempenhar as atribuições do 

DPO.  

 

Art. 38.1: Ser envolvido, adequada e tempestivamente, em matérias 

relacionadas ao tratamento de dados. 

 

Art. 38.2: Ter os devidos acessos e recursos para desempenhar suas 

atribuições. 

 

Art. 38.3: Agir de forma independente, não podendo ser punido por exercer 

suas atribuições.  

 

Art.38.3: Reportar diretamente para a diretoria do controlador ou operador.  

Art. 38.4: Ser o ponto de contato dos titulares de dados.  Art. 41. §2º I, aceitar 

reclamações e comunicações dos 

titulares, prestar esclarecimentos 

e adotar providências; 

Art. 38.5: Estar vinculado à obrigação de sigilo e confidencialidade no 

exercício de suas atribuições. 

 

Art. 38.6: Exercer outras atividades, desde que não haja conflito de 

interesse. 

 

Art. 39.1 (a): Informar e Aconselhar o Controlador, Operador e respectivos 

funcionários sobre as obrigações relativas ao tratamento de dados.  

Art. 41, §2º, III - orientar os 

funcionários e os contratados da 

entidade a respeito das práticas a 

serem tomadas em relação à 

proteção de dados pessoais 

Art. 39.1 (b): Supervisionar o cumprimento das regras e políticas de 

proteção de dados, incluindo as designações de responsabilidades, 

treinamentos de funcionários envolvidos em tratamento de dados, assim 

como a auditoria da matéria.  

 

Art. 39.1 (d): Cooperar com a respectiva Autoridade de Proteção de Dados.  Art. 41, §2º, II, receber 

comunicações da autoridade 

nacional e adotar providências; 

Art. 39.2: Tem a incumbência de considerar apropriadamente o risco 

envolvido no tratamento de dados, considerando a natureza, o escopo, o 

contexto e a finalidade do tratamento.  
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DPO (GDPR) Encarregado (LGPD) 

 Art. 41, §2º, IV - executar as 

demais atribuições determinadas 

pelo controlador ou 

estabelecidas em normas 

complementares. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Bem verdade é que, segundo o art. 41, §3º da LGPD (2018), foi dada à ANPD a 

possibilidade de ampliar futuramente o escopo de atribuição do Encarregado. Ao mesmo tempo, 

como pode ser visto no Quadro 7, o legislador, em alguns momentos, designa uma atribuição e 

investe o Encarregado como o responsável por “adotar providências” (art. 41, §2º, I e II). Ou 

seja, o Encarregado recebe o poder de viabilizar diretamente algumas atribuições, o que a 

ANPD pode levar em consideração para ampliar o seu escopo de atividades.  

E essa, ao tratar brevemente da figura do Encarregado no “Guia Orientativo para 

Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado”, determinou, 

como boa prática, que seria importante que ele tivesse a liberdade de atuação. Ainda, afirmou 

ser importante que tenha qualificações técnicas para exercer tal função86 – ressaltando-se aqui 

o caráter orientativo e não vinculante do documento.  

É notável, contudo, que o Encarregado, mesmo tendo atribuições genéricas como a de 

“adotar providências”, teve uma redução considerável de atribuições quando comparado com o 

DPO, não sendo correto tratá-los como sinônimos. Além disso, as atribuições genéricas podem 

até gerar mais atividades ao Encarregado, mas não devem ser interpretadas como suficientes 

para atribuir-lhe responsabilizações, como disposto no item 3.3.3.  

Tendo sido explicada a figura do Encarregado em relação ao DPO, num cenário ótimo, 

visando boas práticas, ou, ainda, buscando antever os futuros posicionamentos que a ANPD 

deveria ter sobre ele, parece pertinente que esse tenha sim atribuições semelhantes às 

atribuições do DPO. Assim, os próximos itens desta seção observam o DPO justamente para 

ter um melhor entendimento de interpretações e definições que poderiam ser transferidas para 

a figura do Encarregado. São trabalhados a seguir pontos que ainda devem ser definidos para a 

 

86  “72. Como boa prática, considera-se importante que o encarregado tenha liberdade na realização de suas 

atribuições. No que diz respeito às suas qualificações profissionais, estas devem ser definidas mediante um 

juízo de valor realizado pelo controlador que o indica, considerando conhecimentos de proteção de dados e 

segurança da informação em nível que atenda às necessidades da operação da organização”. (BRASIL. 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento 

de Dados Pessoais e do Encarregado. Brasília, maio 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-

br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-

tratamento_final.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 22). 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
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LGPD, e que já foram abordados sob a égide da GDPR, tais como os aspectos que levam à 

necessidade de indicação de um Encarregado, assim como as atribuições que esse ator possui.  

 

3.3.1 A necessidade de nomeação 

 

A necessidade de nomeação de um Encarregado ainda é um ponto que precisa ser 

esclarecido na LGPD. Tendo em vista que a própria GDPR também trouxe situações nas quais 

não seria necessário indicar o DPO, é pertinente entender como essa questão foi resolvida no 

contexto europeu. Esse é o objetivo da presente seção. 

A GDPR, em seus arts. 37 a 39, estabelece os casos nos quais a existência do DPO é 

obrigatória, assim como as atribuições e prerrogativas que devem ter esse Agente. Já as 

atribuições do Encarregado estão definidas no art. 41 da LGPD (2018), sendo que, nos termos 

do seu §3º, é possível que a ANPD estabeleça normas complementares discorrendo sobre os 

casos de sua dispensa. Segundo o Autoridade, “deve-se assumir, como regra geral, que toda 

organização deverá indicar uma pessoa para assumir esse papel”87. Dessa maneira, é pertinente 

entender quais foram os critérios de dispensa utilizados na GDPR, para um maior entendimento 

sobre sua possível replicação no Brasil.  

O art. 37 da GDPR estipula que 

 

[o] responsável pelo tratamento e o subcontratante designam um encarregado da 

proteção de dados sempre que:  

a) O tratamento for efetuado por uma autoridade ou um organismo público, 

excetuando os tribunais no exercício da sua função jurisdicional;  

b) As atividades principais do responsável pelo tratamento ou do subcontratante 

consistam em operações de tratamento que, devido à sua natureza, âmbito e/ou 

finalidade, exijam um controlo regular e sistemático dos titulares dos dados em grande 

escala; ou  

c) As atividades principais do responsável pelo tratamento ou do subcontratante 

consistam em operações de tratamento em grande escala de categorias especiais de 

dados nos termos do artigo 9º e de dados pessoais relacionados com condenações 

penais e infrações a que se refere o artigo 10º88. 

 

 

87  BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Guia Orientativo para Definições dos Agentes de 

Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado. Brasília, maio 2021. Disponível em: 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-

guia-agentes-de-tratamento_final.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 22.  
88  CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. Regulamento (UE) 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 

(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 

maio 2016. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 out. 2021. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
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O item “a” é autoexplicativo: as entidades que pertençam ao poder público devem 

indicar um DPO. Os itens “b” e “c”, contudo, necessitam ter seus conceitos decompostos para 

o correto entendimento. Tal decomposição foi feita no Grupo de Trabalho do artigo 29, Working 

Paper 243, de 5 de abril de 2017, que tratou exclusivamente da figura do DPO89. 

O primeiro conceito que deve ser entendido é o de atividades principais, que são 

aquelas fundamentais para que o Controlador ou Operador exerça o objeto social da entidade. 

Trata-se de algo que necessite do tratamento dos dados para que seja efetuado, como, por 

exemplo, o acesso ao histórico de saúde de um paciente num hospital, fundamental para evitar 

alergias e aumentar as chances de uma cirurgia bem-sucedida.  

O conceito de grande escala, mencionado no final do item ‘b”, não é trazido no Grupo 

de Trabalho do artigo 29, Working Paper 243. No seu lugar, são mencionadas situações que 

devem ser assim consideradas, destacando-se: (i) o número de titulares em relação à população; 

(ii) o volume de dados processados, assim como sua diversificação; (iii) a duração do 

processamento; e (iv) a extensão geográfica desse. Além disso, ainda traz alguns exemplos 

setoriais, como (i) o processamento de dados de pacientes em um hospital; (ii) o processamento 

de informações de deslocamento de passageiros em transportes públicos; (iii) a geolocalização 

de clientes de cadeias internacionais de fast-food, para fins estatísticos, por Controlador 

especializado; (iv) o tratamento de dados de clientes por seguradoras ou bancos; e (v) o 

tratamento de dados para marketing comportamental, seja esse online ou não90. O item “c”, por 

sua vez, abrange os tratamentos de dados sensíveis, e, ainda, os tratamentos de dados pessoais 

relacionados a condenações penais e infrações91.  

Já a LGPD (2018), ao tratar do Encarregado em seu art. 41, afirma que apenas o 

Controlador deve indicá-lo, omitindo a figura do Operador que consta na definição presente no 

art. 5º, VIII do mesmo diploma. Isso gera um caráter dúbio na regra, dado que são duas 

diretrizes divergentes para um mesmo assunto. Uma vez que o Operador também tem 

 

89  GRUPO DO ARTIGO 29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS. Orientações sobre os encarregados da 

proteção de dados (EPD). European Commission, [s. l.], 05 abr. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048/en. Acesso em: 13 out. 2021. p. 8. 
90  Ibid.. 
91  Conforme o art. 9º, 1 da GDPR, “[é] proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou 

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

tratamento de dados genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados 

relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa”. (CONSELHO DA 

UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. Regulamento (UE) 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 (Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados). Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 maio 2016. 

Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 out. 2021).  

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048/en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
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atribuições importantes, é recomendável, como boa prática, que ele tenha também um 

Encarregado próprio, dado que pode, por exemplo, ser solicitado a enviar alguma informação 

diretamente para a ANPD. Não obstante essa possibilidade, o Operador não deve ter interação 

direta com o titular dos dados, que deverá tratar diretamente com o Controlador para eventuais 

solicitações.  

A ANPD, ao publicar a sua agenda regulatória para 2021-202292, designou o 

estabelecimento de normas complementares e hipóteses de dispensa do Encarregado como a 

oitava prioridade, sendo que os trabalhos relativos a essa matéria terão início no primeiro 

semestre de 2022. De qualquer maneira, independentemente de um comando legal para a 

designação de um Encarregado, a sua existência mostra a preocupação do Controlador para com 

os dados que trata, o que pode lhe dar até mesmo vantagem competitiva ou justificar um preço 

mais elevado em relação aos seus concorrentes que não empreguem o mesmo grau de 

diligência.  

Em setembro de 2021 foi publicado artigo denominado “O Papel do/a Encarregado/a 

conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)”, do CIPL e CEDIS-IDP, segundo 

o qual as diligências mencionadas pela LGPD, principalmente quanto ao Encarregado, devem 

ser vistas como um piso, não como um teto93. Dessa maneira, tendo em vista a importância de 

seu papel, é fundamental existir uma posição mais proativa da ANPD, publicando diretrizes 

para auxiliar as organizações de menor porte, que, não obstante a não obrigatoriedade, optem 

por indicar um Encarregado94.  

No que diz respeito a essa dispensa, ainda não existe clareza quanto a quais serão os 

requisitos para essa. Contudo, é importante deixar clara a ressalva de que isso não significa 

dispensa de conformidade e implementação da LGPD.  

 

 

 

 

 

92  BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2021. Torna pública 

a agenda regulatória para o biênio 2021-2022. Diário Oficial da União, [Brasília]: Presidência da República, 

n. 19, p. 3, 28 jan. 2021. Seção 1. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-11-de-27-de-

janeiro-de-2021-301143313. Acesso em: 10 fev. 2021. 
93  CENTRE FOR INFORMATION POLICY LEADERSHIP; INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO 

PÚBLICO. Centro de Direito, Internet e Sociedade. O Papel do/a Encarregado/a conforme a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD). [S. l.], 27 set. 2021. Disponível em: 

https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/[pt]_cipl-

idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf. Acesso em: 04 out. 2021. p. 8. 
94  Ibid., p. 14. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-11-de-27-de-janeiro-de-2021-301143313
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-11-de-27-de-janeiro-de-2021-301143313
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/%5bpt%5d_cipl-idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/%5bpt%5d_cipl-idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf
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3.3.2 Das atribuições e prerrogativas do Encarregado 

 

O Encarregado exerce uma função fundamental no auxílio ao cumprimento das regras 

de proteção de dados, motivo pelo qual é aconselhável que Controladores com uma estrutura 

mais robusta, independentemente de ser optativo, implementem sua função como um facilitador 

para o cumprimento das disposições de proteção de dados. Além disso, a nomeação de um 

Encarregado, num contexto em que o Controlador estaria dispensado de fazê-la, deve ser vista 

pela ANPD como uma busca por boa prática por parte do Controlador. Ainda, num contexto 

em que aquele Controlador figure como parte em um processo administrativo sancionador, pode 

ser um mitigante quando da aplicação das penalidades. 

Conforme visto, a definição de Encarregado trazida pelo art. 5º, VIII da LGPD 

(2018)95 acaba pecando não apenas por mencionar o Operador, mas também por transmitir uma 

visão limitada quanto à função em si. Não obstante apresentado como um ponto de contato, o 

Encarregado deve ser aquele Agente incumbido de tomar as devidas providências quando 

abordado, o que significa alterar processos, fiscalizar os procedimentos referentes aos 

tratamentos dos dados e disseminar a cultura de proteção de dados na instituição, inclusive 

dando orientações e treinamentos aos funcionários quanto às práticas de proteção de dados, 

como pode ser compreendido da leitura do art. 41 da LGPD (2018): 

 

Art. 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais.  

§ 1º A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas 

publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do 

controlador. 

§ 2º As atividades do encarregado consistem em:  

I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar 

providências;  

II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;  

III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a 

serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e  

IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas 

em normas complementares. 

§ 3º A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a 

definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da 

necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume 

de operações de tratamento de dados. 

 

Tomando por base o tratamento dado ao DPO, abordado na seção 3.3.1, deve ser 

mantida a ideia de que o Encarregado ocupe posição estratégica na estrutura do Controlador em 

 

95  “Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o 

controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados”. 
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questões de Tratamento de dados, devendo ser assegurado que ele desempenhe a sua função de 

forma independente, tendo reporte direto para a alta administração da instituição96. A 

independência, inclusive, deve ser garantida por meio da impossibilidade de represália ou 

penalizações por parte do Controlador.  

Ao tratar desse dualismo entre itens que seriam importantes de terem um envolvimento 

do Encarregado versus as atribuições expressas na LGPD, CIPL e IDP mencionam alguns 

pontos como possíveis atribuições ou, ao menos, nos quais o Encarregado deveria estar 

envolvido97: 

 

• manter registro das operações de tratamento de dados pessoais (Artigo 37);  

• realizar ou supervisionar avaliações de risco de privacidade de dados (Artigo 38);  

• identificar as bases legais aplicáveis ao tratamento de dados (Artigos 7, 11 e artigos 

relacionados);  

• redigir notificações a titulares sobre o tratamento de dados (Artigo 9);  

• participar na resposta e na gestão de incidentes de segurança envolvendo dados 

pessoais (Artigo 46) — incluindo a organização de exercícios teóricos com o pessoal 

interno relevante;  

• realizar ou participar de auditorias de políticas e procedimentos de privacidade e 

segurança de dados de terceiros; 

• elaborar políticas, processos, controles e modelos internos relevantes para vários 

assuntos de privacidade de dados e relacionados com o programa de governança de 

privacidade de dados da organização;  

• redigir/negociar contratos de proteção de dados com clientes, parceiros e prestadores 

de serviço; e  

• oferecer treinamento e planejar atividades de conscientização para as várias funções 

dentro da organização em questões de privacidade de dados. 

Exemplos de possíveis atribuições adicionais do encarregado de caráter mais 

estratégico são: 

• atuar como facilitador, ou responsável, do programa de governança em privacidade 

— tal tarefa pode incluir uma variedade de atividades, desde o planejamento e 

desenvolvimento do programa até a implementação e supervisão do programa; 

também pode incluir a responsabilidade de implementar fluxos de trabalho específicos 

do programa (por exemplo, trabalho relacionado às responsabilidades do encarregado, 

como tratar de solicitações de direitos de titulares de dados e gerenciar incidentes de 

segurança);  

 

96  Conforme o art. 38, 3 da GDPR, “[o] responsável pelo tratamento e o subcontratante asseguram que da proteção 

de dados não recebe instruções relativamente ao exercício das suas funções. O encarregado não pode ser 

destituído nem penalizado pelo responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante pelo facto de exercer as 

suas funções. O encarregado da proteção de dados informa diretamente a direção ao mais alto nível do 

responsável pelo tratamento ou do subcontratante.” (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO 

EUROPEU. Regulamento (UE) 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 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). 

Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 maio 2016. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 

out. 2021). 
97  CENTRE FOR INFORMATION POLICY LEADERSHIP; INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO 

PÚBLICO. Centro de Direito, Internet e Sociedade. O Papel do/a Encarregado/a conforme a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD). [S. l.], 27 set. 2021. Disponível em: 

https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/[pt]_cipl-

idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf. Acesso em: 04 out. 2021. p. 16-17. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/%5bpt%5d_cipl-idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/%5bpt%5d_cipl-idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf
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• supervisionar a implementação de políticas internas e processos relacionados à 

privacidade de dados — incluindo a realização de avaliações e análises periódicas; 

desenvolvimento de ferramentas de autoavaliação a serem utilizadas pela empresa; 

apresentação de relatórios sobre a eficácia e conclusão de tais políticas e processos 

para a alta administração; assessoria sobre atualizações necessárias de tais políticas e 

processos; apoio a auditorias internas; 

• envolver-se nas principais avaliações de risco de privacidade de dados em vários 

níveis dentro da organização, tanto em toda a empresa quanto nos níveis de 

produtos/serviços e de gerenciamento de risco de terceiros — isso inclui ser um dos 

principais pontos de escalonamento para decisões sobre produtos necessárias após 

avaliações de risco e envolver-se em discussões do alto escalão sobre os riscos em 

toda a empresa;  

• acompanhar desenvolvimentos nacionais e globais em privacidade de dados — 

incluindo a análise do impacto de tais desenvolvimentos na organização seguida de 

apresentação de relatórios para a alta administração; e  

• envolver-se externamente em questões de proteção de dados — isso inclui participar 

como ouvinte e comunicador de conferências, webinars ou mesas-redondas; reagir a 

relatos da mídia; fornecer feedback à alta administração e ao público interno relevante 

sobre os sentimentos do público externo em relação às práticas de privacidade de 

dados da organização; engajar-se em redes/comunidades do encarregado. 

 

A GDPR dá tamanha importância ao DPO que determina o seu imediato envolvimento 

nas questões relacionadas ao tratamento de dados. O cumprimento dessa obrigação é de grande 

importância para que esse Agente consiga exercer a sua função mais relevante: garantir que o 

Controlador esteja em conformidade com a regra de proteção de dados que lhe é aplicável. Um 

exemplo claro disso é a necessidade de aplicação do filtro de conformidade com as regras de 

proteção de dados quando da criação de um novo produto ou serviço, e o DPO é a pessoa mais 

indicada para realizá-lo98. A mesma premissa é verdadeira em relação ao Encarregado: tê-lo 

como parte no processo de criação de um novo serviço ou produto fará com que o Controlador 

tenha a proteção de dados como um item obrigatório em seu processo criativo. 

Um outro tópico no qual a presença de um Encarregado pode agregar valor é quando 

da elaboração do RIPD, denominado Data Protection Impact Assessment na GDPR. A LGPD 

(2018) menciona a prerrogativa de solicitar o mencionado relatório em algumas situações, e o 

tratamento de dados baseado em legítimo interesse é um deles.  

Segundo o Grupo de Trabalho do artigo 29, Working Paper 243, o DPO é aquele que 

deve emitir posicionamentos relativos à proteção de dados, principalmente no que diz respeito 

 

98  Conforme o art. 38, 1 da GDPR, “[o] responsável pelo tratamento e o subcontratante asseguram que o 

encarregado da proteção de dados seja envolvido, de forma adequada e em tempo útil, a todas as questões 

relacionadas com a proteção de dados pessoais”. (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO 

EUROPEU. Regulamento (UE) 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 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). 

Jornal Oficial da União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 maio 2016. Disponível em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 

out. 2021). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
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a: (i) elaborar ou não um RIPD; (ii) qual metodologia utilizar para a elaboração desse; (iii) 

decidir por confeccionar o relatório internamente ou contratar um assessor para tal; (iv) quais 

os mecanismos técnicos e organizacionais devem ser aplicados para mitigar os riscos aos 

direitos dos titulares; e (v) se as conclusões do relatório estão em conformidade com as regras 

de proteção de dados99. Assim, por conta do seu conhecimento na matéria de proteção de dados, 

o Encarregado precisa ter protagonismo na elaboração do Relatório. 

Em conclusão, a LGPD reduziu as atribuições do Encarregado, se comparado ao DPO 

europeu. Tal fato, contudo, não significa que a sua importância foi reduzida. O Encarregado, 

assim como o DPO, é peça fundamental para trazer a atenção do Controlador de que a proteção 

de dados é condutora do processo criativo, devendo permear todas as suas atividades.  

 

3.3.3 Demais questões sobre o Encarregado 

 

Esta subseção aborda algumas questões que são muito importantes no exercício da 

atividade do Encarregado, mas acabaram não sendo exploradas pela LGPD. São esses a 

localização física do Encarregado, a possibilidade de um mesmo Encarregado ser responsável 

por uma série de Controladores pertencentes a um mesmo grupo econômico, eventual 

contratação de Encarregado externo e suas implicações, assim como os conhecimento técnicos 

que o Encarregado deve possuir para um ideal desempenho de sua função.  

A LGPD não dispõe sobre a localização física do Encarregado, não havendo, por 

exemplo, a proibição desse estar localizado fora do Brasil. É necessário, contudo, a 

compreensão de que o Encarregado, no exercício de sua função de canal de comunicação entre 

os Titulares e com a ANPD, deve ser facilmente acessível, o que pode ser prejudicado quando 

se tem implicações de fuso ou até mesmo de uma falta de intimidade com as peculiaridades da 

regra nacional. Tendo em vista a inexistência de proibição, é necessário ter em mente apenas 

que, se o Encarregado estiver em outra jurisdição, ele deve estar apto a proporcionar um 

atendimento eficaz e célere como se no Brasil estivesse. No que tange à GDPR, a possibilidade 

de DPO fora da Comunidade Europeia é mencionada no Grupo de Trabalho 243: 

 

Para garantir que o Encarregado seja acessível, o Grupo de Trabalho do artigo 29 

recomenda que o Encarregado esteja localizado na União Europeia, independente do 

Controlador ou Operador estar localizado na União Europeia.  

 

99  GRUPO DO ARTIGO 29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS. Orientações sobre os encarregados da 

proteção de dados (EPD). European Commission, [s. l.], 05 abr. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048/en. Acesso em: 13 out. 2021. p. 17. 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048/en
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No entanto, não se pode excluir que, nalgumas situações em que o responsável pelo 

tratamento ou o subcontratante não tenha estabelecimento dentro da União Europeia, 

o EPD possa exercer as suas atividades de forma mais eficaz se estiver situado fora 

da UE100.  

 

A GDPR, em seu art. 37, item 6, determina que o DPO pode ser um funcionário do 

Controlador ou, ainda, um prestador de serviços externo101. Uma vez silente, a LGPD acaba 

possibilitando a mesma prerrogativa. Cabe, contudo, considerar as implicações de se ter um 

Encarregado que não pertença à entidade do Controlador.  

Tendo em vista a importância da função e a necessidade de acesso à alta administração, 

seria necessário transmitir informações estratégicas ao prestador de serviços, como se 

funcionário fosse. Seria inevitável, inclusive, recorrer ao seu ponto de vista de forma rotineira, 

para matérias corriqueiras. Não obstante uma possibilidade, é mais produtivo, em termos de 

sinergia com a instituição Controladora, ter um Encarregado funcionário da instituição, o que 

foi confirmado no contexto da GDPR, em pesquisa que evidenciou que 7 em cada 10 empresas 

têm DPO próprio, realizada pela International Association of Privacy Professionals102. 

Adicionalmente, é possível ter um único Encarregado cuidando de diversas entidades 

de um mesmo grupo econômico. O critério que se deve ter em mente é a acessibilidade a esse 

Encarregado, pois ele deve estar disponível, de forma uníssona, a todas as entidades do grupo, 

lembrando que deve se comunicar com os titulares de dados e com autoridades e, ainda, 

supervisionar o cumprimento das regras para cada entidade.  

É importante que o Controlador, por questão de boa-prática de governança, determine 

os requisitos mínimos para a pessoa ou grupo que exercerá a atribuição do Encarregado, de 

forma a garantir que os aspectos técnicos relacionados à regulação específica, à atividade do 

Controlador, eventuais peculiaridades do setor e do próprio controlador não sejam ignoradas 

no exercício da atividade do Encarregado. Na citação abaixo, são elencados alguns pontos de 

 

100  GRUPO DO ARTIGO 29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS. Orientações sobre os encarregados da 

proteção de dados (EPD). European Commission, [s. l.], 05 abr. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048/en. Acesso em: 13 out. 2021.  p. 13.  
101  Conforme o art. 37, 6 da GDPR: “[o encarregado da proteção de dados pode ser um elemento do pessoal da 

entidade responsável pelo tratamento ou do subcontratante, ou exercer as suas funções com base num contrato 

de prestação de serviço”. (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. 

Regulamento (UE) 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 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Jornal Oficial da 

União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 maio 2016. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 out. 2021). 
102  FTI CONSULTING; INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PRIVACY PROFESSIONALS. International 

Association of Privacy Professionals. [S. l.], dez. 2020. Disponível em: https://iapp.org/resources/article/iapp-

fti-consulting-privacy-governance-report-2020/. Acesso em: 04 out. 2021. p. 48. 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048/en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://iapp.org/resources/article/iapp-fti-consulting-privacy-governance-report-2020/
https://iapp.org/resources/article/iapp-fti-consulting-privacy-governance-report-2020/
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habilidade e conhecimento que o Encarregado deveria ter, sendo importante ressaltar que 

inexiste determinação legal nesse sentido, tratando-se de uma questão de boa-prática de 

governança: 

 

Resumindo, além do conhecimento especializado, as habilidades essenciais do 

encarregado incluem:  

• liderança e competências comerciais;  

• habilidades interpessoais e habilidades de comunicação e ensino;  

• conhecimento da organização e do negócio;  

• habilidades organizacionais e de gerenciamento de projetos; e  

• habilidades analíticas103. 

 

O Encarregado ainda necessita de várias definições por parte da ANPD, tendo em vista 

que a LGPD deixa essa figura muito aberta. Nesse aspecto, será necessário um posicionamento 

claro sobre quais serão os requisitos para ocupar essa posição, eventuais regras que devem ser 

observadas para o caso de contratação de um Encarregado externo, a possibilidade de um único 

Encarregado para cobrir diversos Encarregados de um mesmo grupo econômico, entre outros 

pontos, que acabam sendo levantados apenas quando da indicação do Encarregado: 

 

Há algumas áreas que podem apresentar desafios para as organizações, ou exigir 

esclarecimentos, interpretações e orientações para garantir uma implementação 

efetiva do papel do encarregado. Os desafios incluem: se organizações múltiplas 

dentro de um único grupo corporativo podem indicar um único encarregado; se as 

organizações podem ter mais de um encarregado; se o papel do encarregado pode ser 

terceirizado; e outros. Ao publicar regras sobre o papel do encarregado, a ANPD deve 

incentivar uma interpretação flexível das exigências do encarregado e baseada em 

resultados, a fim de possibilitar que encarregados possam atuar nos mais diversos 

tipos de organizações, incluindo organizações multinacionais, pequenas e médias 

empresas, startups, ONGs e organizações públicas104. 

 

Projeta-se que a figura do Encarregado ainda será muito desenvolvida no Brasil. O 

aumento de uma cultura de proteção de dados como forma de garantia de privacidade 

definitivamente tem potencial de impulsionar essa nova função, criando um nicho de mercado 

e chamando a atenção para os programas de proteção de dados desenvolvidos com o auxílio 

 

103  CENTRE FOR INFORMATION POLICY LEADERSHIP; INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO 

PÚBLICO. Centro de Direito, Internet e Sociedade. O Papel do/a Encarregado/a conforme a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD). [S. l.], 27 set. 2021. Disponível em: 

https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/[pt]_cipl-

idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf. Acesso em: 04 out. 2021. p. 13-14. 
104  CENTRE FOR INFORMATION POLICY LEADERSHIP; INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO 

PÚBLICO. Centro de Direito, Internet e Sociedade. O papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

Pessoais (ANPD) conforme a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): Documento 

integrante do Projeto Conjunto “Implementação e Regulamentação Efetiva da Nova Lei de Proteção de Dados 

brasileira”. [S. l.], 17 abr. 2020. Disponível em: https://wpcdn.idp.edu.br/idpsiteportal/2020/08/pt_cipl-

idp_whitepaper_anpd-1.pdf. Acesso em: 19 nov. 2020. p. 11. 

https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/%5bpt%5d_cipl-idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/%5bpt%5d_cipl-idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf
https://wpcdn.idp.edu.br/idpsiteportal/2020/08/pt_cipl-idp_whitepaper_anpd-1.pdf
https://wpcdn.idp.edu.br/idpsiteportal/2020/08/pt_cipl-idp_whitepaper_anpd-1.pdf
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desse profissional. Tendo em vista esse desenvolvimento, este item buscou dar mais clareza 

quanto às determinações legais para essa função e sua comparação com o DPO. Na sequência, 

busca-se entender como pode ser a sua responsabilização e a dos outros Agentes já tratados.  
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4 A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES DE TRATAMENTO 

 

Incidentes de segurança da informação ou a utilização inadequada de dados pessoais 

podem ter efeitos muito prejudiciais, não apenas para o indivíduo que teve seu dado vazado, 

como também para a sociedade. Tal pode ser constatado em casos como o envolvimento do 

Facebook e da Cambridge Analytica nas eleições norte americanas e no Brexit105 e, mais 

recente, no vazamento de CPFs de mais de 223 milhões de pessoas vivas e falecidas ocorrido 

no Brasil, causando preocupação em relação à golpes e crimes106. Omri Ben-Shahar denomina 

como “poluição de dados” (data pollution) essa utilização nociva, desenfreada e agregada de 

dados: 

 

Dois fenômenos adicionaram urgência a esse desafio [de combate à poluição de 

dados]. O primeiro foi a divulgação intencional de dados pessoais, dramaticamente 

demonstrada nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2016. A base de dados 

de informações pessoais do Facebook foi utilizada para propagar falsas propagandas 

políticas. Notícias falsas relacionadas a assuntos políticos não são novidades, contudo, 

o seu efeito ganhou nova magnitude e dificuldade de detecção quando impulsionada 

e pontuada por processos de enriquecimento de dados. O segundo fenômeno foi 

relacionado à divulgação não intencional de dados pessoais – a falha de segurança da 

companhia quanto a sua base de dados. A falha de segurança da Equifax, na qual os 

dossiês financeiros de 143 milhões de consumidores foi roubado, é um exemplo claro 

de poluição de dados107. (tradução nossa) 

 

Com o advento da LGPD, os casos brasileiros começaram a ter visibilidade. Em 16 de 

janeiro de 2019, a empresa Netshoes (Ns2.Com Internet S.A.) celebrou um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios 

(MPDFT), no qual se comprometeu a pagar uma indenização por danos morais coletivos por 

conta de um incidente de segurança em que foram compartilhados dados pessoais como nome, 

 

105  WONG, Julia Carrie. The Cambridge Analytica scandal changed the world – but it didn’t change Facebook. 

The Guardian, [s. l.], 18 mar. 2019. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/17/the-cambridge-analytica-scandal-changed-the-world-

but-it-didnt-change-facebook. Acesso em: 12 fev. 2021. 
106  PASSARINHO, Nathalia. Como megavazamentos de dados acontecem e por que é difícil se proteger deles. 

BBC News Brasil, Londres, 11 fev. 2021. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56031998. 

Acesso em: 12 fev. 2021. 
107  “Two phenomena have added urgency to this challenge. The first is the intentional release of personal data, 

which the events surrounding the 2016 U.S. presidential election dramatically illustrated. Facebook’s 

database of personal information was used to spread false political ads. Political lies are not new, but their 

effect is magnified and harder to detect when propelled and pinpointed by data-rich processes. The second 

phenomenon is the nonintentional release of personal data—the failure of companies to secure their databases. 

The Equifax security breach, in which entire financial dossiers of 143 million consumers were stolen, is a 

prominent exemplar of this data emission problem”. (BEN-SHARAR, Omri. Data Pollution. Journal of Legal 

Analysis, [s. l.]: Harvard Law School, v. 11, p. 104-159, 30 set. 2019. Disponível em: 

https://doi.org/10.1093/jla/laz005. Acesso em: 12 fev. 2021. p. 2). 

https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/17/the-cambridge-analytica-scandal-changed-the-world-but-it-didnt-change-facebook
https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/17/the-cambridge-analytica-scandal-changed-the-world-but-it-didnt-change-facebook
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56031998
https://doi.org/10.1093/jla/laz005
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data de nascimento, endereço, CPF e informações de pedidos de milhões de usuários, gerando 

um comprometimento dos dados pessoais de clientes108. Pelo TAC, a Netshoes prometeu pagar 

a quantia de 500 mil reais e implementar medidas de proteção de dados e segurança da 

informação. Assinado em 2019, o TAC já trouxe a LGPD (2018) como um referencial em 

relação à proteção de dados e garantia de privacidade e segurança da informação: 

 

Cláusula 3ª - A empresa Netshoes (Ns2.Com Internet S.A.) compromete-se a: 1) 

implantar medidas adicionais ao seu Programa de Proteção de Dados, quais sejam: 

gerenciamento de riscos e vulnerabilidades no portal Netshoes; ações de adequação à 

Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais; e atualização contínua de sua Política de 

Segurança Cibernética; 2) realizar esforços de orientação de consumidores, a 

aumentar o nível de conhecimento sobre os riscos cibernéticos e medidas de proteção 

de seus dados pessoais, por meio de campanha de conscientização; e 3) disseminar ao 

mercado as melhores práticas para privacidade e proteção de dados pessoais, por meio 

da participação em fóruns e eventos especializados; e difusão de boas práticas de 

proteção dos dados 109. 

 

A mencionada decisão ainda não utiliza as penalidades trazidas pela LGPD (2018), 

apenas os seus princípios e definições. Contudo, tendo em vista suas possibilidades punitivas, 

o presente capítulo trata do poder sancionatório da ANPD, com base no capítulo VIII, arts. 52 

ao 54 da LGPD (2018).  

Isso porque o entendimento da extensão do poder fiscalizatório e sancionatório da 

ANPD será de vital importância aos Agentes – público-alvo das mencionadas penalidades. Para 

isso, a observação do exemplo europeu e das multas já aplicadas desde a entrada em vigor da 

GDPR serve de alerta e guia na preparação dos Agentes brasileiros, o que é tratado na seção 

4.1.  

Tendo em vista a possibilidade de responsabilização solidária entre o Controlador e o 

Operador, com base na regra geral, busca-se, ainda, entender como se dá a aplicação da 

solidariedade a partir da regra geral do direito civil – matéria da seção 4.2. Por fim, a seção 4.3 

apresenta um apanhado sobre a matéria de responsabilização nos termos da LGPD.  

 

4.1 O CENÁRIO SANCIONATÓRIO EUROPEU 

 

A GDPR está em vigor desde 25 de maio de 2018, tendo as autoridades de proteção 

de dados, sob a égide da mencionada regra, já arrecadado valores consideráveis em multas por 

 

108  DISTRITO FEDERAL. Ministério Público. Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial. 

Termo de Ajustamento de Conduta: TAC n. 01/2019 – ESPEC. Brasília, 16 jan. 2019. Disponível em: 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/tacs/espec/TAC_Espec_2019_001.pdf. Acesso em: 19 nov. 2020. p. 4. 
109  Ibid., p. 6. 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/tacs/espec/TAC_Espec_2019_001.pdf
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seu descumprimento. Seus arts. 83 e 84 trazem as condições e possibilidades de sanções 

aplicadas pelas respectivas autoridades. O maior valor arrecadado, até o momento, corresponde 

às multas decorrentes da inexistência de bases legais para o tratamento de dados, conforme 

pode ser observado no Quadro 8: 

 

Quadro 8 – Soma de multas por tipo de violação 

Soma das multas Valor total de multas 

Base legal insuficiente para processamento de dados € 164.152.598 (209 multas) 

Medidas técnicas e organizacionais insuficientes para garantir a segurança da 

informação 

€ 64.035.532 (116 multas) 

Não conformidade com os princípios gerais de tratamento de dados € 33.684.364 (89 multas) 

Cumprimento insuficiente dos direitos dos titulares dos dados € 7.764.725 (50 multas) 

Cumprimento insuficiente das obrigações de informação € 5.635.445 (30 multas) 

Cumprimento insuficiente das obrigações de notificação de violação de dados € 714.291 (14 multas) 

Ausência de nomeação de DPO € 186.000 (5 multas) 

Cooperação insuficiente com a autoridade supervisora € 178.629 (24 multas) 

Acordo de processamento de dados insuficiente € 14.380 (2 multas) 

Desconhecido € 500 (1 multa) 

Fonte: Enforcement Tracker110. (tradução nossa) 

 

Relatório do DLA Piper de 2021 mostra que a própria cultura de reportes e denúncias 

de incidentes de privacidade aumentou consideravelmente desde a entrada em vigor da GDPR 

em maio de 2018. Isso mostra que a população denuncia os incidentes e valoriza a proteção dos 

seus dados:  

 

No agregado, houve mais de 281 mil notificações de incidentes de proteção de dados 

desde a entrada em vigor da GDPR em 25 de maio de 2018, com a Alemanha (77.747), 

Holanda (66.527) e Reino Unido (30.536) liderando a quantidade de denúncias de 

incidentes aos reguladores. França e Itália, países com população de 67 milhões e 62 

milhões, respectivamente, reportaram apenas 5.389 e 3.460 incidentes para o mesmo 

 

110  ENFORCEMENT TRACKER. Insights: Fines Statistics. [S. l., 2021]. Disponível em: 

https://enforcementtracker.com/?insights. Acesso em: 09 fev. 2021. 

https://enforcementtracker.com/?insights
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período, o que ilustra as diferenças culturais em relação a notificar incidentes de 

proteção de dados111. (tradução nossa) 

 

Os Gráficos 1 e 2 a seguir demonstram o montante arrecadado em multas até fevereiro 

de 2021, por conta do exercício sancionatório das autoridades de proteção de dados na Europa. 

Tendo em vista a entrada em vigor da GDPR em maio de 2018, depois de um período de vacatio 

legis de 24 meses, ainda houve um momento em que multas não foram aplicadas, o que pode 

ser um indício de um posicionamento de regulação responsiva112 das autoridades de proteção 

de dados e menos atuação numa lógica de comando e controle. 

 

Gráfico 1 – Valor arrecadado em multas versus tempo 

 
Fonte: Enforcement Tracker113. 

 

Gráfico 2 – Número de multas versus tempo 

 

111 No original: “In aggregate there have been more than 281,000 data breach notifications since the application 

of GDPR on 25 May 2018 with Germany (77,747), The Netherlands (66,527) and the UK (30,536) topping the 

table for the number of data breaches notified to regulators. France and Italy, countries with populations over 

67 million and 62 million people respectively, only recorded 5389 and 3460 data breach notifications for the 

same period illustrating the cultural differences in approach to breach notification”. (KUROSAWA-TOBER, 

Ewa; MCKEAN, Ross; WAEM, Heidi. DLA Piper GDPR fines and data breach survey: January 2021. DLA 

Piper, [s. l.], 19 jan. 2021. Disponível em: https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2021/01/dla-

piper-gdpr-fines-and-data-breach-survey-2021/. Acesso em: 07 fev. 2021). 
112  Trata-se da manutenção dos comandos regulatórios que buscam exigir ações benéficas às políticas públicas 

que se intenta cumprir. Oferece-se como primeira opção a tentativa dialogada da solução do problema, 

buscando entender as razões do mercado/Agente regulado, com a possibilidade de controle por parte dos 

demais administrados. (CARNAES, Mariana. Breve reflexão sobre a regulação responsiva. Revista Consultor 

Jurídico, [s. l.], 20 jun. 2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-jun-20/artx-publico-

pragmatico-breve-reflexao-regulacao-responsiva#_ftn5. Acesso em: 15 out. 2021). 
113  KUROSAWA-TOBER, Ewa; MCKEAN, Ross; WAEM, Heidi. DLA Piper GDPR fines and data breach 

survey: January 2021. DLA Piper, [s. l.], 19 jan. 2021. Disponível em: 

https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2021/01/dla-piper-gdpr-fines-and-data-breach-survey-

2021/. Acesso em: 07 fev. 2021.  

https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2021/01/dla-piper-gdpr-fines-and-data-breach-survey-2021/
https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2021/01/dla-piper-gdpr-fines-and-data-breach-survey-2021/
https://www.conjur.com.br/2021-jun-20/artx-publico-pragmatico-breve-reflexao-regulacao-responsiva#_ftn5
https://www.conjur.com.br/2021-jun-20/artx-publico-pragmatico-breve-reflexao-regulacao-responsiva#_ftn5
https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2021/01/dla-piper-gdpr-fines-and-data-breach-survey-2021/
https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2021/01/dla-piper-gdpr-fines-and-data-breach-survey-2021/
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Fonte: Enforcement Tracker114. 

 

Segundo a plataforma Enforcement Tracker, o Google LLC foi a entidade a receber a 

maior multa até o final de 2020, tendo sido penalizado pela Commission Nationale de 

L’informatique et des Libertés em aproximadamente 50 milhões de euros115. A autoridade 

francesa afirmou que o Google LLC infringiu a GDPR por: (i) não observar a necessidade de 

atendimento ao princípio da transparência, uma vez que as informações sobre o tratamento dos 

dados dos titulares estavam disseminadas pelo website, impossibilitando o entendimento da 

extensão do tratamento dos dados pelo respectivo Controlador; e (ii) não obteve o 

consentimento validamente: 

 

Informações essenciais, tais como o propósito do tratamento do dado, o período de 

tratamento ou as categorias de dados pessoais utilizados para propagandas 

personalizadas, estavam excessivamente espalhadas em vários documentos, com 

botões e links que necessitavam ser clicados para acessar informações adicionais. A 

informação necessária só é obtida depois de 5 ou 6 ações [...]. 

O Comitê observou, em particular, que as finalidades do tratamento são descritas de 

forma genérica e vaga, assim como as categorias de dados processados para as várias 

finalidades [...]. 

A companhia GOOGLE afirma que obteve o consentimento dos usuários para tratar 

dados relacionados a propaganda personalizada. Contudo, o Comitê considera que o 

consentimento mencionado não é validamente obtido por duas razões: Primeira, o 

Comitê observou que o consentimento dos usuários não é suficientemente informado. 

A informação do tratamento relacionado à propaganda personalizada está dispersa em 

vários documentos e não possibilita que o usuário esteja ciente de sua amplitude... 

Depois, o Comitê observou que o consentimento coletado não é específico ou sem 

ambiguidades116. (tradução nossa)  

 

114  ENFORCEMENT TRACKER. Insights: Fines Statistics. [S. l., 2021]. Disponível em: 

https://enforcementtracker.com/?insights. Acesso em: 09 fev. 2021. 
115  FOGG, Simon. €50 Million Google GDPR Fine: Losers & Lessons from the GDPR. Termly, [s. l.], 17 maio 

2019. Disponível em: https://termly.io/resources/articles/google-gdpr-fine/. Acesso em: 08 nov. 2020. 
116  No original: “Essential information, such as the data processing purposes, the data storage periods or the 

categories of personal data used for the ads personalization, are excessively disseminated across several 

documents, with buttons and links on which it is required to click to access complementary information. The 

relevant information is accessible after several steps only, implying sometimes up to 5 or 6 actions […] The 

restricted committee observes in particular that the purposes of processing are described in a too generic and 

vague manner, and so are the categories of data processed for these various purposes. […] The company 

 

https://www.cnil.fr/
https://www.cnil.fr/
https://enforcementtracker.com/?insights
https://termly.io/resources/articles/google-gdpr-fine/


73 

 

A sanção dada ao Google LLC, independentemente de questões relacionadas à 

proporcionalidade, teve um caráter educativo para terceiros. A comunidade global tomou 

conhecimento de sua aplicação, restando a necessidade de uma avaliação interna dos 

Controladores quando ao grau de transparência e clareza para com os titulares de dados. O 

próprio Google117, provavelmente para que a multa não se tornasse uma regra, acabou 

desenvolvendo uma das políticas de proteção de dados mais amigáveis para todas as faixas 

etárias. 

A título ilustrativo, são elencadas no Quadro 9 as dez maiores multas já aplicadas pelas 

autoridades de proteção de dados por conta da fiscalização da GDPR:  

 

Quadro 9 – Maiores multas na Europa 

Lugar Controlador Setor País Multa 

(euros) 

Infração Data 

1 Google Inc. Mídia, Telecom. e 

Transmissão 

França 50 

milhões 

Insuficiência de bases 

legais para tratamento 

21 de janeiro 

de 2019 

2 H&M Hennes 

& Mauritz 

Online Shop 

A.B. & Co. 

KG 

Empregadores Alemanha 35.258.

708 

Insuficiência de bases 

legais para tratamento 

1 de outubro 

de 2020 

3 TIM  Mídia, Telecom. e 

Transmissão 

Itália 27.800.

000 

Insuficiência de bases 

legais para tratamento 

15 de janeiro 

de 2020 

4 British 

Airways 

Transporte e 

Energia 

Reino 

Unido 

22.046.

000 

Insuficiência de 

medidas técnicas e 

organizacionais para 

garantir segurança da 

informação 

16 de 

outubro de 

2020 

5 Marriott 

International, 

Inc 

Acomodação e 

Hospitalidade 

Reino 

Unido 

20.450.

000 

Insuficiência de 

medidas técnicas e 

organizacionais para 

garantir segurança da 

informação 

30 de 

outubro de 

2020 

6 Wind Tre 

S.p.A. 

Mídia, Telecom. e 

Transmissão 

Itália 16.700.

000 

Insuficiência de bases 

legais para tratamento 

13 de julho 

de 2020. 

 

GOOGLE states that it obtains the user’s consent to process data for ads personalization purposes. However, 

the restricted committee considers that the consent is not validly obtained for two reasons. First, the restricted 

committee observes that the users’ consent is not sufficiently informed. The information on processing 

operations for the ads personalization is diluted in several documents and does not enable the user to be aware 

of their extent […] Then, the restricted committee observes that the collected consent is neither “specific” nor 

“unambiguous”. (FRANÇA. Comissão Nacional de Informática e das Liberdades. The CNIL’s restricted 

committee imposes a financial penalty of 50 Million euros against GOOGLE LLC. [S. l.], 21 jan. 2019. 

Disponível em: https://www.cnil.fr/en/cnils-restricted-committee-imposes-financial-penalty-50-million-

euros-against-google-llc. Acesso em: 08 nov. 2020). 

117  GOOGLE. Política de Privacidade. [S. l.], 01 jul. 2021. Disponível em: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR&fg=1. Acesso em: 13 out. 2021. 

https://www.cnil.fr/en/cnils-restricted-committee-imposes-financial-penalty-50-million-euros-against-google-llc
https://www.cnil.fr/en/cnils-restricted-committee-imposes-financial-penalty-50-million-euros-against-google-llc
https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR&fg=1
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Lugar Controlador Setor País Multa 

(euros) 

Infração Data 

7 Deutsche 

Wohnen SE 

Imobiliário Alemanha 14.500.

000 

 

Não conformidade 

com os princípios de 

proteção de dados 

30 de 

outubro de 

2019 

8 Vodafone 

Italia S.p.A. 

Mídia, Telecom. e 

Transmissão 

Itália 12.251.

601 

Não conformidade 

com os princípios de 

proteção de dados 

12 de 

novembro de 

2020 

9 notebooksbilli

ger.de 

Empregadores Alemanha 10.400.

000 

Insuficiência de bases 

legais para tratamento 

8 de janeiro 

de 2021 

10 Eni Gas e 

Luce 

Transporte e 

Energia 

Itália 8.500.0

00 

Insuficiência de bases 

legais para tratamento 

11 de 

dezembro de 

2019 

Fonte: Enforcement Tracker118. 

 

Assim, conclui-se que no cenário europeu já existe um alto volume de arrecadação, 

por conta de multas existentes desde a entrada em vigor da GDPR. É importante, contudo, notar 

que, mesmo na Europa, cujos países integrantes já têm intimidade com a matéria de proteção 

de dados, a aplicação de sanções não foi imediata, havendo um período após a vacatio legis da 

regra para aclimatação. Foi apenas no começo de 2019 que as autoridades de proteção de dados 

começam a aplicar multas com maior habitualidade.  

 

4.2 O CENÁRIO SANCIONATÓRIO BRASILEIRO 

 

Nesta seção, apresenta-se o cenário de adiamento do poder punitivo da ANPD (seção 

4.2.1) e, em seguida, alguns processos judiciais ajuizados após a entrada em vigor da LGPD 

(seções 4.2.2 e 4.2.3). Não obstante esses façam uso de outros diplomas normativos 

sancionatórios, no caso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), já baseiam o pedido 

sancionatório na lógica e nas definições da LGPD.  

 

4.2.1 O adiamento dos efeitos do Capítulo VIII da LGPD 

 

A ANPD tem um poder fiscalizatório, estando apta a aplicar punições uma vez 

realizado o devido processo legal e comprovado o desrespeito à regra. Conforme o Capítulo 

VIII da LGPD (2018), o rol de sanções varia entre advertência, multa simples de até 2% do 

faturamento da pessoa jurídica de direito privado (não explicando qual é o percentual aplicável 

para pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito público que sejam Agentes de Tratamento), 

 

118  ENFORCEMENT TRACKER. Insights: Fines Statistics. [S. l., 2021]. Disponível em: 

https://enforcementtracker.com/?insights. Acesso em: 09 fev. 2021. 

https://enforcementtracker.com/?insights
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multa diária, publicização da infração e determinação do bloqueio dos dados até que a situação 

seja regularizada ou que se tenha a eliminação dos dados pessoais referentes à infração. Ainda, 

segundo o §6º do art. 52, existem sanções por reincidência119, desde a suspensão parcial do 

funcionamento do banco de dados até a impossibilidade definitiva de realização de tratamentos.  

Entretanto, não obstante a LGPD (2018) tenha entrado em vigor em 18 de setembro 

de 2020, a Lei 14.010/2020 postergou os efeitos de seu Capítulo VIII (que trata da fiscalização) 

para 1ª de agosto de 2021120. Isso causou um escalonamento nos efeitos da Lei, ao determinar 

que a regra e todas as obrigações por ela trazidas já estejam em vigor, mas o exercício do poder 

punitivo por parte da ANPD só ocorra quase um ano após sua entrada em vigor. 

Esse escalonamento traz uma falsa ideia de que os Agentes de Tratamento de dados 

não precisam estar adequados à regra, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da sanção. 

Porém, esse raciocínio desconsidera as outras possibilidades de incentivo ao cumprimento, 

como a judicialização por requerimento de um Titular ou pelo Ministério Público e a 

fiscalização exercida por entidades consumeristas que tomem por base as obrigações 

provenientes da LGPD (2018), conforme prerrogativa trazida pelo seu art. 45121.  

É cabível ressaltar que a LGPD está inserida num ambiente regulatório já bastante 

desbravado, e que a matéria de proteção de dados que agora é atribuída à ANPD já pode ser 

tema de debates por outros reguladores, na medida em que afetados pelo tratamento de dado. 

Mesmo antes da existência sequer do projeto de lei que deu origem à LGPD, já existiam 

julgados que inauguravam conceitos muito importantes para ela, como os de transmissão de 

dados e de finalidade do tratamento, o que, de certa maneira, já evidenciava o desejo do poder 

público em preservar a privacidade dos indivíduos.  

A título de exemplo, menciona-se caso decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo em julho de 2009, em que a Magazine Luiza foi condenada a indenizar um cliente, 

que, ao transmitir seus dados ao estabelecimento – inclusive de rendimento – com a finalidade 

 

119  Art. 52, §6º da LGPD (2018):  

“[...] X - suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo 

de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo 

controlador;  

XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo 

período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período;  

XII - proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.” 
120  Art. 20 da Lei 12.010/2020:  

“ [o] caput do art. 65 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 

I-A: 

“Art. 65. ......................................................................................................................  

I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54”. 
121  “As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às 

regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm#art65ia
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de abrir um crediário, teve tal informação divulgada para a mãe de sua filha. Essa, municiada 

dos dados, ajuizou uma ação de alimentos. Não obstante a divulgação tenha sido feita por um 

funcionário, em desrespeito às políticas de privacidade do seu empregador, decidiu-se que o 

abuso realizado gera dano moral in re ipsa, o qual dispensa a comprovação de sua extensão 

para que se requeira indenização122. 

Na realidade, artifícios como o marketing direcionado, que empresas de tecnologia são 

capazes de exercer, são bons exemplos de como a proteção de dados pode ser indissociável da 

relação de consumo, e, até mesmo, da proteção à concorrência. É necessário que exista uma 

coordenação entre esses diplomas normativos de forma a existir não apenas coerência no ato de 

fiscalizar, mas também segurança jurídica. 

 

O direito da concorrência, o direito do consumidor e o direito à proteção de dados 

podem ser vistos como os três suportes de um tripé, uma vez que os impactos do uso 

dos dados de grandes empresas estão, muitas vezes, ligados a relação de consumo e a 

informações que dizem respeito aos seus consumidores, podendo gerar impacto, 

inclusive, na concorrência entre agentes de mercado (não devendo ser esquecido que 

o fim último do direito concorrencial está relacionado ao aumento de bem-estar do 

consumidor). Isto é, normas de proteção de dados, normas de defesa da concorrência 

e normas de proteção do consumidor possuem impactos recíprocos entre si, no âmbito 

de seu escopo e aplicabilidade no sentido de melhora do bem-estar da sociedade123. 

 

Essa percepção está presente na própria LGPD (2018): no já comentado art. 45, que 

determina que a violação aos direitos de um titular de dados, no âmbito de uma relação de 

consumo, continue sujeita às regras do CDC; no art. 52, §2º, quando afirma que a aplicação das 

sanções trazidas pela LGPD não afasta as outras sanções administrativas, civis ou penais 

advindas do CDC; e no art. 55-J §4º, quando determina que a ANPD mantenha “fórum 

permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades 

da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade 

 

122  SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça (1ª Câmara de Direito Privado). Apelação Cível nº 355.607.4/0-

00. RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos morais - Cerceamento de defesa - 

Inocorrência - Ré que repassou dados cadastrais acerca dos rendimentos do autor a terceira estranha e com fins 

sem qualquer ligação a outra relação de consumo - Abuso do objeto cadastral em detrimento da privacidade do 

autor -Dano moral in re ipsa - Quantum que não merece reparo [...]. Apelante: Magazine Luiza S/A. Apelado: 

Adeílso de Lima. Relator: Desembargador Carlos Augusto de Santi Ribeiro, 02 de julho de 2009. Diário da 

Justiça, São Paulo, 02 jul. 2009. Disponível em: 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=3987630&cdForo=0. Acesso em: 13 out. 2021. 
123  MARQUES, Leonardo A.; MIOLINO, Isabela; TIMM, Luciano B. Desafios para a Defesa do Consumidor, 

Proteção de Dados e Concorrência: Necessidade de Coordenação entre sistemas. In: CUEVA, Ricardo Villas 

B.; DONEDA, Danilo; MENDES, Laura S. (org.). Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). São 

Paulo: Thomson Reuters, 2020. p. 91-115. p. 99. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=3987630&cdForo=0


77 

econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e 

punitiva”124. 

O art. 55-K da LGPD (2018), traz, por sua vez, atenção ao fato de que a ANPD é quem 

tem a incumbência de ser o órgão central de interpretação da regra, ao mesmo tempo em que 

menciona a necessidade de coordenação com outros reguladores e entidades afetas à matéria de 

proteção de dados. Em outras palavras, não se deve esperar que a ANPD tenha o monopólio 

sobre matérias que envolvam a proteção de dados, sendo sempre necessário verificar qual é a 

relação jurídica que gera a questão: 

 

Art. 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta Lei compete exclusivamente à 

ANPD, e suas competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados 

pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da 

administração pública.  

Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com 

competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados 

pessoais e será o órgão central de interpretação desta Lei e do estabelecimento de 

normas e diretrizes para a sua implementação. 

 

Órgãos consumeristas, de proteção à concorrência e de telecomunicação – e qualquer 

outro que seja atingido pela proteção de dados – devem trabalhar em conjunto com a ANPD 

para que não haja uma sobreposição de regras (bis in idem), com uma coordenação da 

abordagem conforme as respectivas competências. Isso já é uma realidade no Brasil e deve ser 

perpetuado na atuação da ANPD, conforme explicam Luciano Timm, Isabela Miolino e 

Leonardo Marques125: 

 

[M]uito embora seja necessário esperar o funcionamento da ANPD para se estabelecer 

de fato como essa cooperação irá funcionar, pode-se dizer que a cooperação entre 

Senacon e ANPD será feita de maneira similar ao que já é feito com as diversas 

agências reguladoras do Brasil e com as quais a Senacon já possui diversos acordo de 

cooperação, qual seja, nas áreas que são afeitas aos dois órgãos. Até porque há 

previsão de cooperação com outras agências no próprio texto da LGPD. 

 

Tendo sido apresentadas as menções na LGPD que buscam propiciar convergência e 

coerência na atuação da ANPD com outras autoridades de matérias afeitas à proteção de dados, 

 

124  Até a data de entrega deste trabalho (agosto de 2021), ANPD já havia celebrado convênios com o Conselho 

Administrativo da Defesa Econômica e com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.BR) (BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

Convênios e Transferências. Gov.br, [Brasília], 23 jul. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-

br/acesso-a-informacao/repasses-e-transferencias-de-recursos-financeiros. Acesso em: 20 ago. 2021). 
125  MARQUES, Leonardo A.; MIOLINO, Isabela; TIMM, Luciano B. Desafios para a Defesa do Consumidor, 

Proteção de Dados e Concorrência: Necessidade de Coordenação entre sistemas. In: CUEVA, Ricardo Villas 

B.; DONEDA, Danilo; MENDES, Laura S. (org.). Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). São 

Paulo: Thomson Reuters, 2020. p. 91-115. p. 106. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/repasses-e-transferencias-de-recursos-financeiros
https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/repasses-e-transferencias-de-recursos-financeiros
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é cabível o estudo de alguns processos judiciais ajuizados após a entrada em vigor da LGPD, 

que, não obstante façam uso de outras diplomas normativos sancionatórios, no caso, o CDC, já 

baseiam o pedido sancionatório na lógica e nas definições da LGPD.  

 

4.2.2 Caso Cyrela 

 

O caso Cyrela foi emblemático por ser a primeira sentença que, mesmo utilizando o 

CDC para justificar a condenação, usou definições da LGPD para considerar que a empresa 

agiu incorretamente ao transmitir os dados do réu para terceiros, com finalidades que divergiam 

daquela originalmente pactuada, o que causou prejuízos de ordem extrapatrimonial ao Titular. 

Dessa maneira, além de requerer que a ré fosse condenada por danos morais, o autor ainda 

pediu, através de tutela de urgência, que fosse impedida de repassar, vazar, vender, alugar, 

entregar ou doar os dados pessoais, financeiros e/ou sensíveis do autor a terceiros: 

 

Patente que os dados independentemente de sensíveis ou pessoais (art. 5º, I e II, 

LGPD) foram tratados em violação aos fundamentos de sua proteção (art. 2º, LGPD) 

e à finalidade específica, explícita e informada ao seu titular (art. 6º, I, LGPD). O 

contrato firmado entre as partes prescreveu apenas a possibilidade de inclusão de 

dados do requerente para fins de inserção em banco de dados (“Cadastro Positivo”), 

sem que tenha sido efetivamente informado acerca da utilização dos dados para outros 

fins que não os relativos à relação jurídica firmada entre as partes. Entretanto, 

consoante prova documental acima indicada, houve a utilização para finalidade 

diversa e sem que o autor tivesse informação adequada (art. 6º, II, LGPD). Nesse 

mesmo sentido tuitivo, o disposto no artigo 6º, III e IV, do Código de Defesa do 

Consumidor. Isto posto, a responsabilidade da ré é objetiva (arts. 14, caput, CDC e 

45, LGPD). Inexiste suporte para a exclusão de responsabilidade (art. 14, § 3º, I a III, 

CDC), de sorte que caracterizado o ato ilícito relativo à violação a direitos de 

personalidade do autor, especialmente por permitir e tolerar (conduta omissiva) ou 
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mesmo promover (conduta comissiva) o acesso indevido a dados pessoais do 

requerente por terceiros126. 

 

Entendendo ter havido violação aos direitos da personalidade, tais como a intimidade, 

privacidade e nome, a 13ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo julgou 

procedente o pedido do autor, fixando a indenização por danos morais em 10 mil reais. Aqui, é 

importante ressaltar que, antevendo eventual questionamento sobre a impossibilidade de 

punição com base exclusivamente na LGPD, a magistrada toma por base direitos e garantias já 

existentes no Código Civil e no CDC para emitir sua decisão: 

 

Ressalte-se que a necessária informação adequada e clara dos conteúdos do serviço e 

a proteção à saúde e segurança (inclusive a integridade psicológica) do consumidor 

são objeto de prescrição normativa antes mesmos da LGPD, seja pelo regime de 

direitos fundamentais decorrentes da CF/88, como também pelas normas do Código 

Civil e CDC. Não por outro motivo, por exemplo, são nulas cláusulas que sejam 

incompatíveis com a boa-fé (art. 51, IV, CDC e 187 e 422, Código Civil), que ofendam 

 

126  SÃO PAULO (Cidade). Foro Central Cível (13ª Vara Cível). Procedimento Comum Cível - Indenização por 

Dano Moral nº 1080233-94.2019.8.26.0100. [...] No caso, a alegação da reconvinte fora genérica e desprovida 

de qualquer concretude, isto é, não fora objetivamente comprovada e tampouco apontada qualquer relação 

efetiva com impactos na atividade econômica explorada. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

reconvencional e PROCEDENTES os pedidos autorais, com a confirmação da tutela provisória inicialmente 

deferida, para: a) condenar a ré a se abster de repassar ou conceder a terceiros, a título gratuito ou oneroso, 

dados pessoais, financeiros ou sensíveis titularizados pelo autor, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos 

reais) por contato indevido; b) condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no importe 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado pela tabela prática do TJSP desde a data da publicação desta 

sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do trânsito em julgado. 

[...]. Requerente: Fabricio Vilela Coelho. Requerido: Cyrela Brazil Realty S.a. Empreendimentos e 

Participações. Juíza de Direito Tonia Yuka Koroku, 29 de setembro de 2020. São Paulo, [2020]. Disponível 

em: 

https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?cdProcesso=2S0013T8I0000&cdForo=100&cdDo

c=83117382&cdServico=800000&tpOrigem=2&flOrigem=P&nmAlias=PG5JM&ticket=feLndet53JA57NA

A2pvRxco7DbaRQP0ciU9v3jTQY9CCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvNNGD5YQO7o9szCX7YYZsMZElur%

2Bk8m8uHYKEq9vnBjyqSA7flGRkiQ6YRolbKx32NHp%2FasGLyw27PGQ%2BQnXj7nXg%2Fqml5ek%

2BqHJvbnW1eLO2LwbUKi3NXbMh%2BH5PpNBT2QviLIStogDWczz%2BSW3cqA%3D%3D. Acesso 

em: 07 fev. 2021. p. 5. 

https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?cdProcesso=2S0013T8I0000&cdForo=100&cdDoc=83117382&cdServico=800000&tpOrigem=2&flOrigem=P&nmAlias=PG5JM&ticket=feLndet53JA57NAA2pvRxco7DbaRQP0ciU9v3jTQY9CCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvNNGD5YQO7o9szCX7YYZsMZElur%2Bk8m8uHYKEq9vnBjyqSA7flGRkiQ6YRolbKx32NHp%2FasGLyw27PGQ%2BQnXj7nXg%2Fqml5ek%2BqHJvbnW1eLO2LwbUKi3NXbMh%2BH5PpNBT2QviLIStogDWczz%2BSW3cqA%3D%3D
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?cdProcesso=2S0013T8I0000&cdForo=100&cdDoc=83117382&cdServico=800000&tpOrigem=2&flOrigem=P&nmAlias=PG5JM&ticket=feLndet53JA57NAA2pvRxco7DbaRQP0ciU9v3jTQY9CCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvNNGD5YQO7o9szCX7YYZsMZElur%2Bk8m8uHYKEq9vnBjyqSA7flGRkiQ6YRolbKx32NHp%2FasGLyw27PGQ%2BQnXj7nXg%2Fqml5ek%2BqHJvbnW1eLO2LwbUKi3NXbMh%2BH5PpNBT2QviLIStogDWczz%2BSW3cqA%3D%3D
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?cdProcesso=2S0013T8I0000&cdForo=100&cdDoc=83117382&cdServico=800000&tpOrigem=2&flOrigem=P&nmAlias=PG5JM&ticket=feLndet53JA57NAA2pvRxco7DbaRQP0ciU9v3jTQY9CCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvNNGD5YQO7o9szCX7YYZsMZElur%2Bk8m8uHYKEq9vnBjyqSA7flGRkiQ6YRolbKx32NHp%2FasGLyw27PGQ%2BQnXj7nXg%2Fqml5ek%2BqHJvbnW1eLO2LwbUKi3NXbMh%2BH5PpNBT2QviLIStogDWczz%2BSW3cqA%3D%3D
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?cdProcesso=2S0013T8I0000&cdForo=100&cdDoc=83117382&cdServico=800000&tpOrigem=2&flOrigem=P&nmAlias=PG5JM&ticket=feLndet53JA57NAA2pvRxco7DbaRQP0ciU9v3jTQY9CCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvNNGD5YQO7o9szCX7YYZsMZElur%2Bk8m8uHYKEq9vnBjyqSA7flGRkiQ6YRolbKx32NHp%2FasGLyw27PGQ%2BQnXj7nXg%2Fqml5ek%2BqHJvbnW1eLO2LwbUKi3NXbMh%2BH5PpNBT2QviLIStogDWczz%2BSW3cqA%3D%3D
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?cdProcesso=2S0013T8I0000&cdForo=100&cdDoc=83117382&cdServico=800000&tpOrigem=2&flOrigem=P&nmAlias=PG5JM&ticket=feLndet53JA57NAA2pvRxco7DbaRQP0ciU9v3jTQY9CCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvNNGD5YQO7o9szCX7YYZsMZElur%2Bk8m8uHYKEq9vnBjyqSA7flGRkiQ6YRolbKx32NHp%2FasGLyw27PGQ%2BQnXj7nXg%2Fqml5ek%2BqHJvbnW1eLO2LwbUKi3NXbMh%2BH5PpNBT2QviLIStogDWczz%2BSW3cqA%3D%3D
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princípios fundamentais do sistema jurídico (art. 51, § 1º, I, CDC) ou que restrinjam 

direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, § 1º, II, CDC)127. 

 

Assim, não obstante a decisão tenha sido justificada no CDC, que já traria mecanismos 

suficientes para uma punição por desvio da finalidade dos dados entregues pelo titular, a LGPD 

traz todo um novo arcabouço teórico e protetivo. Portanto, faz-se uma subsunção perfeita entre 

a conduta e o bem tutelado. 

 

4.2.3 Caso Infortexto 

 

O caso Infortexto128 é importante por evidenciar como as práticas, até então 

institucionalizadas antes da entrada em vigor da LGPD, deverão ser adequadas aos preceitos 

dessa. Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo MPDFT, 

por meio de sua Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, no primeiro 

dia útil após a entrada em vigor da LGPD, contra a Infortexto Ltda. e NIC.BR, empresas 

associadas que realizavam a comercialização de dados pessoais de brasileiros através de um 

site denominado “lembrete digital”. A petição inicial solicita que as empresas interrompam as 

disponibilizações de dados que estejam em desconformidade com a LGPD: 

 

A título de exemplo, o mencionado site comercializa dados pessoais de 500.000 

(quinhentas mil) pessoas naturais da cidade de São Paulo, consistentes em nomes; e-

mails, endereços postais ou contatos para SMS, bairro, Cidade, Estado e CEPs [...]. 

 

127  SÃO PAULO (Cidade). Foro Central Cível (13ª Vara Cível). Procedimento Comum Cível - Indenização por 

Dano Moral nº 1080233-94.2019.8.26.0100. [...] No caso, a alegação da reconvinte fora genérica e desprovida 

de qualquer concretude, isto é, não fora objetivamente comprovada e tampouco apontada qualquer relação 

efetiva com impactos na atividade econômica explorada. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

reconvencional e PROCEDENTES os pedidos autorais, com a confirmação da tutela provisória inicialmente 

deferida, para: a) condenar a ré a se abster de repassar ou conceder a terceiros, a título gratuito ou oneroso, 

dados pessoais, financeiros ou sensíveis titularizados pelo autor, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos 

reais) por contato indevido; b) condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no importe 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado pela tabela prática do TJSP desde a data da publicação desta 

sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do trânsito em julgado. 

[...]. Requerente: Fabricio Vilela Coelho. Requerido: Cyrela Brazil Realty S.a. Empreendimentos e 

Participações. Juíza de Direito Tonia Yuka Koroku, 29 de setembro de 2020. São Paulo, [2020]. Disponível 

em: 

https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?cdProcesso=2S0013T8I0000&cdForo=100&cdDo

c=83117382&cdServico=800000&tpOrigem=2&flOrigem=P&nmAlias=PG5JM&ticket=feLndet53JA57NA

A2pvRxco7DbaRQP0ciU9v3jTQY9CCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvNNGD5YQO7o9szCX7YYZsMZElur%

2Bk8m8uHYKEq9vnBjyqSA7flGRkiQ6YRolbKx32NHp%2FasGLyw27PGQ%2BQnXj7nXg%2Fqml5ek%

2BqHJvbnW1eLO2LwbUKi3NXbMh%2BH5PpNBT2QviLIStogDWczz%2BSW3cqA%3D%3D. Acesso 

em: 07 fev. 2021. p. 5-6. 
128  DISTRITO FEDERAL. Ministério Público. Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial. 

Ação civil pública com pedido de tutela de urgência. Brasília, 21 set. 2020. Disponível em: 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/Ac%CC%A7a%CC%83o_Civil_Pu%CC%81blico_-_Infortexto_-

_MPDFT_-_XXXXXX.pdf. Acesso em: 08 nov. 2020. 

https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?cdProcesso=2S0013T8I0000&cdForo=100&cdDoc=83117382&cdServico=800000&tpOrigem=2&flOrigem=P&nmAlias=PG5JM&ticket=feLndet53JA57NAA2pvRxco7DbaRQP0ciU9v3jTQY9CCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvNNGD5YQO7o9szCX7YYZsMZElur%2Bk8m8uHYKEq9vnBjyqSA7flGRkiQ6YRolbKx32NHp%2FasGLyw27PGQ%2BQnXj7nXg%2Fqml5ek%2BqHJvbnW1eLO2LwbUKi3NXbMh%2BH5PpNBT2QviLIStogDWczz%2BSW3cqA%3D%3D
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?cdProcesso=2S0013T8I0000&cdForo=100&cdDoc=83117382&cdServico=800000&tpOrigem=2&flOrigem=P&nmAlias=PG5JM&ticket=feLndet53JA57NAA2pvRxco7DbaRQP0ciU9v3jTQY9CCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvNNGD5YQO7o9szCX7YYZsMZElur%2Bk8m8uHYKEq9vnBjyqSA7flGRkiQ6YRolbKx32NHp%2FasGLyw27PGQ%2BQnXj7nXg%2Fqml5ek%2BqHJvbnW1eLO2LwbUKi3NXbMh%2BH5PpNBT2QviLIStogDWczz%2BSW3cqA%3D%3D
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?cdProcesso=2S0013T8I0000&cdForo=100&cdDoc=83117382&cdServico=800000&tpOrigem=2&flOrigem=P&nmAlias=PG5JM&ticket=feLndet53JA57NAA2pvRxco7DbaRQP0ciU9v3jTQY9CCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvNNGD5YQO7o9szCX7YYZsMZElur%2Bk8m8uHYKEq9vnBjyqSA7flGRkiQ6YRolbKx32NHp%2FasGLyw27PGQ%2BQnXj7nXg%2Fqml5ek%2BqHJvbnW1eLO2LwbUKi3NXbMh%2BH5PpNBT2QviLIStogDWczz%2BSW3cqA%3D%3D
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?cdProcesso=2S0013T8I0000&cdForo=100&cdDoc=83117382&cdServico=800000&tpOrigem=2&flOrigem=P&nmAlias=PG5JM&ticket=feLndet53JA57NAA2pvRxco7DbaRQP0ciU9v3jTQY9CCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvNNGD5YQO7o9szCX7YYZsMZElur%2Bk8m8uHYKEq9vnBjyqSA7flGRkiQ6YRolbKx32NHp%2FasGLyw27PGQ%2BQnXj7nXg%2Fqml5ek%2BqHJvbnW1eLO2LwbUKi3NXbMh%2BH5PpNBT2QviLIStogDWczz%2BSW3cqA%3D%3D
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?cdProcesso=2S0013T8I0000&cdForo=100&cdDoc=83117382&cdServico=800000&tpOrigem=2&flOrigem=P&nmAlias=PG5JM&ticket=feLndet53JA57NAA2pvRxco7DbaRQP0ciU9v3jTQY9CCy4IUZbNOKN4F0xYudKlvNNGD5YQO7o9szCX7YYZsMZElur%2Bk8m8uHYKEq9vnBjyqSA7flGRkiQ6YRolbKx32NHp%2FasGLyw27PGQ%2BQnXj7nXg%2Fqml5ek%2BqHJvbnW1eLO2LwbUKi3NXbMh%2BH5PpNBT2QviLIStogDWczz%2BSW3cqA%3D%3D
https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/Ac%CC%A7a%CC%83o_Civil_Pu%CC%81blico_-_Infortexto_-_MPDFT_-_XXXXXX.pdf
https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/Ac%CC%A7a%CC%83o_Civil_Pu%CC%81blico_-_Infortexto_-_MPDFT_-_XXXXXX.pdf
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Pelo site é possível adquirir dados pessoais segmentados por profissões, tais como 

cabelereiros, contadores, corretores, dentistas, engenheiros, médicos, veterinários, 

enfermeiros e psicólogos de todos os entes federativos129. 

 

Para a ação em questão, o MPDFT toma por base não apenas a LGPD, mas alega a 

necessidade de proteção aos direitos constitucionais de privacidade, recorrendo, para tal, ao 

CDC e ao Marco Civil da Internet. O Juiz de Direito, contudo, indefere o pedido do MPDFT, 

afirmando inexistir interesse processual para a manutenção do pleito, dado que o acesso ao site 

das rés mostrou que esses estavam fora do ar, o que, segundo o magistrado, se deu 

provavelmente para que se adequassem à LGPD, que tinha acabado de entrar em vigor: 

 

No caso dos autos, não se vislumbra a presença do interesse processual, que tem viés 

jurídico-processual e se deslinda pela concomitância da necessidade e utilidade do 

processo e na adequação da via eleita.  

Isso porque, através de consulta realizada, nesta data, à rede mundial de 

computadores, este Juízo constatou que o sítio intitulado “lembrete digital”, com o 

domínio lojainfortexto.com.br, está em manutenção (documento em anexo).  

Esse fato, provavelmente, decorre da circunstância de que, com o recente início de 

vigência da Lei 13.709/18, ocorrido em 18/09/2020 (sexta-feira passada), os 

responsáveis pelo sobredito sítio devem estar buscando adequar os seus serviços às 

normas jurídicas de proteção de dados pessoais.  

Neste contexto, impõe-se reconhecer, ao menos neste momento, a ausência de 

interesse processual do autor para agir através desta ação civil pública. É que, em 

virtude da manutenção realizada no sítio intitulado “lembrete digital”, com o 

domínio lojainfortexto.com.br, não restou evidenciada nenhuma lesão ou ameaça de 

lesão apta a justificar a pretensão de tutela inibitória deduzida na inicial, com o que a 

presente ação se torna inútil130. 

 

Não obstante o processo ter sido arquivado, ações judiciais como da Infortexto 

instauram a lógica da proteção de dados na sociedade brasileira ao evidenciarem que a LGPD 

fará com que atividades da venda de dados cadastrais sejam evitadas, pois confrontam a regra 

de proteção de dados. Assim, os casos apresentados nessas subseções evidenciam os efeitos 

embrionários, mas relevantes, que a LGPD já tem causado não apenas no judiciário brasileiro, 

mas nos próprios titulares de dados: a constatação de que os dados são bens e devem ser 

protegidos, de forma a prezar pela privacidade. 

 

129  DISTRITO FEDERAL. Ministério Público. Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial. 

Ação civil pública com pedido de tutela de urgência. Brasília, 21 set. 2020. Disponível em: 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/Ac%CC%A7a%CC%83o_Civil_Pu%CC%81blico_-_Infortexto_-

_MPDFT_-_XXXXXX.pdf. Acesso em: 08 nov. 2020. p. 2-3. 
130  BRASÍLIA. 5ª Vara Cível. Ação Civil Pública Civil 0730600-90.2020.8.07.0001. Sentença. [... C]om 

fundamento no art. 330, inciso III, do CPC, INDEFIRO a petição inicial, para, em consequência, extinguir o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Autor: Ministério Público do 

Distrito Federal e dos Territórios [...]. Réu: Infortexto Ltda – Me e Núcleo de Informação e Coordenação do 

Ponto BR - NIC.BR. Juiz de Direito Wagner Pessoa Vieira, 22 de setembro de 2020. Revista Consultor 

Jurídico, [s. l.], 23 set. 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-set-23/peticao-inicial-acao-

civil-publica-baseada-lgpd-indeferida. Acesso em: 18 out. 2021. p. 14-15. 

https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/Ac%CC%A7a%CC%83o_Civil_Pu%CC%81blico_-_Infortexto_-_MPDFT_-_XXXXXX.pdf
https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/Ac%CC%A7a%CC%83o_Civil_Pu%CC%81blico_-_Infortexto_-_MPDFT_-_XXXXXX.pdf
https://www.conjur.com.br/2020-set-23/peticao-inicial-acao-civil-publica-baseada-lgpd-indeferida
https://www.conjur.com.br/2020-set-23/peticao-inicial-acao-civil-publica-baseada-lgpd-indeferida
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4.3 RESPONSABILIDADE NA LGPD: CONSIDERAÇÕES 

 

O art. 42 da LGPD (2018)131 inaugura o tópico de responsabilidade, trazendo uma série 

de considerações e possíveis interpretações. Mesmo a lei não tendo indicado previamente esse 

item como um daqueles em que a ANPD precisará trazer posterior regulação, é imprescindível 

que o regulador compartilhe a sua interpretação, de forma a trazer alguma segurança jurídica, 

tão pouco alcançada pelo legislador ordinário.  

O caput do dispositivo já traz uma série de danos passíveis de reparação, que podem 

ser patrimoniais, morais, individuais ou coletivos. Note-se que, ao mencionar dano coletivo, o 

legislador trata de direito difuso, abrangendo a esfera metaindividual. E a constatação de que 

um vazamento ou um incidente de segurança de dados pessoais tem efeitos coletivos é muito 

importante. Omri Ben-Sharar, inclusive, denomina essa característica como um paradigma da 

privacidade, no sentido de que a má-utilização de dados tem o potencial de causar danos não 

apenas ao indivíduo que teve seus dados utilizados, mas cria um efeito nocivo no próprio bem 

público132. 

A aplicabilidade da LGPD para a coletividade leva à conclusão de que não é necessário 

que um descumprimento afete um Agente, mas se esse tem meramente o potencial de afetar a 

um grupo, ele já está tutelado pela LGPD, sendo passível de reparação: 

 

O dispositivo suscita diversas questões que merecem redobrada atenção do intérprete. 

Em primeiro lugar, salta aos olhos a pluralidade de espécies de danos expressamente 

apanhadas pela norma: ‘dano patrimonial, moral, individual ou coletivo.’ O dano, que 

constitui figura nuclear da responsabilidade civil, é tradicionalmente conceituado 

como a lesão a um interesse juridicamente protegido. O dano patrimonial é entendido 

 

131  “O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar 

a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados 

pessoais, é obrigado a repará-lo.” 
132  “O paradigma da privacidade é perturbadoramente incompleto, uma vez que os danos por conta do uso indevido 

dos dados são, muitas vezes, maiores do que os danos infringidos aos indivíduos cujas informações foram 

vazadas. Se de fato ‘dados são para este século o que o petróleo foi para o último’, então – argumento eu – a 

poluição de dados é para o nosso século o que a poluição industrial foi para o último. Poluição, tanto industrial 

como digital, cria danos públicos e destrói bens públicos, além do impacto sofrido pelas pessoas que usam 

produtos que poluem. Os métodos para controlar a poluição e proteger os interesses público são distintivamente 

diferentes daqueles que a lei determina para o dano privado” (tradução nossa). No original: “The privacy 

paradigm is disturbingly incomplete because the harms from data misuse are often far greater than the sum of 

private injuries to the individuals whose information is taken. If indeed “data are to this century what oil was 

to the last one,” then—I argue—data pollution is to our century what industrial pollution was to the last one. 

Pollution, whether industrial or digital, creates public harms and destroys public goods, in addition to the 

impact felt by private people who use products that pollute. The methods to control pollution and to protect 

public interests are distinctly different than the legal redress for private harms”. (BEN-SHARAR, Omri. Data 

Pollution. Journal of Legal Analysis, [s. l.]: Harvard Law School, v. 11, p. 104-159, 30 set. 2019. Disponível 

em: https://doi.org/10.1093/jla/laz005. Acesso em: 12 fev. 2021. p. 106). 

https://doi.org/10.1093/jla/laz005
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como a lesão a um interesse jurídico passível de violação economica. O dano moral, 

por sua vez, deve ser compreendido como a lesão a um interesse jurídico atinente à 

personalidade da pessoa humana. Ambas as noções foram construídas a partir de uma 

perspectiva estritamente individual: lesão ao patrimônio ou à dignidade de uma pessoa 

específica133.  

 

Como afirma Anderson Schreiber, ao mencionar a possibilidade de responsabilização 

coletiva, a esfera de incidência da responsabilidade civil não é demarcada pelo interesse do 

lesado, mas pela própria atividade de lesar. Ou seja, se ocorrer um dano motivado pelo 

descumprimento da LGPD, mesmo não havendo um indivíduo específico lesado, a regra é 

imperativa na aplicação da sua sanção134.  

Nas subseções a seguir, alguns aspectos muito importantes sobre responsabilização 

são tratados sob o contexto da regra geral civilista, assim como sua aplicabilidade para a LGPD. 

São eles a responsabilidade objetiva, a responsabilidade solidária, e, ainda, o constante 

questionamento sobre a responsabilidade do Encarregado. 

 

  

 

133  SCHREIBER, Anderson. Responsabilidade Civil na Lei Geral de Proteção de Dados. In: DONEDA Danilo; 

MENDES, Laura Schertel; RODRIGUES JR., Otavio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Tratado de 

Proteção de Dados Pessoais. São Paulo: Forense, 2020. p. 319-338. p. 321. 
134  Ibid. 
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4.3.1 Responsabilidade objetiva  

 

A LGPD, como em vários outros pontos, é obscura quanto à possibilidade de 

responsabilização objetiva. O Código Civil (2002)135, ao definir esse conceito, menciona que a 

sua aplicação se dá “independente de culpa”, termo que acaba sendo replicado em diplomas 

normativos – o próprio CDC (1990) o faz em seus arts. 12 e 14136. Esse artificio é importante 

para trazer segurança jurídica aos Agentes que podem ser responsabilizados objetivamente.  

Segundo Anderson Schreiber137, o art. 44 da LGPD evidencia que ambas as 

possibilidades de responsabilização devem conviver na lei. O autor afirma que a LGPD, ao 

mencionar a definição de tratamento irregular, traz duas possibilidades: (i) aquele que não 

observa a legislação; e (ii) aquele que não fornece o grau de segurança que o titular pode 

esperar, levando em consideração o modo como é realizado, o resultado e os riscos que dele se 

esperam e as técnicas disponíveis à época. Para embasar a sua conclusão, o autor traz à tona a 

definição criada pelo CDC (1990) para defeito de serviço, presente no art. 14, 1º138 do 

mencionado diploma normativo:  

 

Com efeito, subsistem, ao lado da hipótese específica contemplada no parágrafo único 

do art. 44, (a) as demais hipóteses de tratamento irregular de dados pessoais por 

inobservância da legislação (responsabilidade civil subjetiva, decorrente da violação 

de um dever jurídico); e (b) a hipótese de tratamento irregular de dados pessoas por 

fornecimento de segurança inferior àquela que o titular de dados pode esperar, 

consideradas as circunstâncias elencadas nos incisos do art. 44 da LGPD. Esta última 

hipótese, estruturada à imagem e semelhança da responsabilidade civil do fornecedor 

de produtos ou serviços, consiste, a toda evidência, em hipótese de responsabilidade 

 

135  “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados 

em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 

para os direitos de outrem”. 
136  No CDC (1990): “Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 

por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação 

ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

utilização e riscos. [...] 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 
137  SCHREIBER, Anderson. Responsabilidade Civil na Lei Geral de Proteção de Dados. In: DONEDA Danilo; 

MENDES, Laura Schertel; RODRIGUES JR., Otavio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Tratado de 

Proteção de Dados Pessoais. São Paulo: Forense, 2020. p. 319-338. p. 326. 
138  “§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se 

em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:  

I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a época em que foi fornecido.” 
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civil objetiva, fundada sobre o risco, como deixa clara a própria dicção do art. 44, II, 

da LGPD139. 

 

O legislador da LGPD trouxe, de fato, aspectos da responsabilidade objetiva e da 

subjetiva, o que traz muita insegurança para os Agentes de Tratamento de dados. Nesse sentido, 

faz-se importante uma análise mais sistemática e contextual da lei e do grupo de regras que ela 

integra, visando afastar a aplicação da responsabilidade objetiva.  

O Código Civil (2002), em seu art. 927, parágrafo único, menciona a necessidade de 

“reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem”. Entretanto, transpor esse dispositivo para a lógica de tratamentos de 

dados e concluir que o ato de tratar dados é atividade de risco pode ser nocivo para os Agentes 

de Tratamento. Isso porque a definição de tratamento do art. 5º, X da LGPD (2018)140 é muito 

ampla, abrangendo tanto o Agente que tem no dado a sua atividade em si como aquele que só 

após a entrada em vigor da lei percebeu que trata dados, o fazendo para finalidades auxiliares 

(como cadastro dos clientes e envio de propagandas).  

Fato é que os dados tratados em setores como o da saúde ou financeiro podem, 

potencialmente, causar dano moral ou patrimonial ao seu titular caso não sejam tratados 

adequadamente. Isso os difere, por exemplo, do dado tratado numa loja de departamentos ou 

num supermercado. As potencialidades de dano são muito diversas, não obstante todos estejam 

fazendo a mesma atividade: tratamento de dado.  

Tendo em vista existir diferenciação no nível de tratamento, na sua finalidade e nos 

potenciais danos, não é possível aplicar uma lógica cartesiana e afirmar que todos que tratam 

dados exercem atividade de risco. Por outro lado, é possível entender que determinados 

Agentes, por conta de sua atividade, já se enquadravam no disposto no art. 927, parágrafo único 

do Código Civil (2002) antes mesmo da existência da LGPD, e, por conta do disposto na regra 

geral, poderão ser responsabilizados objetivamente depois do decurso de um processo de 

conhecimento que assim o decida.  

 

139  SCHREIBER, Anderson. Responsabilidade Civil na Lei Geral de Proteção de Dados. In: DONEDA Danilo; 

MENDES, Laura Schertel; RODRIGUES JR., Otavio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Tratado de 

Proteção de Dados Pessoais. São Paulo: Forense, 2020. p. 319-338. p. 327. 
140  “[T]ratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, 

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração”. 
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Tal responsabilização não se dá, contudo, pelo ato de tratar dados, mas sim pelo risco 

da atividade exercida, seja ela relacionada ao dado ou não, buscando embasamento no Código 

Civil e não na LGPD. De forma análoga, um Agente que deve ser responsabilizado 

objetivamente sob a égide do CDC o será independentemente da existência da LGPD. 

Mesmo a Lei 13.709/2018 tendo replicado os elementos que no CDC caracterizariam 

o defeito do serviço, como já mencionado aqui, a LGPD (2018) traz, em seu art. 43, II141, uma 

excludente de responsabilidade muito importante: o Agente não será responsabilizado na 

situação em que tenha tratado o dado em conformidade com a legislação de proteção de dados. 

Ou seja, mesmo havendo dano ao titular por conta do tratamento realizado (nexo causal), se o 

Agente o faz sem violar a legislação de proteção de dados, não há ato ilícito, sendo afastada 

eventual responsabilização.  

A lógica dos diplomas normativos que utilizam a responsabilidade objetiva é de, 

justamente, prezar pela integridade do Agente hipossuficiente. Assim, parece pouco provável a 

não responsabilização de um fabricante que cause danos ao consumidor, mesmo que demonstre 

ter sido diligente e seguido os ditames legais do CDC; o risco de sua atividade prevalecerá. Não 

há excludente de responsabilidade, como se tem no art. 43, II da LGPD, mas sim a 

responsabilidade objetiva do CDC, que incide mesmo contra o Agente que respeitou a lei. 

Portanto, a existência dessa excludente é um ponto que afasta a responsabilidade objetiva e 

aproxima a LGPD de uma lógica de responsabilização subjetiva.  

Adicionalmente, observando os debates legislativos que precedem o texto final da 

LGPD, é possível perceber que, num primeiro momento, buscou-se a atribuição de 

responsabilização objetiva à atividade de tratamento de dados. No Projeto de Lei 5.276/2016, 

que originou a LGPD, havia um dispositivo específico (art. 35) sobre o regime de 

responsabilidade, não gerando dúvidas sobre a aplicabilidade da responsabilidade objetiva, no 

cenário da transferência internacional: “[o] cedente e o cessionário respondem solidária e 

objetivamente pelo tratamento de dados, independentemente do local onde estes se localizem, 

em qualquer hipótese”142. 

 

141  “Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem: [...]  

II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à 

legislação de proteção de dados”. 
142 ARAGÃO, Eugênio José Guilherme; GAETANI, Francisco. Projeto de Lei 5276/2016. Dispõe sobre o 

tratamento de dados pessoais para a garantia do livre desenvolvimento da personalidade e da dignidade da 

pessoa natural. Câmara dos Deputados, Brasília, 13 maio 2016. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084378. Acesso em: 21 out. 

2021. p. 13. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084378
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O legislador optou por rejeitar essa versão em sua redação final da regra, optando por 

não trazer o regime de responsabilização objetiva para a LGPD. No lugar, foram inseridos 

princípios como o da responsabilização e prestação de contas – da expressão em inglês 

accountability, na qual o Agente precisa demonstrar que adotou medidas eficazes para cumprir 

a LGPD, evidenciando-as quando necessário. Esse tipo de preocupação não precisaria existir 

num cenário de responsabilização objetiva, uma vez que a indenização automática já se 

sobreporia à questionamentos quanto ao grau de diligência e governança empregados pelo 

Agente.  

Assim, conclui-se que a responsabilização objetiva já é uma realidade quando expressa 

no CDC, ou, ainda, para situações em que a natureza da atividade traga risco aos direitos, regra 

geral do Código Civil. A LGPD, por outro lado, mesmo flertando com aspectos da 

responsabilidade objetiva, deu um passo atrás quando do seu texto final e, além disso, trouxe 

uma excludente de responsabilidade para o dano proveniente de ato lícito.  

Tais aspectos constituem prova cabal quanto ao regime de responsabilização que deve 

ser aplicado à LGPD. Qualquer tentativa de aplicar responsabilidade objetiva para a atividade 

de tratamento não apenas exorbitará os ditames da regra, mas também causará um efeito danoso 

aos Agentes de Tratamento de dado e impactará diretamente a segurança jurídica que o 

legislador buscou proporcionar com a regra. 

 

4.3.2 Responsabilidade solidária 

 

A responsabilidade solidária está no Capítulo VI do Código Civil (2002), podendo ser 

classificada em ativa (multiplicidade de credores) ou passiva (multiplicidade de devedores). 

Pela leitura do art. 265 do Código Civil (2002), a solidariedade pode ser decorrente de lei ou de 

comum acordo entre as partes. Num cenário de responsabilidade passiva, não importa a divisão 

de responsabilidade de cada um, mas somente o adimplemento da obrigação, que gera uma ação 

de regresso em favor do devedor que adimpliu o quinhão do outro devedor: 

 

O que deve ficar bem claro, desde o princípio, mormente na solidariedade passiva, é 

que as relações internas do vínculo entre os vários devedores são absolutamente 

irrelevantes para o credor. Após um dos devedores ter solvido a dívida é que ele vai 

entender-se com os demais companheiros do lado passivo143. 

 

 

143  VENOSA, Silvio de Salvo. Código Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2019. p. 264.  
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Sob a ótica consumerista, que não obrigatoriamente terá aplicação idêntica para casos 

relativos à privacidade de dados, a responsabilidade solidária é largamente utilizada. Nas 

situações em que alguém se beneficia pelo simples fato de compor a cadeia de serviço, mesmo 

que indiretamente, poderá ser responsabilizado de maneira solidária por eventual dano que 

tenha acometido o consumidor, mesmo não possuindo uma relação direta com esse. Nesse 

sentido, afirma Cláudia Lima Marques: 

 

O parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor traz a regra sobre 

a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços. Aqui a ideia geral é 

o direito ao ressarcimento da vítima-consumidor (art. 6º, VI, c/c art. 17 do CDC), uma 

vez que o microssistema do CDC geralmente impõe a responsabilidade objetiva ou 

independentemente de culpa (arts. 12, 13, 14, 18, 20 do CDC). O CDC permite assim 

a visualização da cadeia de fornecimento através da imposição de solidariedade entre 

fornecedores. O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito do serviço (art. 14 

do CDC) em contraponto aos arts. 12 e 13 do CDC, com responsabilidade objetiva 

imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos art. 18 e 20 a 

responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem contratou com o 

consumidor. Segundo o parágrafo único do art.7º, tendo mais de um autor a ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de 

consumo, disposição que vem repetida no art. 25, §1º144.  

 

 E é importante entender a lógica por trás da responsabilidade solidária consumerista, 

dado que a LGPD poderá aplicá-la analogamente. Assim como o CDC, ela traz um tratamento 

mais protetivo ao Titular de dados. O art. 42 da LGPD (2018) mostra o esforço por garantir a 

efetividade do ressarcimento do Titular de dados caso este venha a sofrer prejuízo por conta do 

tratamento de seus dados, guardando bastante semelhança com o art. 82, item 5 da GDPR145, 

ao possibilitar a responsabilização solidária entre o Controlador e o Operador: 

 

Art. 42 § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: 

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando 

descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver 

seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se 

ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; 

 

 

144  MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004. p. 223.  
145 “Quando tenha pago, em conformidade com o n.o 4, uma indemnização integral pelos danos sofridos, um 

responsável pelo tratamento ou um subcontratante tem o direito de reclamar a outros responsáveis pelo tratamento 

ou subcontratantes envolvidos no mesmo tratamento a parte da indemnização correspondente à respetiva parte de 

responsabilidade pelo dano em conformidade com as condições previstas no n.o 2.” Disponível em:  

https://gdprinfo.eu/pt-pt/pt-pt-article-82. Acesso em: 12 dez. 2021). 
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O art. 43 traz a possibilidade de afastamento da responsabilidade do Agente, desde que 

esse comprove que (i) não realizou o tratamento em questão; (ii) não violou regra de proteção 

de dados ao realizar o tratamento; ou, ainda, (iii) que o dano sofrido foi decorrente de culpa 

exclusiva do próprio titular ou de terceiros. Não obstante, a observação da função do 

Controlador e a leitura do art. 42 da LGPD permitem a conclusão de que esse dificilmente sairá 

ileso de uma reclamação que envolva o Titular.  

Ao tratar sobre a responsabilidade solidária na LGPD, em especial o art. 42, I, 

Anderson Schreiber conclui que o Controlador será implicado, e a responsabilidade solidária, 

se aplicável, o será em desfavor dele. O Operador também poderá ser responsabilizado, 

respondendo solidariamente se descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou 

se não tiver seguido as instruções lícitas do Controlador: 

 

Nesses casos, sendo a conduta do operador, ao descumprir a lei ou deixar de seguir as 

instruções lícitas que lhe foram passadas, autônoma em relação à conduta do 

controlador, apenas o primeiro responderia pelos danos provocados. Assim, só se 

pode cogitar de responsabilidade solidária nas hipóteses referidas no inciso I se essa 

se referir ao controlador, e não ao operador. Portanto, mesmo quando a lesão for 

causada por fato imputável exclusivamente ao operador, o controlador, justamente em 

razão de sua posição de destaque na dinâmica do tratamento, poderá ser chamado a 

responder solidariamente, nas hipóteses previstas no art. 42, de modo a garantir a 

efetiva indenização da vítima. Essa é a melhor interpretação da norma146. 

 

Assim, relembra-se que a relação de tratamento ocorre entre Titular e Controlador. O 

Titular não tem a visibilidade de a quem o Controlador transmitiu os seus dados para viabilizar 

o Tratamento. Isso faz com que o Controlador sempre seja o primeiro Agente a ser abordado 

quando da existência de um dano gerado pelo tratamento do qual é o responsável. Ele, por sua 

vez, poderá apontar o Operador como o causador do dano; contudo, terá a sua diligência 

comprovada, se inocente for, apenas ao final do processo, tendo já incorrido em custas no 

 

146  SCHREIBER, Anderson. Responsabilidade Civil na Lei Geral de Proteção de Dados. In: DONEDA Danilo; 

MENDES, Laura Schertel; RODRIGUES JR., Otavio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Tratado de 

Proteção de Dados Pessoais. São Paulo: Forense, 2020. p. 319-338. p. 332. 
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decorrer desse. Há, ainda, a possibilidade de sua responsabilização caso seja caracterizada a 

culpa in elegendo ou culpa in vigilando147. 

Não obstante a lógica da praticamente obrigatória responsabilização do Controlador, 

em benefício da segurança jurídica, é ideal e imperativo que numa situação de violação à regra, 

a decisão de responsabilização se imponha contra quem efetivamente causou o dano. Para tal, 

é importante decompor o que é afirmado no art. 42 §1º, I da LGPD (2018): 

 

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: 

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando  

descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver 

seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se 

ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; (grifo nosso) 

 

A utilização do termo “solidariamente” pode gerar confusão e dar a entender que um 

Agente pode responder pelo dano mesmo não o tendo causado. Como a regra geral é que o 

Controlador seja o responsável, pois comanda o tratamento de dados, o termo deveria ser 

interpretado como a possibilidade de a responsabilização ultrapassar essa esfera, de forma a 

atingir o Operador e responsabilizá-lo, inclusive exclusivamente. Por óbvio, a participação do 

Controlador é imprescindível para que se possa chegar até eventual responsabilização do 

Operador.  

Pela decomposição do art. 42, em consonância com o art. 43, é possível concluir que 

o Agente que conseguir provar a obediência ao art. 43 deve ser excluído do rol de 

responsabilizados. Por outro lado, se nenhum dos Agentes conseguir comprovar a 

conformidade, ambos serão implicados. A seguir, elenca-se as possibilidades de 

responsabilização: 

 

a) controlador: 

 

147 O termo culpa in elegendo significa que houve escolha de empresa não idônea, enquanto culpa in vigilando 

trata da ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações da prestadora. (ALAGOAS. Tribunal 

Regional do Trabalho da 19ª Região. Recurso Ordinário 0046000-74.5.19.2006.0008. TERCEIRIZAÇÃO 

LÍCITA. OCORRÊNCIA DE CULPA "IN ELIGENDO" E CULPA "IN VIGILANDO". O fato de ter sido a 

terceirização de serviços lícita não afasta a responsabilidade da tomadora, já que houve, de sua parte, culpa "in 

eligendo" e culpa "in vigilando" ao contratar com empresa inidônea economicamente. Recurso desprovido. 

Recorrente: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL. Recorrido: JOEL DE MELO 

MUNIZ e F. M. S. SERVICOS LTDA. Relator: Juiz do Trabalho Severino Rodrigues, 24 de abril de 2007. 

[Maceió, 200-?]. Disponível em: 

https://www.trt19.jus.br/consultaProcessual/docs/apresentaRelatorioAcordao/46000/2006/8/69/1. Acesso em: 

18 out. 2021. p. 2). 

https://www.trt19.jus.br/consultaProcessual/docs/apresentaRelatorioAcordao/46000/2006/8/69/1
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− poderá ser responsabilizado sozinho quando o Operador mostrar conformidade ao 

art. 43 da LGPD (2018); 

− poderá ser responsabilizado em solidariedade com o Operador quando ambos 

descumprirem as regras de proteção de dados. 

 

b) operador: 

− poderá ser responsabilizado de forma solidária com o Controlador quando ambos 

descumprirem as regras de proteção de dados; 

− poderá ser responsabilizado sozinho quando for considerado Controlador de 

dados, ao desrespeitar ordem direta do Controlador, gerando um dano ao titular.  

 

As cláusulas contratuais que são mencionadas no presente trabalho na seção 5.2, a 

serem inseridas no contrato entre o Controlador e Operador, não são aptas a garantir o definitivo 

afastamento da responsabilização solidária. Ainda assim, são de fundamental importância para 

uma ação de regresso, evidenciando contratualmente as restrições no exercício da atividade do 

Operador.  

 

4.3.3 Considerações sobre a responsabilidade do Encarregado 

 

Esta subseção aborda uma questão de grande preocupação para os Encarregados: as 

possibilidades de responsabilização cível e criminal que podem ser direcionadas a eles, tendo 

em vista o descumprimento de alguma designação da LGPD. Assim como já realizado em 

outras matérias, o estudo desse assunto toma por base a regra local e a GDPR, tendo em vista a 

existência de algumas definições a esse respeito no contexto europeu.  

 

Os EPD não são pessoalmente responsáveis em caso de incumprimento do disposto 

no RGPD. O RGPD deixa bem explícito que compete ao responsável pelo tratamento 

ou ao subcontratante assegurar e poder comprovar que o tratamento é realizado em 

conformidade com as suas disposições (art. 24.º, n.º 1). O cumprimento das regras de 

proteção de dados é uma competência do responsável pelo tratamento ou do 

subcontratante 148. 

 

 

148  GRUPO DO ARTIGO 29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS. Orientações sobre os encarregados da 

proteção de dados (EPD). European Commission, [s. l.], 05 abr. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048/en. Acesso em: 13 out. 2021. p. 5-6. 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048/en
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O trecho acima, retirado de orientação do Grupo do Art. 29 para a Proteção de Dados, 

é uma confirmação clara de que a GDPR não atribui ao DPO a responsabilidade cível ou 

criminal pelo descumprimento da GDPR, devendo ser levado em consideração que o DPO, 

quando comparado com o Encarregado, segundo o Quadro 7 do presente trabalho (seção 3.3), 

possui muito mais atribuições e prerrogativas. Mesmo tendo sido lhe dada a incumbência de 

monitorar o cumprimento da regra e realizar treinamentos para propagar conhecimento, tendo 

ele acesso direto à alta administração da empresa para levar questões de proteção de dados, não 

se esperou do DPO o poder de decidir o rumo estratégico que o Controlador deve tomar.  

Nesse sentido, a sua participação na tomada de decisão, se alguma, acaba sendo mais 

de conselheiro e menos de dono do poder decisório. Consequentemente, não lhe poderia ser 

cobrada uma atitude mais incisiva, cabendo ao DPO mostrar a diligência em exercer controles 

típicos de sua atividade e evidenciar as suas indicações ao controlador e operador sobre qual 

rumo se deve tomar. O mencionado parecer ainda corrobora a impossibilidade de 

responsabilização do DPO em outro trecho:  

 

O DPO pode ser responsabilizado diretamente pela não regularidade dos requisitos de 

proteção de dados? Não. DPOs não são pessoalmente responsabilizados pelo 

descumprimento dos requisitos de proteção de dados. É o controlador e o operador 

que são requeridos a garantir e demonstrar que o tratamento é realizado de acordo 

com essa regulação. A conformidade com as regras de proteção de dados é uma 

responsabilidade do controlador e do operador149. (tradução nossa)  

 

A LGPD (2018), da mesma maneira que a GDPR faz com o DPO, não menciona a 

responsabilização do Encarregado, mas apenas do Controlador e do Operador, conforme seu 

Capítulo VI, Seção III. Não obstante a lei mencione a função de Encarregado como canal de 

comunicação, responsável por propagar as boas práticas de proteção de dados pela instituição, 

devendo ter certa liberdade para isso, não há sequer requisito técnico ou área específica de 

atuação para atuar como Encarregado. Além disso, não há necessidade de o Encarregado ser 

um administrador da empresa ou um diretor estatutário, e, caso o seja e venha a sofrer algum 

tipo de responsabilização pessoal ou de seu patrimônio, isso se dará pelo exercício da posição 

 

149  GRUPO DO ARTIGO 29.º PARA A PROTEÇÃO DE DADOS. Orientações sobre os encarregados da 

proteção de dados (EPD). European Commission, [s. l.], 05 abr. 2017. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048/en. Acesso em: 13 out. 2021. p. 28. 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612048/en
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de administrador150, dos deveres de obediência, diligência, lealdade, de não agir com conflito 

de interesse e de informar.  

 

O EPD é pessoalmente responsável pelo incumprimento dos requisitos de proteção de 

dados? 

Não. Os EPD não são pessoalmente responsáveis pelo incumprimento dos requisitos 

de proteção de dados. Compete ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante 

assegurar e poder comprovar que o tratamento respeita o Regulamento aplicável. O 

cumprimento das normas de proteção de dados é da competência do responsável pelo 

tratamento ou do subcontratante151. (grifo original) 

 

De forma diversa ao que dispostos pela LGPD (2018) ou ANPD, a Comissão de 

Valores Mobiliários, autarquia responsável pela fiscalização de sociedades de capital aberto, 

para justificar a maior carga de responsabilização dos administradores de uma companhia, 

menciona a possibilidade de seguro aos administradores, por despesas incorridas em 

decorrência da sua função, deixando clara apenas a não aplicabilidade do seguro para os casos 

em que for comprovada a conduta dolosa do mencionado administrador: 

 

A CVM não vê óbice legal à previsão, em contrato de indenidade, do direito a 

indenização em favor dos administradores por despesas sofridas em razão de seu cargo 

ou função. Não obstante, a concessão de indenização aos administradores com base 

no contrato de indenidade não deve ocorrer em todos os casos, como, por exemplo, 

naqueles em que não tiverem sido observados os padrões de conduta legais a que estão 

sujeitos.  

Nesse sentido, entende-se que não são passíveis de indenização, entre outras, as 

despesas decorrentes de atos dos administradores praticados: 

fora do exercício de suas atribuições;  

com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude; ou 

em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da 

companhia152. 

 

A LGPD não determina expressamente que o Encarregado deva ter poderes 

específicos, seguro, ou ainda, alguma espécie de autonomia no exercício de sua atividade, mas 

sim que deve exercer atividades de orientação dos funcionários e contratados ou, ainda, 

executar atribuições determinadas pelo Controlador visando a proteção de dados. É importante, 

contudo, ter a clareza de que, diferentemente de um diretor estatutário, a função de Encarregado 

 

150  Art. 158 da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações): “[o] administrador não é pessoalmente responsável 

pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, 

civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:  

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;  

II - com violação da lei.” 
151  LIMA, Osmar Brina Corrêa. Sociedade Anônima. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 181.  
152  Parecer de Orientação CVM nº 38/2018. 
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não precisa ser investida diretamente pelo sócio do Controlador, tratando-se de uma indicação 

que sequer precisa ser feita pela diretoria do Controlador.  

Em termos de responsabilização, o Encarregado deverá responder em caso de conduta 

culposa ou dolosa, inclusive se violar as regras internas do seu empregador. Em outras palavras, 

ao Encarregado devem ser conferidas as mesmas responsabilizações que são dadas a qualquer 

funcionário do Controlador, visando o ressarcimento do dano causado ao empregador por conta 

de ato ilícito, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil (2002). 

Os deveres dos administradores, presentes na Lei 6.404/1976, tais como diligência, 

lealdade, evitar conflito de interesse e dever de informar, não obstante devam abranger a todos 

os funcionários de uma determinada corporação, podem levar ao efeito da responsabilização do 

administrador da companhia quando desrespeitados por um diretor estatutário. O mesmo não 

acontece se o Agente que desrespeitar o dever não estiver no Estatuto Social, ou não for um 

administrador da companhia.  

O trecho do julgado abaixo é um claro exemplo quanto à atribuição de 

responsabilidade de um administrador e a atribuição do técnico que dá subsídios para a decisão 

daquele. Trata-se do processo administrativo sancionador RJ2014/12838, julgado pela 

Comissão de Valores Mobiliários em junho de 2019, no qual Eike Batista e outros 

administradores foram condenados pela “omissão de informações relevantes para a 

compreensão da situação financeira e patrimonial da OGX Petróleo e Gás Participações S.A”153. 

Em seu voto, o à época Presidente da Comissão trata do reliance defense154 como a faculdade 

do administrador utilizar o conhecimento de técnicos para embasar a sua defesa: 

 

 

153  BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. RJ2014/12838. Omissão de informações relevantes para a 

compreensão da situação financeira e patrimonial da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. por ex-

administradores da companhia. Infração aos artigos 142, inciso III, 153, 176, c/c o 177, §3º, da Lei nº 6.404/76 

e aos artigos 14, 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09. Multas e absolvições. Acusados: Eike Batista e outros. 

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira, 25 de junho de 2019. Rio de Janeiro, 12 ago. 2019. 

Disponível em: http://conteudo.cvm.gov.br/sancionadores/sancionador/2019/20190625_PAS_RJ2014-

12838.html. Acesso em: 26 jul. 2021. p. 71. 
154  “Teoria que resulta de construção jurisprudencial norte-americana, segundo a qual um administrador pode 

alegar, em resposta a acusação por conduta negligente, que contava com a atuação de outro administrador, de 

especialista ou de comitê de assessoramento, por exemplo, para o tratamento do assunto em questão. 

Obviamente, tal defesa não pode ser utilizada irrestritamente nem servirá para que um administrador a 

empregue por mera conveniência. Vejamos exemplo de aplicação desta defesa: “...o conselho de administração 

buscou o auxílio de profissionais externos e especializados para confirmar a razoabilidade dos termos 

negociados. Dentre tais profissionais encontram-se tanto advogados externos quanto um consultor de 

recrutamento, que em sua análise concluiu que os tipos de gatilho e os valores propostos estavam em linha com 

as práticas de mercado. Não existe nenhum elemento nos autos que desabone o aconselhamento prestado ou 

que indique que os administradores não atuaram de boa-fé, ignorando sinais de alerta, razão pela qual esse 

aconselhamento também deve ser reconhecido como defesa”. (BRASIL. Comissão de Valores Mobiliários. 

RJ2013/11703 apud BRASIL, op. cit., p. 8). 

http://conteudo.cvm.gov.br/sancionadores/sancionador/2019/20190625_PAS_RJ2014-12838.html
http://conteudo.cvm.gov.br/sancionadores/sancionador/2019/20190625_PAS_RJ2014-12838.html
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Com efeito, na análise do cumprimento do dever de diligência por determinado 

administrador – inclusive se este for o Diretor Presidente – deve-se considerar, ao 

menos:  

(i) suas competências legais e estatutárias (e, eventualmente, atribuições adicionais 

desempenhadas na prática), as quais definirão se o acusado tinha um dever de conduzir 

pessoalmente determinado assunto ou realizar determinado ato, ou se sua atribuição 

consistia em fiscalizar a execução de referido trabalho;  

(ii) o grau de tecnicidade da matéria analisada, cuja medida determinará o 

envolvimento direto do administrador nas discussões a respeito ou então exigirá e 

justificará a contratação de especialistas internos ou a contratação de externos; 

(reliance defense) e  

(iii) a existência de sinais de alerta que apontem para a irregularidade posteriormente 

identificada pela acusação, os quais justificarão a exigência de uma fiscalização mais 

atenta e assídua quanto a assuntos ou atos específicos155. 

 

Assim, até mesmo a responsabilização de um administrador ocorre de forma 

excepcional, somente quando ficar comprovado que ocorreu o descumprimento dos seus 

deveres determinados por lei. Nessa situação, há a desconsideração da pessoa jurídica que o 

administrador representa e a sua responsabilização direta. Nos termos do art. 186 do Código 

Civil (2002), “[a]quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Por outro 

lado, se o mesmo dano é causado a um Agente sem que se tenha o descumprimento dos deveres 

legais do administrador, quem deverá ser responsabilizado será a própria companhia causadora 

do ilícito.  

O Encarregado, diferentemente do administrador, não possui mandato estatutário – ou 

seja, não há comando legal determinando que ele aja com diligência, lealdade, evite conflitos 

de interesse, ou tenha o dever de informar. Como consequência disso, um dano causado pelo 

Encarregado a um Terceiro não configura um ato ilícito desse, mas sim do Controlador de 

dados, devendo esse último indenizar o prejudicado.  

Aqui, não se afirma que o Encarregado tenha a possibilidade de agir de forma atécnica 

e displicente, pois pode ser penalizado internamente por seus erros. O que se destaca é que não 

arca perante um titular de dados ou um tribunal por um dano cometido no exercício de sua 

função. Como determinado no “Guia Orientativo para a Definição dos Agentes de Tratamento 

de Dados e Encarregado”, a responsabilidade é sempre do Controlador e Operador156. 

 

155  BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Guia Orientativo para Definições dos Agentes de 

Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado. Brasília, maio 2021. Disponível em: 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-

guia-agentes-de-tratamento_final.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 71. 
156  “74. Conquanto a LGPD não impeça que um mesmo encarregado atue em nome de diferentes organizações, é 

importante que ele seja capaz de realizar suas atribuições com eficiência. Assim, antes de indicar um 

encarregado, o controlador deve considerar se ele será mesmo capaz de atender às suas demandas e de outras 

 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
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Com efeito, a responsabilidade pessoal do encarregado seria inconsistente com sua 

função de assessor do controlador ou operador, conforme previsto na LGPD (Artigo 

41, § 2º). Isto porque, embora os encarregados prestem assessoria, é a organização 

que toma as decisões relativas às atividades de tratamento de dados. Em consonância 

com a obrigação de responsabilidade ética dos controladores e operadores nos termos 

da GDPR, os controladores e operadores são responsáveis pelas atividades de 

tratamento de dados e, portanto, pela não conformidade com a LGPD. Em geral, o 

CIPL e o CEDIS-IDP não acreditam que deva haver responsabilidade pessoal de um 

encarregado pela LGPD, já que isso poderia dissuadir muitos profissionais de 

privacidade de se tornar encarregado, assim como dissuadir as empresas de optar por 

nomear um encarregado quando não for obrigatório157. 

 

No que diz respeito à responsabilidade criminal, seguindo o princípio constitucional 

da reserva legal158, não é possível que se cometa um crime sem que antes esse tenha sido 

tipificado. Em outras palavras, não é possível falar em responsabilidade criminal pelo 

descumprimento da LGPD, dado que não há disposição criminal na regra.  

Adicionalmente, a LGPD não foi muito além ao definir as funções do Encarregado, 

sendo seu papel servir de canal de comunicação entre o Controlador, os Titulares de dados e a 

ANPD. Além disso, deve orientar os funcionários e contratados quanto às práticas a serem 

observadas para garantir a proteção de dados159. Diferente de um compliance officer, que 

implementa um programa de compliance, elaborando políticas e procedimentos internos, o 

Encarregado não tem esse poder.  

Em conclusão, mesmo sendo possível que o Ministério Público, ou alguma parte 

lesada, tente colocar o Encarregado no polo passivo de alguma ação, afirmando que esse deve 

ser o guardião da proteção dos dados, é pouco provável que essa tentativa dê resultados, dado 

que a ele não foi dado esse poder. Logo, não lhe pode ser atribuída essa responsabilidade.  

 

 

 

 

organizações concomitantemente. A responsabilidade pelas atividades de tratamento de dados pessoais 

continua sendo do controlador ou do operador de dados, conforme estabelece o art. 42 da LGPD” (grifo 

nosso). (Ibid., p. 22). 
157  CENTRE FOR INFORMATION POLICY LEADERSHIP; INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO 

PÚBLICO. Centro de Direito, Internet e Sociedade. O Papel do/a Encarregado/a conforme a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD). [S. l.], 27 set. 2021. Disponível em: 

https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/[pt]_cipl-

idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf. Acesso em: 04 out. 2021. p. 22.  
158  Art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal (1988): “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal”. 
159  CAOVILLHA, Renato V.; DUFLOTH, Rodrigo; TIMM, Luciano B. A Relação do Data Protection Officer 

(DPO) com os Reguladores. In: BLUM, Renato O.; MORAES, Henrique F.; VAINZOF, Rony (org.). Data 

Protection Officer (Encarregado). São Paulo: Thomson Reuters, 2020. p. 457-471. p. 468-469. 

https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/%5bpt%5d_cipl-idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/%5bpt%5d_cipl-idp_paper_dpo_under_the_lgpd__27_sept_2021_.pdf
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4.3.4 Resultado de consulta pública para fiscalização e aplicação de sanções 

 

Em maio de 2021 foi publicado resultado de consulta pública que vislumbrava a 

elaboração de uma resolução para a fiscalização e a aplicação de sanção pela ANPD. Mesmo 

sendo passível de alteração em todo e qualquer um dos seus itens, a proposta mostrou uma 

abordagem coerente com o grau de maturidade dos Agentes de Tratamento de dados no Brasil, 

estabelecendo uma série de procedimentos que guiarão a sua atuação e deixando em segundo 

plano a aplicação da sanção, o que materializa no ordenamento pátrio a lógica da regulação 

responsiva, conforme art. 16, IV e V da minuta160. 

Nos termos do documento, no título “Atuação Responsiva”, a ANPD divide a sua 

atividade de fiscalização em monitoramento, orientação, preventiva e repressiva161. Para o 

primeiro, a ANPD se balizaria por um relatório de análise dos ciclos de monitoramentos e um 

mapa de temas prioritários, dando certa previsibilidade aos regulados quanto aos pontos que 

serão observados pelo regulador, o que não deve ser visto como uma indicação das áreas que 

devem estar em conformidade com a regra, mas sim como áreas sobre as quais a ANPD emitirá 

pareceres e guias de ajustes, o que pode ter utilidade para todos os Agentes de Tratamento. 

As medidas de orientação, por sua vez, visam guiar, conscientizar e educar não apenas 

os Agentes de Tratamento, mas também os titulares de dados e terceiros. Tal atividade é mais 

direcionada a um Agente específico, com a sugestão de treinamentos, recomendação de padrões 

técnicos e de implementação de programas de privacidade162.  

Ao regulado que receber uma medida preventiva será dada a possibilidade de 

recondução à conformidade com a LGPD. Segundo a minuta, a divulgação de informação, 

aviso, solicitação de regularização e o plano de conformidade serão consideradas medidas 

preventivas adotadas pela ANPD. Mesmo para a medida preventiva, que é a mais incisiva antes 

da sanção, o regulador vislumbra a possibilidade de serem adotadas orientações de forma 

concomitante, o que evidencia que a ANPD adotará um olhar didático e de auxílio ao 

regulado163. 

 

160 BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Resolução de Fiscalização; versão para consulta pública. 

Brasília, maio 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-

publica-sobre-norma-de-

fiscalizacao/2021.05.29___Minuta_de_Resolucao_de_fiscalizacao_para_consultapblica.pdf. Acesso em: 13 

out. 2021. p. 9. 
161  Ibid., p. 8. 
162  Ibid., p. 12. 
163  Ibid., p. 13. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-publica-sobre-norma-de-fiscalizacao/2021.05.29___Minuta_de_Resolucao_de_fiscalizacao_para_consultapblica.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-publica-sobre-norma-de-fiscalizacao/2021.05.29___Minuta_de_Resolucao_de_fiscalizacao_para_consultapblica.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-publica-sobre-norma-de-fiscalizacao/2021.05.29___Minuta_de_Resolucao_de_fiscalizacao_para_consultapblica.pdf
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Mesmo quando da instauração do processo administrativo sancionador, ainda é 

possível que o processo seja arquivado, que o autuado se arrependa e suspenda a conduta 

investigada, ou, ainda, assine um TAC, resultando também na suspensão do processo. Tais 

medidas mostram a busca por atuação efetiva do regulador, evitando ao máximo a aplicação de 

sanções, mas levando os Agentes de Tratamento à busca pela real adequação164. 

 

164  Ibid., p. 15. 
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5 BOAS PRÁTICAS PARA OS AGENTES DE TRATAMENTO   

 

O art. 50 da LGPD traz uma série de medidas de boas práticas e governanças aptas a 

permitir que os Controladores de dados demonstrem ao público em geral que dão o devido valor 

às informações que colhem e tratam. Essas boas práticas devem integrar o plano de proteção de 

dados do Controlador, pois evidenciam não apenas que esse está comprometido em tratar 

adequadamente os dados, mas também estimulam a confiança dos Titulares para com o Agente. 

Adicionalmente, a adoção ou não de medidas de boas práticas deverá ser ponderada na 

dosimetria das sanções a serem aplicadas pela ANPD: 

 

Importante notar, preliminarmente, que a lei brasileira acompanha tendência 

internacional nas legislações de proteção de dados pessoais de migrar de uma lógica 

regulatória de comando e controle para a racionalidade mais voltada para a 

corregulação e accountability. Tal inclinação é perceptível, na LGPD, em diversos 

dispositivos, que indicam ser responsabilidade do agente de tratamento de dados 

adotar medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das 

normas de proteção de dados pessoais e a eficácia dessas medidas. Seguindo essa 

lógica, na aplicação das sanções pode ser considerada como critério de dosimetria a 

‘adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de 

minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados’ e ‘a adoção 

de política de boas práticas e governança165.  

 

O presente capítulo traz, de forma prática, os principais pontos de governança que 

devem ser observados para uma adequada implementação da LGPD por parte dos 

Controladores de dados. Muitos desses tomam por base a experiência europeia ou os 

posicionamentos que são esperados da ANPD, com base numa interpretação sistemática da 

regra. Ressalta-se que não há garantia de que tais medidas de governança coincidam exatamente 

com os posicionamentos futuros que a ANPD tomará; é possível, contudo, garantir que servirão 

como evidência da preocupação e diligência do Controlador, em consonância com os princípios 

da regulação responsiva.  

Para guiar a implementação de um programa de proteção de dados, Humberto de Jesus 

Ortiz Rodriguez elabora alguns questionamentos iniciais que são importantes para que o 

Controlador consiga entender o grau de maturidade das medidas de proteção de dados que ele 

já tem implementada em sua governança atual. São esses: 

 

 

165  WIMMER, Miriam. Os desafios do Enforcement na LGPD: Fiscalização, Aplicação de Sanções 

Administrativas e Coordenação Intergovernamental. In: DONEDA Danilo; MENDES, Laura Schertel; 

RODRIGUES JR., Otavio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Tratado de Proteção de Dados Pessoais. 

São Paulo: Forense, 2020. p. 377-387. p. 377. 
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1. A empresa tem uma cultura de privacidade e proteção de dados desenvolvida? 

2. A empresa tem uma política de privacidade e proteção de dados? 

3. A empresa tem mecanismos de segurança da informação? 

4. A empresa tem uma arquitetura de dados implementada? 

5. As atividades em que são tratados dados pessoais e a finalidade, adequação e 

necessidade desses tratamentos estão identificadas pela empresa? 

6. A empresa tem um protocolo para agir perante a ocorrência de um incidente com 

dados pessoais? 

7. A empresa tem um comitê de direção ou orientação para gerir o tratamento de dados 

pessoais? 

8. A empresa tem planos de comunicação e treinamentos sobre privacidade e proteção 

de dados estabelecidos? 

9. Quais obrigações tem a empresa com a entrada em vigor da LGPD? 

10. A empresa conhece todas as adequações e mudanças que tem que implementar em 

seus processos para agir de forma adequada no tratamento de dados pessoais? 166 

 

A política de proteção de dados, por exemplo, desempenha um importante papel ao 

materializar o tratamento de dados realizado pelo Controlador. Trata-se de um documento que, 

uma vez criado, vincula esse Agente, fazendo com que um Titular possa exigir seu cumprimento 

em seus exatos termos. 

Ao tratar de políticas de privacidade, Helen Nissembaum167 faz uma crítica que deve 

ser levada em consideração: ela afirma que tais políticas sofrem do paradoxo da transparência, 

o que é quase uma escolha do que deve ser sacrificado: especificidades técnicas, em benefício 

do entendimento mínimo, ou, ainda, robustez e completude, em benefício dos detalhes 

importantes. A realidade mostra que as políticas devem ser palatáveis para os Titulares, sendo 

sempre possível referenciar e disponibilizar outros documentos com conteúdo ou tecnicidades 

adicionais para aquele que tiver interesse e conhecimento para 100ntende-los. 

A LGPD (2018), assim como a GDPR, não determina a obrigatoriedade de 

implementação de uma política de proteção de dados. É o que se deduz da leitura do seu art. 

 

166  RODRIGUEZ, Humberto de Jesus O. A Prática do Monitoramento dos Programas de Privacidade e Proteção 

de Dados Pessoais e as Auditorias Legais e Contratuais: Transparência, responsabilidade e prestação de contas. 

In: BLUM, Renato O.; MORAES, Henrique F.; VAINZOF, Rony (org.). Data Protection Officer 

(Encarregado). São Paulo: Thomson Reuters, 2020. p. 387-411. p. 389. 
167 “Eu vejo esse como um esforço vão tendo em vista o que intitulo de paradoxo da transparência. Alcançar a 

transparência significa comunicar as práticas de manuseio de dados de maneira que seja útil e importante para 

as escolhas que os titulares devam realizar. Se a notificação (no formato de política de privacidade) finalmente 

detalhar cada fluxo, condição, qualificação e exceção, entendemos que isso dificilmente será compreendido. 

Contudo, resumir as práticas em doses homeopáticas também não é útil, tendo em vista que exclui aspectos 

importantes.” (tradução nossa). No original: “I view this as a futile effort because of what I call the 

transparency paradox. Achieving transparency means conveying information-handling practices in ways that 

are relevant and meaningful to the choices individuals must take. If notice (in form of privacy policy) finally 

details every flow, condition, qualification, and exception, we know that it is unlikely to be understood, led 

alone read. But summarizing practices in the style of, say, nutrition labels in no more helpful because it drains 

away important details”. (NISSENBAUM, Helen. A Contextual Approach to Privacy Online. Dædalus: 

Journal of the American Academy of Arts & Sciences, [s. l.], p. 32-48, 2011. Disponível em: 

https://www.amacad.org/sites/default/files/daedalus/downloads/Fa2011_Protecting-the-Internet-as-Public-

Commons.pdf. Acesso em: 13 out. 2021. p. 36). 

https://www.amacad.org/sites/default/files/daedalus/downloads/Fa2011_Protecting-the-Internet-as-Public-Commons.pdf
https://www.amacad.org/sites/default/files/daedalus/downloads/Fa2011_Protecting-the-Internet-as-Public-Commons.pdf
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50, §2º, I, “a” e “d”168, em que o termo “políticas” é mencionado como uma faculdade – 

conveniente para demonstrar conformidade, mas não obrigatória.  

Não obstante a falta de obrigatoriedade, a política de proteção de dados acaba sendo 

um instrumento de alta eficácia para evidenciar diligência e demonstrar a forma como o 

Controlador implementou a regra e como o Titular pode solicitar seus direitos. Isso pode ser 

feito de variadas formas, conforme a interpretação da norma, já que essa tem caráter altamente 

principiológico. 

Assim, mesmo não sendo um requisito até mesmo para o Controlador, a existência de 

uma política de proteção de dados no Operador é uma evidência incontestável do grau de 

diligência e preocupação desse para com a matéria de proteção de dados, o que pode lhe conferir 

vantagem competitiva em relação a outros que não exerçam o mesmo grau de governança. Não 

obstante importante para o Operador, o presente capítulo foca na política que deve ser 

implementada pelo Controlador, como o maestro do tratamento de dados, o que repercutirá, 

também, em determinações que atingirão o Operador.  

 

5.1 O DOCUMENTO DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Um documento que trate de proteção de dados pode surtir vários efeitos, além de ser 

um exemplo de cumprimento dos princípios da segurança e prevenção, vinculados à governança 

interna do Controlador. Também pode ser utilizado como um guia para o Titular de dados, 

sendo uma ferramenta efetiva em proporcionar o cumprimento do princípio da transparência.  

Como já mencionado, a GDPR não determina a obrigatoriedade de uma política de 

proteção de dados, mas traz, em alguns dos seus trechos, uma incumbência ao Controlador de, 

 

168  “§ 2º Na aplicação dos princípios indicados nos incisos VII e VIII do caput do art. 6º desta Lei, o controlador, 

observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e 

a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá:  

I - implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo:  

a) demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem 

o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais;[...] 

d) estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos 

e riscos à privacidade;” (grifos nossos) 
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por meio de uma conduta proativa (por exemplo, o right to object – art. 21, (4)169), trazer ao 

conhecimento dos Titulares de dados quais são os seus direitos e como viabilizá-los, o que se 

dá por meio da notificação de privacidade (privacy notice). Aqui, é possível observar duas 

funções que devem ser atendidas por documentos de proteção de dados: 

 

Políticas focam em ambas as direções: dentro, em relação aos funcionários (i.e. 

política de proteção de dados, intenções de uso etc.), e fora, em relação aos clientes e 

outros (ex: política de internet, termos relativos à dados pessoais). Essas políticas são 

importantes na medida em que transmitem transparência, consentimento, utilização 

de dados, finalidade(s), transferência de dados e outros170 . (tradução nossa) 

 

Há um dualismo entre a política de privacidade e a notificação de privacidade. Ambas 

devem guardar coerência entre si, mas é possível entender que, se coexistirem, a primeira é um 

documento mais abrangente, que pode, inclusive, ser exclusivamente interno, acessível apenas 

aos colaboradores para que tenham um guia de governança e o implementem. Já a notificação 

de privacidade, que não foi normatizada pela LGPD, é um documento direcionado ao Titular e 

explica como se dá o tratamento dos seus dados, sendo um guia para que esse, de maneira clara 

e precisa, entenda quais dos seus dados são tratados, como são tratados e o porquê do 

tratamento. Tendo esse conhecimento, o titular estará apto a entender como exercer os seus 

direitos.  

 

5.1.1 O conteúdo mínimo da Política de Proteção de Dados  

 

Não obstante aconselhável a elaboração tanto de política de proteção de dados como 

de notificação de privacidade, cada um com abordagem e público específicos, o presente 

trabalho analisa o conteúdo mínimo da primeira. Isso porque tem como foco a diligência do 

Controlador na elaboração de um documento único que se preste para orientar ambos os 

públicos, tanto Titulares de dados como colaboradores internos.  

 

169  “O mais tardar no momento da primeira comunicação ao titular dos dados, o direito a que se referem os n.os 1 

e 2 é explicitamente levado à atenção do titular dos dados e é apresentado de modo claro e distinto de quaisquer 

outras informações” (CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. 

Regulamento (UE) 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 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Jornal Oficial da 

União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 maio 2016. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 out. 2021). 
170  No original: “Policies are both inward facing, in terms of employment (e.g., policy of data protection, intent 

usage, etc.), and outward facing for customers and others (e.g., Internet policy, terms referring to personal 

data). These policies are important in terms of referring to transparency, consent, data usage, purpose(s), data 

transfer, and so on.” (LAMBERT, Paul. The Data Protection Officer. [S. l.]: CRC, 2017. p. 189). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509


103 

A presente seção está dividida em dois tópicos principais, ambos relacionados às 

diligências que o Controlador deve tomar. A primeira seção trata da política de proteção de 

dados, abrangendo os itens que devem compor o mencionado documento, devendo ficar claro 

que tal política terá dupla aplicação – interna para os colaboradores e externa para os titulares 

de dados. A segunda seção trata das cláusulas contratuais que devem constar quando da 

contratação de um serviço pelo Controlador para com o Operador. Tais diligências são 

imprescindíveis para a comprovação de um programa adequado de conformidade com a LGPD.  

 

5.1.1.1. Informações para o público geral 

 

Tendo em vista a necessidade de trazer uma abordagem transparente para guiar o 

Titular de dados, garantindo a autodeterminação informativa e o cumprimento do princípio da 

transparência, é necessário que, de maneira clara e objetiva, o Titular de dados tenha acesso a 

determinadas informações mínimas. Nesse sentido, sugere-se que uma política de proteção de 

dados contenha ao menos informações como o escopo das atividades do Controlador, quais os 

dados que podem ser tratados, possíveis bases de tratamento, a possibilidade de transmissão de 

dados para terceiros, a utilização de terceiros prestadores de serviços e a possibilidade de 

transferência internacional, entre outros pontos que são desenvolvidos na presente seção.  

 

5.1.1.1.1 Escopo das atividades do Controlador 

 

É pertinente que o Controlador deixe claro qual é o seu objeto social. Uma explicação 

clara e objetiva das suas atividades pode reduzir questionamentos e consequentes solicitações 

de Titulares. Isso porque pode já trazer esclarecimentos sobre a inexistência de tratamento de 

dados, em cumprimento ao art. 18, I, da LGPD (2018)171.  

É importante, assim, deixar claro na política de proteção de dados quem podem ser os 

Titulares de dados. Considere uma empresa que tenha como atividade o fornecimento de 

produtos para outras empresas – do inglês business to busines (B2B) –, por exemplo, 

desenvolvendo turbinas de termoelétricas. O escopo de aplicabilidade de sua política de 

proteção de dados será reduzido, quando comparado com um banco múltiplo, que oferece seus 

serviços não apenas para outras companhias, mas também para o grande varejo.  

 

171  “Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por 

ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:  

I - confirmação da existência de tratamento”. 
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Deve-se notar, contudo, que mesmo no exemplo de uma empresa B2B, são realizados 

tratamentos de dados de Titulares – não obstante o bem ou serviço seja destinado a uma pessoa 

jurídica, é recorrente o fluxo de dados de pessoas naturais. Os contratos são assinados por meio 

de procuradores, que precisam entregar seus dados pessoais para a verificação dos devidos 

poderes de representação; o Controlador possui os contatos dos pontos focais de seus clientes, 

até mesmo para viabilizar a sua atividade; em adição, possui funcionários, devendo ter uma 

série de informações, seja para cumprir obrigações regulatórias, seja para governança. 

 

5.1.1.1.2 Transmissão dos dados para terceiros 

 

Não se espera que uma empresa de supermercados tenha expertise para criar uma 

nuvem própria para armazenamento de dados, ou que ela mesma realize o desenvolvimento de 

seu sistema de controle de estoque e a vigilância por câmera de suas premissas. Assim, a 

terceirização de atividades faz com que a política de proteção de dados tenha o desafio de dar 

ciência ao titular de que seus dados serão transmitidos para terceiros.  

Isso não significa dizer que a empresa de faxina será uma determinada empresa Y e a 

de tecnologia da informação será X, mas sim que é necessário deixar claro ao menos para quais 

serviços os dados do Titular serão compartilhados, para que esse tenha a ciência de quais são 

os possíveis setores que receberão suas informações.  

Logo, deve-se responder às seguintes perguntas na política de proteção de dados: ao 

receber os dados do titular, o Controlador precisará compartilhar aquele dado com as outras 

empresas do seu grupo econômico? Por qual motivo? Será para cumprir o propósito do 

compartilhamento ou por conta de integração dos sistemas tecnológicos do grupo econômico 

ao qual pertence? Esse tipo de informação deve ser proativamente transmitida para o Titular. 

A título de exemplo, veja-se a Declaração de Privacidade On-line da empresa IBM, no 

ponto “Atendendo à sua Solicitação de Transação”: 

 

Se você solicitar algo da IBM, por exemplo, um produto ou serviço, um retorno de 

chamada ou materiais de marketing específicos, usaremos as informações pessoais 

fornecidas para atender à sua solicitação. Para ajudar a fazer isso, a IBM pode 

compartilhar informações com outros, por exemplo, parceiros comerciais IBM, 

instituições financeiras, transportadoras ou autoridades governamentais, tais como as 

autoridades aduaneiras, envolvidas no atendimento. Também podemos entrar em 

contato com você como parte de nossas pesquisas de satisfação do cliente ou para fins 

de pesquisa de mercado172. 

 

172  IBM. Declaração de Privacidade On-line da IBM. [S. l.], 01 dez. 2020. Disponível em: 

https://www.ibm.com/br-pt/privacy/details#section_2. Acesso em: 19 out. 2021. 

https://www.ibm.com/br-pt/privacy/details#section_2
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A cláusula da IBM acaba sendo bastante genérica, o que não dá ao titular a correta 

visibilidade de que tipo de prestadores de serviço terceiros poderão ter acesso aos seus dados. 

Nesse sentido, o ideal seria que ela fosse um pouco mais específica, em linha com os serviços 

que ela oferece, e mencionando quais os prestadores de serviços que ela sempre precisará 

contratar para viabilizar o seu próprio trabalho. 

 

5.1.1.1.3 Prestadores de serviços 

 

O Controlador deve possuir, em suas diligências internas, procedimentos para a 

contratação dos terceiros prestadores de serviços – ou seja, Operadores de dados. Esses não 

precisam ser públicos, mas devem ser propagados dentro da organização, envolvendo um 

processo robusto de “Conheça o seu Fornecedor” (know your vendor).  

Isso permitirá entender o quão preparado o prestador de serviço está para (i) receber 

os dados que o Controlador lhe transmitirá e (ii) ser um viabilizador do cumprimento da LGPD 

para esse. Em outras palavras, numa situação na qual o Controlador receba uma solicitação de 

um Titular, o Operador deverá estar apto a prontamente municiar aquele com as informações 

solicitadas.  

A LGPD (2018), em seu art. 42 §1º, I173 determinou situação na qual o Operador se 

equipara ao Controlador, priorizando o ressarcimento de eventual Titular de dados que tenha 

sido lesado. Por conta dessa possibilidade, é imprescindível que ambos realizem diligências 

robustas um no outro antes da celebração do contrato, para que tenham conforto recíproco em 

contratar e ser contratado. 

Um Questionário de Proteção de Dados é uma forma eficiente de avaliar o grau de 

adesão de um potencial prestador de serviço às regras de proteção de dados. Ele pode dispor 

sobre:  

 

 

173  “Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, 

causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados 

pessoais, é obrigado a repará-lo.  

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados:  

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações 

da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese 

em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei”. 
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a) a verificação das certificações e selos que o Operador tenha, que sejam relacionados 

com a proteção de dados e segurança da informação; 

 

b) a verificação dos procedimentos do Operador para correção/alteração/exclusão de 

dados; 

 

c) procedimentos para evitar vazamento de dados, ataques cibernéticos, acessos 

indevidos ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito; 

 

d) procedimentos de reporte ao Controlador sobre incidentes de privacidade;  

 

e) as tecnologias e procedimentos administrativos utilizadas pelo Operador para 

possibilitar o cumprimento da LGPD, a eliminação de dados mediante a solicitação do 

Controlador e o envio de informações ao Controlador com a adequada celeridade; 

 

f) procedimentos para a manutenção de registros dos dados recebidos; 

 

g) a necessidade de transferência internacional por parte do operador dos dados e as 

respectivas jurisdições; e 

 

h) A existência de política de proteção de dados e/ou notificação pública de proteção de 

dados.  

 

Além do Questionário de Proteção de Dados, é importante realizar auditorias in loco 

visando constatar a efetividade do que foi respondido naquele. Isso deve estar previsto em 

contrato: a verificação da manutenção das medidas protetivas durante toda a vigência do 

contrato.  

Adicionalmente, as políticas de proteção de dados devem trazer o mínimo de cláusulas 

contratuais, que devem constar nos contratos com terceiros, vislumbrando o afastamento de 

responsabilidades solidárias. O conteúdo contratual mínimo relacionado à proteção de dados é 

trabalhado com mais profundidade na seção 5.1.1.1.6. 
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5.1.1.1.4 Transferência Internacional 

 

A transferência internacional174 ainda é uma matéria que demandará vasto trabalho da 

ANPD. Conforme afirma Marcel Leonardi, “não existe relação hierárquica entre os 

mecanismos de transferência internacional. Aquele escolhido dependerá da finalidade e do 

contexto da transferência e da natureza dos dados pessoais”175.  

Adicionalmente, a utilização de alguns mecanismos, como a transferência de dados 

para países com adequado grau de proteção, depende de uma participação ativa da ANPD, apta 

a dizer que uma determinada jurisdição tem grau de proteção “adequado” ao brasileiro. O 

mundo globalizado fez com que a transferência internacional se tornasse cada dia mais trivial, 

o que traz o desafio de que os mecanismos legais também sejam os mais práticos possíveis, sob 

pena de colocar o Brasil em desvantagem econômica e tecnológica.  

 

Na economia moderna, o fluxo de comunicações, dados e informações ocorre 

continuamente e de modo instantâneo, de modo que a burocratização dessas 

transferências pode criar barreiras comerciais e até mesmo afastar investimentos 

estrangeiros em território nacional devido à insegurança jurídica e aos custos (aqui 

entendidos como tempo, dinheiro e oportunidades) inerentes ao atendimento de 

exigências exageradas.  

Com relação ao titular de dados pessoais, é importante insistir que, no contexto atual, 

praticamente todo tipo de interação pode caracterizar, por si só, uma transferência 

internacional. Em nosso mundo interconectado, todo tipo de interação rotineiramente 

implica transferências internacionais de dados pessoais. Mesmo empresas brasileiras, 

que prestem serviços exclusivamente aos brasileiros no território nacional, realizam 

constantemente transferências internacionais de dados pessoais dependendo da 

infraestrutura tecnológica que utilizam176. 

 

O art. 33 da LGPD (2018) menciona possíveis mecanismos e salvaguardas de 

transferência, semelhantes àqueles criados pela GDPR. No seu inciso II, o legislador tenta 

delegar ao Controlador a incumbência de garantir que uma determinada jurisdição receptora de 

dados cumpra a regra de proteção de dados, inclusive as normas corporativas globais177. Depois, 

 

174  O art. 5º, XV da LGPD (2018) determina o conceito como “transferência de dados pessoais para país 

estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro”. 
175  LEONARDI, Marcel. Transferência Internacional de Dados Pessoais. In: DONEDA Danilo; MENDES, Laura 

Schertel; RODRIGUES JR., Otavio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Tratado de Proteção de Dados 

Pessoais. São Paulo: Forense, 2020. p. 289-298. p. 292.  
176  LEONARDI, Marcel. Transferência Internacional de Dados Pessoais. In: DONEDA Danilo; MENDES, Laura 

Schertel; RODRIGUES JR., Otavio Luiz; SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Tratado de Proteção de Dados 

Pessoais. São Paulo: Forense, 2020. p. 289-298. p. 298.  
177  “Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos: [...] 

 II - quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular 

e do regime de proteção de dados previstos nesta Lei, na forma de: 

a) cláusulas contratuais específicas para determinada transferência; 
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devolve tal incumbência para a ANPD, como pode ser observado nos arts. 34 e 35178. 

Mecanismos como esses são perigosos, pois refletem antinomias na regra, uma vez que não 

deixam claras as atribuições de cada uma das partes. As binding corporate rules da GDPR, por 

exemplo, são cláusulas aprovadas pela respectiva Autoridade de Proteção de Dados e não 

apenas compromissos de adesão pelas partes do contrato179.  

A conclusão é que, mesmo sem um norteamento claro por parte da ANPD, os 

Controladores devem cumprir a regra, dando transparência da realização de transferência 

internacional em suas políticas. Assim, devem ser especificadas (i) quais as jurisdições em que 

isso é realizado; (ii) quais tipos de prestadores de serviços operam nessa lógica; (iii) quais as 

finalidades da transferência internacional; e (iv) qual é o enquadramento legal, entre aqueles 

previstos no art. 33 da LGPD (2018).  

O item de transferência internacional de dados da Notificação de Privacidade da 

Amazon é um exemplo do não endereçamento dos aspectos básicos que um titular deveria tomar 

conhecimento ao ler esse tipo de documento. Não obstante faça uma menção ao item 

“compartilhamento de dados pessoais”, acaba não transmitindo o entendimento de que a 

transferência internacional não é uma transferência ordinária de informações pessoais, mas uma 

 

b) cláusulas-padrão contratuais; 

c) normas corporativas globais; 

d) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos”. 
178  “Art. 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso 

I do caput do art. 33 desta Lei será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração: 

 I - as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional; 

II - a natureza dos dados; 

III - a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nesta 

Lei; 

IV - a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento; 

V - a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais; 

e 

VI - outras circunstâncias específicas relativas à transferência. 

Art. 35. A definição do conteúdo de cláusulas-padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas 

contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, certificados 

e códigos de conduta, a que se refere o inciso II do caput do art. 33 desta Lei, será realizada pela autoridade 

nacional [...]”. 
179 Conforme o art. 47, 1., a) da GDPR, “[p]elo procedimento de controlo da coerência previsto no artigo 63.o, a 

autoridade de controlo competente aprova regras vinculativas aplicáveis às empresas, que devem: 

 a) | Ser juridicamente vinculativas e aplicáveis a todas as entidades em causa do grupo empresarial ou do grupo 

de empresas envolvidas numa atividade económica conjunta, incluindo os seus funcionários, as quais deverão 

assegurar o seu cumprimento”.(CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA; PARLAMENTO EUROPEU. 

Regulamento (UE) 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 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). Jornal Oficial da 

União Europeia, [s. l.], L 119, ano 59, 04 maio 2016. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509. Acesso em: 04 out. 2021). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634134334509
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transferência adicional, passível de diligência específica e classificação própria, em 

atendimento ao art. 33 da LGPD:  

 

Transferências para fora do Brasil. Quando transferirmos informações pessoais 

para outros países ao compartilharmos informações conforme previsto acima, nós nos 

certificaremos de que essas informações sejam transferidas de acordo com esta 

Notificação de Privacidade e conforme permitido pelas leis aplicáveis sobre proteção 

de dados180. (grifo original) 

 

O Facebook, por sua vez, traz informações mais esclarecedoras e robustas se 

comparado com a Amazon, mencionando cláusulas contratuais padrão e fazendo referência 

àquelas aprovadas no contexto europeu. Contudo, ainda não é possível encontrar informações 

sobre a transferência de dados nos termos da LGPD. 

 

Como operamos e transferimos dados como parte dos nossos serviços globais? 

Compartilhamos informações globalmente, tanto internamente nas Empresas do 

Facebook, quanto externamente com nossos parceiros e com aqueles com quem você 

se conecta e compartilha no mundo todo em conformidade com esta política. Suas 

informações podem, por exemplo, ser transferidas ou transmitidas para, ou 

armazenadas e processadas nos Estados Unidos ou outros países fora de onde você 

mora, para os fins descritos nesta política. Essas transferências de dados são 

necessárias para fornecer os serviços estipulados nos Termos do Facebook e nos 

Termos do Instagram, bem como para operar globalmente e fornecer nossos Produtos 

a você. Utilizamos cláusulas contratuais padrão, seguimos as decisões de 

adequação da Comissão Europeia em relação a determinados países, conforme 

aplicável, e obtemos seu consentimento para essas transferências de dados para os 

Estados Unidos e outros países181. (grifos originais) 

 

Conclui-se que a ANPD precisará ter uma conduta ativa quanto às regras relacionadas 

à transferência internacional. É importante que se leve em consideração que, na sociedade 

globalizada, a transferência internacional é trivial e imperativa, não sendo mais realizada em 

caráter excepcional. 

 

5.1.1.1.5 Quais os dados que podem ser tratados 

 

Mencionar quais os dados podem ser tratados é importante para que o Titular consiga 

entender a granularidade da informação que aquele Controlador terá sobre ele, assim como a 

finalidade do tratamento daquele dado específico. É importante dar o correto grau de 

 

180  AMAZON.COM.BR. Notificação de Privacidade da Amazon. [S. l.], 14 ago. 2020. Disponível em: 

https://www.amazon.com.br/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201283950&ref_=footer_pri

vacy. Acesso em: 20 out. 2020. 
181  FACEBOOK. Política de dados. [S. l.], 11 jan. 2021. Disponível em: https://pt-

br.facebook.com/privacy/explanation. Acesso em: 18 out. 2021. 

https://www.facebook.com/legal/terms/
https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://www.amazon.com.br/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201283950&ref_=footer_privacy
https://www.amazon.com.br/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201283950&ref_=footer_privacy
https://pt-br.facebook.com/privacy/explanation
https://pt-br.facebook.com/privacy/explanation


110 

transparência inclusive para que o Titular entenda quais dos seus dados são coletados sem a sua 

participação. 

Abaixo, um exemplo retirado da Política de Privacidade do Netflix, na qual são 

esclarecidos quais dados dos Titulares podem ser tratados, sendo esses coletados na fonte ou de 

alguma maneira indireta. Trata-se de um bom exemplo de transparência para com o Titular que, 

ao ler esse trecho, estará apto a questionar o Controlador sobre a necessidade/oportunidade de 

manutenção de tais dados.  

 

A Netflix recebe e armazena dados sobre você, tais como: 

• Dados que você nos fornece: a Netflix coleta os dados que você nos 

fornece, tais como: 

o seu nome, email, endereço ou código postal, forma(s) de 

pagamento e número de telefone. Em certos países, coletamos 

um número de identificação nacional para fins de cobrança e 

cumprimento das leis fiscais. Os dados são coletados de diversas 

formas, incluindo quando você os fornece ao usar o serviço, 

interage com o serviço de atendimento ao cliente da Netflix ou 

participa em pesquisas ou promoções de marketing;[...] 

• Dados que coletamos automaticamente: a Netflix coleta dados sobre 

você e seu uso do nosso serviço, suas interações com a Netflix e a 

publicidade da Netflix, assim como dados sobre sua rede, seus aparelhos 

de rede e seu computador ou outros aparelhos compatíveis com a Netflix 

que você possa usar para acessar nossos serviços (tais como, videogames, 

smart TVs, aparelhos móveis, decodificadores e outros aparelhos de 

streaming). Tais dados incluem: 

o suas atividades no serviço Netflix, como os títulos selecionados, 

as séries a que você assistiu e buscas; 

o suas interações com nossos emails, nossas mensagens de texto 

e nossas mensagens enviadas por canais de comunicação push e 

online; 

o detalhes sobre suas interações com o serviço de atendimento ao 

cliente, tais como data, hora e motivo do contato, transcrição de 

comunicação pelo bate-papo e, no caso de chamadas, o seu 

número de telefone e as gravações das chamadas182. (grifos 

originais) 

 

Algum dado é anonimizado? É fundamental mencionar, caso existentes, quais dados 

que serão tratados dessa forma, tendo em vista que não entram na definição de “dados pessoais”, 

estando fora do escopo da LGPD. Ainda, caso o Controlador trate dados de titulares crianças 

ou adolescentes, é fundamental mencioná-los, tendo em vistas as diligências especificas que 

tais exigem.  

 

  

 

182  NETFLIX. Declaração de privacidade. [S. l.], 01 jan. 2021. Disponível em: 

https://help.netflix.com/legal/privacy. Acesso em: 19 out. 2021. 

https://help.netflix.com/legal/privacy
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5.1.1.1.6 Definições 

 

O art. 5º da LGPD traz um rol de definições, artifício imprescindível tendo em vista a 

introdução de muitos conceitos com os quais o cidadão brasileiro não está habituado. Dado que 

a política de proteção de dados se propõe a explicar de maneira clara ao Titular de dados quais 

são os tratamentos realizados, é imperativo trazer tais definições com a maior clareza possível. 

Assim, medidas como a reiteração das definições na política de proteção de dados 

permitem que o titular de dados entenda, por exemplo, se o Controlador trata ou não os seus 

dados classificados como sensíveis, para quais dados ele pode solicitar a eliminação, para quais 

dados pedir portabilidade, o que seria um dado anonimizado ou o que seria um dado 

pseudonimizado. Idealmente, esse embasamento permite que o Titular esteja apto a chegar 

diretamente às conclusões necessárias sobre determinado tratamento, dispensando o auxílio 

individualizado do Controlador.  

 

5.1.1.1.7 Possíveis bases de tratamento 

 

A LGPD traz dez possíveis justificativas para que um determinado tratamento de dado 

seja realizado183. Se o Controlador não estiver apto a classificar o tratamento em uma dessas, 

isso significa que não apenas ele não precisa daquele dado, como também não deve tratá-lo.  

Assim, é importante que o Controlador seja o mais específico possível quanto às 

possíveis bases de tratamento que utilizará. Algumas delas são específicas para determinados 

setores – uma empresa de streaming de filmes, por exemplo, dificilmente utilizará os dados de 

 

183 Art. 7º da LGPD (2018): “O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:  

 I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;  

 II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;  

 III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução 

de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos 

congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;  

 IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos 

dados pessoais;  

 V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato 

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

 VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos 

termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;  

 VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;  

 VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços 

de saúde ou autoridade sanitária;  

 IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de 

prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou  

 X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.” (grifos nossos) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
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sua base de clientes para a proteção da vida ou incolumidade física desses, ou, ainda, para a 

tutela da sua saúde ou para a proteção ao crédito. Dessa maneira, mesmo não sendo possível 

tratar com exatidão todas as possibilidades de utilização dos dados, pode-se fazer uma exclusão 

das bases que não serão utilizadas. No exemplo abaixo, o Banco Itaú, sem fazer correlação com 

um tratamento específico, foca em quais bases ele poderá utilizar para o desempenho de sua 

atividade: 

 

[o] Itaú Unibanco realiza o tratamento de dados pessoais de acordo com as bases legais 

previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), como por exemplo, para 

cumprimento de obrigações legais e regulatórias; execução de contrato; proteção do 

crédito; para atender os interesses legítimos do Itaú Unibanco, dos nossos clientes e 

de terceiros; proteção da vida ou da incolumidade física do Titular ou de terceiro; nas 

situações em que o consentimento do Titular dos Dados Pessoais for coletado e para 

o exercício regular de direitos184. 

 

Não obstante tratar-se do que a lei parece ter idealizado, dificilmente uma política de 

privacidade obteria êxito em elencar todos os tratamentos de dados que realiza, e, na sequência, 

classificá-los conforme uma das dez bases de tratamento. O exercício de colocar isso numa 

política não seria apenas hercúleo, mas bastante suscetível a deixar algum tratamento de fora 

ou ainda, a ficar obsoleto em pouco tempo. Adicionalmente, seria um documento muito extenso 

– e, portanto, pouco acessível. 

Uma outra forma seria elencar os possíveis tratamentos, o que pode ser uma boa 

abordagem, principalmente por dar mais clareza ao Titular sobre os propósitos dos tratamentos. 

O grupo Omint assim o fez na sua política de proteção de dados185: 

 

O Grupo Omint realiza o Tratamento dos Dados Pessoais e Dados Pessoais Sensíveis 

coletados para diferentes finalidades, dependendo do relacionamento mantido com o 

seu Titular, como por exemplo: 

Para a oferta de produtos e serviços disponibilizados pelas empresas do Grupo Omint; 

Para a elaboração de cotações, propostas e orçamentos de produtos e serviços em fase 

pré-contratual; 

Prestação adequada dos serviços e execução dos contratos; 

Cumprimento de obrigações legais e regulatórias; 

Para o exercício regular de direitos; ... 

Para prestar informações e esclarecimentos a respeito dos produtos e serviços 

disponibilizados pelas empresas do Grupo Omint, assim como para responder a 

dúvidas dos clientes encaminhadas através dos diferentes canais de relacionamento, 

inclusive através da Ouvidoria; 

 

184  ITAÚ. Termos e Condições. [S. l.], ago. 2021. Disponível em: https://www.itau.com.br/seguranca/termos-de-

uso/. Acesso em: 19 out. 2021. 
185  OMINT. Política de Privacidade. [S. l., 202-?]. Disponível em: https://www.omint.com.br/politica-de-

privacidade/. Acesso em: 07 out. 2020. 

https://www.itau.com.br/seguranca/termos-de-uso/
https://www.itau.com.br/seguranca/termos-de-uso/
https://www.omint.com.br/politica-de-privacidade/
https://www.omint.com.br/politica-de-privacidade/
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Para elaboração de respostas a órgãos públicos, como por exemplo Receita Federal, 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP, PROCON, etc... 

Análise estatística, testes e avaliações para pesquisa e desenvolvimento, visando o 

gerenciamento e avaliação de risco do negócio, a melhoria e/ou criação de novos 

produtos e processos internos.  

 

Num cenário ideal, não apenas seriam elencadas as situações, mas também essas 

seriam classificadas conforme as bases de tratamento. O que causa um pouco de confusão nesse 

trecho da política do Grupo Omint é a mistura de elementos: em alguns momentos, foram 

elencadas bases de tratamento como dispostas na LGPD; em outros, alguns propósitos de 

tratamentos. Tal abordagem é confusa porque mistura conceitos distintos, levando à conclusão 

de que integram o mesmo grupo, quando na realidade um está inserido no outro. Exemplo claro 

disso foi o fato de a política do Grupo Omint ter colocado como grandezas diversas o 

“cumprimento de obrigações regulatórios” do item de “elaboração de respostas aos órgãos 

públicos”, quando na realidade tais repostas nada mais são do que uma espécie do gênero 

“cumprimento de obrigação regulatória”. 

Tendo em vista as incertezas em torno da classificação nas bases de tratamento, é 

necessário que a ANPD se posicione quanto ao que ela espera dessa classificação, abordando, 

por exemplo, classificações genéricas como a realizada na Política da Omint ou, ainda, as 

práticas de inserção de múltiplas bases para um mesmo tratamento, de forma a se ter bases 

subsidiarias para o caso de a primeira ser questionada/afastada. Em conclusão, enquanto não 

houver um posicionamento claro da ANPD, a abordagem correta é aquela que faz a perfeita 

subsunção entre o tratamento e uma das dez bases de classificação para o tratamento.  

 

5.1.1.1.8 Consentimento – formalização e implicações 

 

Antes da LGPD, o consentimento foi a justificativa por excelência para o tratamento 

de dados pessoais, como a grande expressão da autonomia da vontade. Sempre imperou no 

Brasil o senso comum de que determinado tratamento era legal por haver a permissão do titular, 

provavelmente por conta da comodidade.  

O consentimento trazido pela LGPD tem função diversa. Trata-se da materialização 

da autodeterminação informativa, que dá o poder de decisão e escolha ao titular dos dados, 

podendo esse concordar ou recusar que seus dados sejam tratados, tendo controle e ingerência 

sobre o nível de informação que deseja compartilhar. Como afirma Laura Schertel Mendes 

sobre o assunto:  
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[A] proteção de dados é marcada por acentuado viés de autocontrole e de liberdade de 

seu titular. Para que o indivíduo possa exercer o seu poder de autodeterminação 

informativa, faz-se necessário um instituto jurídico por meio do qual se expresse a sua 

vontade de autorizar ou não o processamento de dados pessoais: o consentimento. 

Esse é o mecanismo que o direito dispõe para fazer valer a autonomia privada do 

cidadão186.  

 

Durante a vacatio legis da LGPD, foram comuns as conclusões contra a utilização 

desmedida do consentimento como base de tratamento de dados, tendo como justificativa a 

carga de direitos do Titular que são exclusivos para tratamentos baseados nessa. A leitura das 

políticas de proteção de dados evidencia que ainda não se tem empregado o devido nível de 

transparência para tratamentos baseados no consentimento. A LGPD traz outras nove 

possibilidades além dessa, outrora a grande justificativa para a utilização de informações 

pessoais, as quais os Controladores precisam desbravar. 

 

Trata-se, em última análise, de checar qual será o espaço ocupado pelo consentimento 

na malha normativa da LGPD. Para isso, é necessário não apenas uma leitura 

topográfica das outras nove bases legais que legitimam o tratamento de dados, mas 

também perquirir quais são a função e os limites do consentimento no sistema187.  

 

A LGPD (2018) traz critérios especiais para a obtenção do consentimento, sendo esses 

critérios de forma e qualidade. Nos termos do seu art. 8º, o Controlador necessita evidenciar o 

recebimento do consentimento caso seja esse o embasamento para o tratamento. Tal deve ser 

por escrito ou por outro meio apto a demonstrar a vontade do Titular. Esse é o critério formal.  

Ainda, o consentimento deve ser dado de forma livre, informada, inequívoca e 

direcionada para uma finalidade determinada, sendo essa sua característica qualitativa. A forma 

correta de obter o consentimento será aquela que explicita qual será a informação vinculada ao 

seu tratamento e finalidade.  

As políticas ainda têm pecado em trazer tais critérios, limitando-se, em sua maioria, a 

mencionar que tratamentos podem ser realizados com base no consentimento do titular. 

Conforme trecho extraído da Política de Privacidade da Vivo: 

 

Da mesma forma, caso os seus dados pessoais sejam tratados mediante o seu 

consentimento, você poderá retirá-lo quando desejar. Contudo, a retirada do 

 

186  MENDES, Laura Schertel. Privacidade, Proteção de Dados e Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 

2019. p. 60.  
187  BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: 

Forense, 2019. p. 136. 
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consentimento não afetará a legitimidade do tratamento realizado anteriormente, 

tampouco prejudicará o tratamento executado com base em outras bases legais188. 

 

Lendo o trecho acima, não é possível entender em qual situação o consentimento do 

titular será requisitado, mas apenas que existe a possibilidade de haver um tratamento que tome 

por base o consentimento do titular. Não há menção ao requisito de forma.  

O trecho a seguir, retirado da Política de Privacidade do Grupo Bradesco, é um outro 

exemplo de falta de especificação quanto à forma como é evidenciado o consentimento do 

titular. Ao tratar das hipóteses de tratamento, menciona somente que é possível que esse seja 

realizado com base no consentimento do titular:  

 

Podemos realizar tratamentos Por meio de autorização concedida por você, como em 

processos de: Envio de marketing indireto de produtos de terceiros; Em processos de 

relacionamento com os clientes da Organização, quando a atividade envolver dados 

pessoais sensíveis189. 

 

Já os exemplos abaixo mostram situações em que o consentimento foi bem 

desenvolvido como base de tratamento. A política de privacidade da Claro é feita em formato 

de Perguntas e Respostas (do inglês, Questions & Answers), o que facilita bastante a 

segmentação de assuntos, e, por conseguinte, o entendimento do documento. Ela é bastante 

didática ao explicar quais dados são utilizados com base no consentimento do titular para acesso 

à geolocalização: 

 

Como utilizamos dados pessoais para publicidade via push e como você pode 

controlar suas preferências? 

 

Podemos, no contexto da sua utilização dos aplicativos NET-CLARO-WIFI, Minha 

Claro e Claro Banca, usar sua localização e procurar entender o seu perfil para 

publicidade via notificações do celular (considerando os aplicativos instalados no seu 

aparelho). Dessa forma, é possível limitar as ofertas apenas ao que for de seu interesse 

e estiver disponível na sua localidade. Mas, para proteger sua privacidade, não 

acessamos essas informações. E, além disso, você poderá gerenciar suas preferências 

no site pelo https://www.claro.com.br/privacidade/gerenciamento-de-preferencias. 

Sabe por que isso acontece? Porque essa publicidade é feita via push. 

 

O que é a publicidade via push? 

 

 

188  VIVO (TELEFÔNICA S. A.). Política de Privacidade e Proteção de Dados de Clientes e Titulares. [S. l.], 

13 ago. 2020. Disponível em: https://www.vivo.com.br/content/dam/vivo-sites/vivo-com-br/pdf/a-

vivo/informacoes-aos-clientes/politica-de-privacidade-2020.pdf. Acesso em: 20 out. 2021. p. 10.  
189  BRADESCO. Diretiva de Privacidade. [S. l, 202-?]. Disponível em: 

https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-

informacao/privacidade.shtm. Acesso em: 20 out. 2021. 

https://www.vivo.com.br/content/dam/vivo-sites/vivo-com-br/pdf/a-vivo/informacoes-aos-clientes/politica-de-privacidade-2020.pdf
https://www.vivo.com.br/content/dam/vivo-sites/vivo-com-br/pdf/a-vivo/informacoes-aos-clientes/politica-de-privacidade-2020.pdf
https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-informacao/privacidade.shtm
https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-informacao/privacidade.shtm
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É uma mensagem que aparece na tela do seu aparelho com uma propaganda. Ela pode 

ser uma mensagem apenas de texto, pode ter uma imagem ou pode ter um conjunto 

de imagens190. (grifos originais) 

 

Já a política da Nestle é mais completa, evidenciando quais são as possibilidades de 

obtenção e gerenciamento do consentimento o que preenche o requisito de forma. Ainda, traz 

quais as finalidades de utilização do consentimento, cumprindo o requisito qualitativo: 

 

Cookies/Tecnologias Similares. Você pode gerenciar o seu consentimento por meio 

das configurações do seu navegador. Para recusar alguns ou todos 

os Cookies/tecnologias similares, ou para alertá-lo quando estão sendo usados, veja a 

Seção 5 acima. 

Publicidade, marketing e promoções. Você pode consentir para que seus Dados 

Pessoais sejam usados pela Nestlé para promover seus produtos ou serviços, por meio 

de caixas de verificação localizadas nos formulários de registro, ou ao responder 

questões apresentadas pelos representantes do Nosso Serviço de Atendimento ao 

Consumidor. Se você decidir que não deseja mais receber as comunicações que lhe 

enviamos, relacionadas à marketing, você pode revogar o seu consentimento a 

qualquer tempo, seguindo as instruções fornecidas em tais comunicações. Para 

cancelar a subscrição de comunicações de marketing enviadas por qualquer meio, 

incluindo redes sociais de terceiros, você pode, a qualquer tempo, revogar o seu 

consentimento pelos links disponíveis em nossas comunicações, fazendo login em 

nossos sites/aplicativos ou redes sociais de terceiros e ajustando suas preferências de 

usuário não preenchendo as caixas de checagem relevantes ou ligando para nosso 

Serviço de Atendimento ao Consumidor. Note que, mesmo com o seu cancelamento 

de subscrição às nossas comunicações de marketing, Você ainda receberá Nossas 

comunicações administrativas, como pedidos ou outras confirmações de transação, 

notificações sobre suas atividades de conta (como confirmações de conta, mudanças 

de senhas e etc.), e outros comunicados importantes não relacionados a marketing191. 

(grifos originais) 

 

A LGPD, em alguns momentos, traz a necessidade de uma conduta proativa do 

Controlador. Um exemplo é a necessidade que o Titular tenha a clareza de que um determinado 

dado precisa ser tratado para viabilizar o fornecimento de produto ou de serviço ou, ainda, o 

exercício de direito. Nessa situação, o Controlador deve deixar claro como se dará a aplicação 

dos direitos do Titular em relação a essa informação192. 

Em conclusão, a LGPD traz restrições à utilização do consentimento, na medida em 

que possibilita que esse seja revogado a qualquer momento, o que é prejudicial para um 

Controlador que precise manter aquela informação. Isso traz a necessidade de os Controlares 

 

190  CLARO. Política de Privacidade. [S. l.], 01 set. 2021. Disponível em: 

https://www.claro.com.br/privacidade/politica-de-privacidade. Acesso em: 12 out. 2021. 
191 NESTLÈ. Política de Privacidade Nestlè. [S. l.], https://www.nestle.com.br/politica-de-privacidade. Acesso 

em: 19 out. 2021. 
192  Art. 9, § 3º da LGPD (2018): “[q]uando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de 

produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e 

sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no art. 18 desta Lei”. 

https://www.claro.com.br/privacidade/politica-de-privacidade
https://www.nestle.com.br/politica-de-privacidade
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serem mais diligentes e classificarem no consentimento apenas aquilo que eles não possam 

classificar numa das outras nove hipóteses de tratamento. Deve haver, ainda, o preparo 

operacional para atender às solicitações dos clientes relacionadas ao consentimento dado.  

 

5.1.1.1.9 Direitos dos Titulares 

 

Os direitos dos titulares de dados, ensaiados no CDC, foram materializados na LGPD. 

Cabe à política de proteção de dados ser um guia para o exercício desses, possibilitando o acesso 

ao canal correto para solicitar e obter informações. Pela leitura da política de proteção de dados, 

um Titular deve estar apto a entender ao menos os seguintes pontos:  

 

a) o procedimento para confirmar se aquele Controlador de fato trata seus dados;  

 

b) o procedimento para acessar os dados tratados;  

 

c) qual é respectiva base de tratamento relacionada aos seus dados;  

 

d) quais as prerrogativas que ele tem para os dados tratados com base no consentimento, 

assim como a maneira de viabilizar tais prerrogativas;  

 

e) como solicitar a correção de dados errados ou desatualizados;  

 

f) como solicitar exclusão ou restrições aos dados tratados em excesso; 

 

g) se aquele dado é passível de solicitação de portabilidade, e qual é o procedimento para 

tal;  

 

h) quais as entidades públicas e privadas com as quais os dados foram compartilhados;  

 

i) o procedimento para solicitação de revisão de decisões baseadas exclusivamente em 

processos automatizados. 
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Por conta do caráter embrionário desses direitos, é comum que as políticas de proteção 

de dados acabem não criando um procedimento organizado para o seu exercício, fazendo apenas 

menção a um contato do Encarregado ou a uma chave de e-mail. É o caso da política da Natura:  

 

6. Os seus direitos  

Você tem o direito de confirmar a existência de tratamento e solicitar o acesso aos 

dados pessoais que a Natura tem sobre você e a retificar quaisquer dados pessoais 

incompletos, inexatos ou desatualizados. Você também pode ter o direito de 

anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos 

ou tratados em desconformidade com a lei; direito de portabilidade; direito de requerer 

informação sobre o uso compartilhado de seus dados pessoais; direito de informação 

sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e as consequências em caso de 

negativa; direito de revogação do consentimento; direito de eliminação de dados 

pessoais tratados com base em seu consentimento; direito de opor-se a tratamento 

realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em 

caso de descumprimento com a lei; e direito revisão de decisões automatizadas 

tomadas exclusivamente com base em seus dados pessoais.  

Você poderá exercer todos esses direitos através do requerimento específico 

direcionado ao endereço de email: privacidade@natura.net.  

Se tiver algum problema ou reclamação sobre a forma com a qual a Natura trata os 

seus dados pessoais, entre em contato com a Natura pelo email acima indicado193. 

(grifo original) 

 

Essa abordagem é válida nesse momento de pouca definição, em que a LGPD entra 

em vigor sem uma correta estruturação e condução por parte da ANPD. Contudo, essa 

abordagem se tornará onerosa quando as solicitações de exercício de direitos de fato ocorrerem, 

o que trará um acúmulo de questões que poderiam ser respondidas com uma política mais bem 

estruturada. 

 

5.1.1.1.10 Legítimo Interesse 

 

O legítimo interesse, quando da publicação da LGPD, pareceu uma possibilidade de 

continuidade de realização de tratamentos daquelas informações que o Controlador entendia 

que precisava, mas não sabia explicar para que precisaria. Nesse sentido, seria um novo porto 

seguro para aqueles que estavam renunciando aos benefícios do até então muito utilizado 

consentimento. Ocorre que a regra não traz a prerrogativa ao Controlador de utilizar o legítimo 

interesse conforme lhe apraz.  

O próprio art. 7º, IX da LGPD (2018), ao tratar do consentimento, já traz a limitante 

de sua aplicabilidade somente a “quando [for] necessário para atender aos interesses legítimos 

 

193  NATURA. Declaração de privacidade para clientes. [S. l.], set. 2020. Disponível em: 

http://static.rede.natura.net/html/home/2020/br_09/politicadeprivacidade/declaracao_de_privacidade_natura_

clientes.pdf/ Acesso em: 12 out. 2020. p. 2.  

mailto:privacidade@natura.net
http://static.rede.natura.net/html/home/2020/br_09/politicadeprivacidade/declaracao_de_privacidade_natura_clientes.pdf
http://static.rede.natura.net/html/home/2020/br_09/politicadeprivacidade/declaracao_de_privacidade_natura_clientes.pdf
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do controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades 

fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais”. Os direitos fundamentais, 

inclusive a liberdade de escolha do Titular e a sua privacidade, não podem ser desconsiderados 

em detrimento do interesse do Controlador de dados, conforme o art. 10º, caput e §1º da LGPD 

(2018)194. 

E o trecho da política de proteção de dados da Avon, citado a seguir, traz o que se 

buscou evitar com a criação da LGPD: possibilidades extremamente amplas de tratamento que 

impossibilitam que se dê a devida transparência do tratamento para o seu titular.  

 

A Avon pode utilizar as informações que tem sobre você (incluindo o seu histórico de 

compras) para construir um perfil sobre as suas preferências e para lhe enviar produtos 

e ofertas personalizadas. Também pode ver publicidade relacionada com produtos 

Avon através da web com base nas informações que a Avon tem sobre você. Isto é 

efetuado para satisfazer os legítimos interesses comerciais da Avon na 

comercialização eficaz dos produtos Avon. Se não deseja receber as comunicações de 

marketing da Avon (por exemplo, e-mails), você poderá clicar no link para 

descredenciamento, disponível na própria comunicação de marketing, ou poderá nos 

contatar, pelo e-mail disposto no item 07 desta declaração. Quando você interage com 

a Avon através de posts ou mensagens nas redes sociais, a Avon poderá utilizar os 

dados pessoais incluídos nesses posts para esta finalidade. 

 

Para melhorar os serviços da Avon, cumprir os propósitos administrativos da Avon e 

proteger os interesses comerciais da Avon. 

 

Os fins comerciais para os quais a Avon utilizará os seus dados pessoais incluem: 

contabilidade, faturamento para fins legais e de segurança (incluindo para investigar 

queixas ou reclamações e para administrar a garantia do produto Avon e qualquer 

outro direito de devolução dos produtos), análises estatísticas e de mercado, teste de 

sistemas, manutenção e desenvolvimento. Isto incluirá a utilização dos seus dados 

pessoais para cumprimento das obrigações legais da Avon, por exemplo, a obrigação 

de manter registros para fins fiscais e de auditoria. Onde não exista obrigação legal 

específica que a Avon esteja obrigada a cumprir, a Avon tratará estes dados pessoais 

em cumprimento dos seus interesses legítimos na gestão do seu negócio e manutenção 

dos seus registos precisos e atualizados195. 

 

Para estabelecer quais são os dados cujo tratamento se baseará no legitimo interesse, é 

necessário que o Controlador tenha feito um mapeamento completo dos dados que trata e da 

finalidade do respetivo tratamento. Essa diligência permitirá um entendimento da situação do 

 

194  “Art. 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para 

finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a:  

I - apoio e promoção de atividades do controlador; e  

II - proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o 

beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta 

Lei.  

§ 1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais 

estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados.” 
195  AVON. Declaração de privacidade para clientes. [S. l., 202-?]. Disponível em: 

https://www.avon.com.br/institucional/politica-de-privacidade?sc=1. Acesso em: 12 out. 2020. 

https://www.avon.com.br/institucional/politica-de-privacidade?sc=1
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Controlador e, consequentemente, uma política de privacidade que não seja genérica, mas que 

seja esclarecedora para o Titular. Na política da Avon, por exemplo, o Controlador menciona 

tratamentos que poderiam ser melhor classificados como cumprimento de obrigação legal 

(contabilidade, faturamento para fins legais e de segurança196), não havendo a necessidade de 

mencionar o legitimo interesse como uma base ampla para abranger tudo aquilo que não se sabe 

ou não se entende como classificar.  

Se o Titular não conhecer todas as obrigações legais e regulatórias às quais o 

Controlador está sujeito, não conseguirá, por exclusão, entender quais tratamentos são 

realizados com base em legítimo interesse. Além disso, o próprio art. 10º determina que o 

tratamento baseado no legítimo interesse deve ser advindo de situações concretas.  

O legítimo interesse não é um substituto das cláusulas contratuais genéricas que 

mencionavam a possibilidade de todo e qualquer tratamento que, de forma direta ou indireta, 

pudesse ser necessário para a realização de um propósito. Pelo contrário: tem característica 

fática necessária, devendo ser motivado por tratamento concreto.  

O legítimo interesse é uma base de tratamento importante, pois visa proteger as 

peculiaridades da atividade do Controlador, que, diferente de outras atividades ou até mesmo 

de seus concorrentes, precisa realizar tratamentos específicos por conta de governança 

corporativa. Ainda, pode-se ter situação em que o Controlador necessite do dado para cumprir 

regras de sua respectiva matriz, quando se tratar de empresa de origem no exterior.  

Um exemplo disso é a Office of Foreign Assets Control (OFAC)197, pertencente ao 

Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Para que uma instituição financeira esteja apta 

a realizar operações em dólar americano e tenha licença de funcionamento no país, ela precisa 

respeitar a vedação de fazer negócios com países e pessoas naturais e jurídicas pertencentes à 

lista de sancionados da OFAC.  

Dessa maneira, quando da transferência de recursos para os Estados Unidos, é 

necessário verificar se há alguma espécie de limitação do órgão. Esse é um tratamento que a 

instituição financeira realiza que não se encaixa como cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória, dado não se tratar de norma nacional. O Controlador, contudo, não tem a opção de 

não realizar a verificação de OFAC, sob pena de perder a sua licença de funcionamento no 

principal mercado global. Trata-se de um claro exemplo de legítimo interesse do Controlador. 

 

196 AVON. Declaração de privacidade para clientes. [S. l., 202-?]. Disponível em: 

https://www.avon.com.br/institucional/politica-de-privacidade?sc=1. Acesso em: 12 out. 2020 
197  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Departamento do Tesouro. Office of Foreign Assets Control - 

Sanctions Programs and Information. [S. l., 202-?]. Disponível em: https://home.treasury.gov/policy-

issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information. Acesso em: 13 out. 2021.  

https://www.avon.com.br/institucional/politica-de-privacidade?sc=1
https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information
https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information
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Em conclusão, tem-se que, em atendimento ao disposto no art. 10º, o Controlador deve 

ser claro em relação a quais serão os tratamentos embasados no legítimo interesse, deixando 

isso explicito em sua política ou notificação de proteção de dados. Ainda, dado que o RIPD198 

é um documento que pode ser solicitado pela ANPD para, entre outros casos, os tratamentos 

baseados em legítimo interesse, é possível entender que o Controlador deve ter diligências 

especificas para rapidamente colher informações e consolidá-las em um relatório, caso assim 

solicitado pela mencionada Autoridade.  

 

5.1.1.1.11 Tratamento de dados sensíveis 

 

Caso o Controlador lide com dados sensíveis199, é necessário mencionar quais são 

esses e as possíveis bases de tratamentos aplicáveis. Tal justificativa deve estar em 

conformidade com o art. 11 da LGPD (2018)200, devendo-se, ainda, explicitar a finalidade do 

tratamento.  

As seguintes perguntas devem ser respondidas: haverá compartilhamento do dado 

sensível com terceiros para que a finalidade seja alcançada? Quais prestadores de serviço 

receberão a informação? Não é necessário colocar o nome do prestador de serviço, dado que 

esse pode mudar com o tempo, mas é importante transmitir uma especificação mínima, como 

 

198 vArt. 5º, XVII da LGPD (2018): “relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do 

controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às 

liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de 

risco”. 
199  Conforme o art. 5º da LGPD (2018), dado pessoal sensível é aquele “sobre origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado 

referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. 
200 “Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: I - quando 

o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas;  

 II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:  

 a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;  

 b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas 

previstas em leis ou regulamentos;  

 c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados 

pessoais sensíveis;  

 d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este 

último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);  

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

 f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde 

ou autoridade sanitária; ou  

 g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de 

cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso 

de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais”. 
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por exemplo, “tais dados sensíveis serão compartilhados com a empresa de tecnologia da 

informação que nos prestam os serviços de desenvolvimento de agendamento de consultas”201. 

A título de exemplo negativo, traz-se trecho controverso da Política de Privacidade da 

OMINT, que desconsidera o art. 11 da LGPD. Isso porque esse dispositivo não menciona o 

legítimo interesse do Controlador (oferta de produtos e serviços) como uma das possíveis bases 

para o tratamento de dados sensíveis: 

 

O Grupo Omint realiza o tratamento dos dados pessoais comuns e dados pessoais 

sensíveis coletados para diferentes finalidades, dependendo do relacionamento 

mantido com o seu titular, como para: 

• a oferta de produtos e serviços disponibilizados pelas empresas do Grupo Omint202. 

 

É necessário que o Controlador tenha em mente que o dado sensível é aquele mais 

propenso a causar um dano ao seu titular caso seja divulgado. Por isso, há um arcabouço de 

regras adicionais para preservar a integridade desses dados.  

Não obstante a LGPD (2018) não mencione o legítimo interesse como uma das 

possibilidades de tratamento de dado sensível, traz situação em que o Controlador utilizaria tais 

dados para obter benefícios financeiros (§§3º e 4º do art. 11)203. Isso se enquadraria como um 

legítimo interesse do titular, sendo exemplo de matéria que deve ser esclarecida pela ANPD. 

Em decorrência da propensão do dado sensível de causar dano ao Titular, a melhor 

abordagem do Controlador é aplicar o princípio da necessidade204 para o tratamento de dados 

sensíveis, utilizando apenas aquilo que for imprescindível. Ainda, recomenda-se evitar a 

utilização de dados pessoais sensíveis para tratamentos que visem apenas o legítimo interesse 

do Controlador enquanto a ANPD não regular o tema.  

 

  

 

201  Elaboração do autor. 
202  OMINT. Política de Privacidade. [S. l., 202-?]. Disponível em: https://www.omint.com.br/politica-de-

privacidade/. Acesso em: 07 out. 2020 
203  “§ 3º A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com objetivo de 

obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade 

nacional, ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências. 

§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes 

à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços de 

saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o § 5º deste artigo”. 
204  Art. 6º, III da LGPD (2018): “necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de 

suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às 

finalidades do tratamento de dados”. 

https://www.omint.com.br/politica-de-privacidade/
https://www.omint.com.br/politica-de-privacidade/
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5.1.1.1.12 Eliminação de Dados 

 

O art. 16 da LGPD (2018)205 determina que os dados precisam ser eliminados após o 

término do tratamento, elencando algumas exceções. É desafiador colocar na política de 

proteção de dados que um determinado dado será tratado por um período exato: numa sociedade 

da informação, o dado é vivo, renovando-se e se complementando conforme o seu titular opte 

por aderir a novos serviços ou, ainda, por eventuais situações que possam acometer a relação 

jurídica originária.  

Como um Controlador pode saber com antecedência que um determinado dado será 

utilizado para o exercício de um direito em procedimento judicial? É difícil ter clareza de todas 

as possíveis variáveis as quais um dado está sujeito. As políticas de proteção de dados 

publicadas têm utilizado o artifício de mencionar a exclusão dos dados de forma genérica, 

informando que esses serão tratados enquanto perdurar a relação jurídica, e depois disso, apenas 

se necessário para outro propósito. 

Na política da Sulamérica, por exemplo, afirma-se que, após o término do tratamento, 

os dados serão eliminados, com exceção da situação em que eles ainda mantenham uma 

justificativa para manter a informação. Aqui é possível perceber que as relações jurídicas 

evoluem, alterando-se no decurso do tempo, o que pode refletir na base de tratamento utilizada 

anteriormente: 

 

5. O QUE ACONTECE COM OS SEUS DADOS APÓS O TÉRMINO DA SUA 

RELAÇÃO COM A SULAMÉRICA? 

Atingida a finalidade para o tratamento dos seus dados, eles serão eliminados das 

nossas bases internas ou serão submetidos ao procedimento de anonimização. 

No entanto, caso a SULAMÉRICA ainda tenha alguma justificativa para manutenção 

dos dados, eles serão retidos pelo prazo necessário para o cumprimento de obrigação 

legal ou regulatória, para o exercício de direito de defesa em processo judicial, 

administrativo ou arbitral, ou ainda, em determinadas situações, no legítimo interesse 

da SULAMÉRICA (como para evitar infrações e fraudes)206. 

 

 

205  “Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos 

das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades:  

I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;  

II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;  

III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; 

ou  

IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados”. 
206  SULAMÉRICA. Política de Privacidade da SulAmérica. [S. l., 202-?]. Disponível em: 

https://portal.sulamericaseguros.com.br/politica-de-privacidade/. Acesso em: 24 out. 2020. 

https://portal.sulamericaseguros.com.br/politica-de-privacidade/
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A eliminação do dado por conta do término da finalidade do tratamento pode ser 

denominada como uma eliminação proativa. Além dessa, existe também a eliminação reativa, 

que ocorre por solicitação específica do Titular de dados. O procedimento para isso deve ser 

devidamente evidenciado a esse, sendo necessária, ainda, a transmissão dessa solicitação aos 

terceiros que tiveram acesso ao dado, conforme o art. 18, §6º da LGPD (2018). 

 

5.1.1.2 Informações internas 

 

Os itens mencionados até o momento trataram de informações que devem ser 

disponibilizadas aos Titulares, de maneira a garantir o cumprimento do princípio da 

transparência. Existem, por outro lado, tópicos que não são direcionados aos Titulares, mas que 

servem como governança do Controlador, de maneira a preparar uma estrutura apta a cumprir 

a regra, mencionados a seguir.  

Eles podem integrar a própria política de proteção de dados ou, ainda, um documento 

operacional interno do Controlador, que vise justamente adentrar nos aspectos operacionais que 

dão viabilidade ao cumprimento da regra. São eles: (i) os registros dos tratamentos realizados; 

(ii) o RIPD; (iii) quais são as diligências internas e os requisitos mínimos para que um 

colaborador possa ser alçado à posição de Encarregado; (iv) cláusulas contratuais entre 

Controlador e Operador; (v) medidas de segurança e combate ao tratamento irregular; e (vi) o 

procedimento de comunicação de incidentes. 

 

5.1.1.2.1 Registros dos tratamentos realizados  

 

É incumbência do Controlador e do Operador a manutenção de registros das operações 

de tratamento que realizam, especialmente aqueles relativos a dados sensíveis (art. 37 da 

LGPD). Esses são de grande importância para compor eventual RIPD ou, ainda, para 

possibilitar um atendimento eficaz e célere diante de uma solicitação de um Titular.  

É conveniente que a política de proteção de dados, ou algum manual operacional 

interno do Controlador, disponha sobre os procedimentos para a manutenção desse registro. 

Ainda, devem ser expostas suas formas de acesso, o tempo para a recuperação de um dado, 

quando solicitado, e quais são as áreas e prestadores de serviço envolvidos, além das medidas 

protetivas aplicadas a esses registros.  

 

  



125 

5.1.1.2.2 Relatório de Impacto à Proteção de Dados 

 

Ao mencionar os Agentes de Tratamento de dados, a LGPD (2018), em seu art. 38, 

concede à ANPD a possibilidade de solicitar um RIPD207. O RIPD é um documento elaborado 

pelo Controlador que descreve os tratamentos de dados que possam gerar maior vulnerabilidade 

para seus respectivos titulares, uma vez que são informações que podem trazer mais impactos 

às liberdades civis e aos direitos fundamentais dos Titulares. Tal relatório deve informar quais 

são os meios empregados pelo Controlador para proteger esses direitos.  

O Controlador deve estar preparado para atender a eventual solicitação do RIPD, o que 

envolve uma governança interna que deve existir independentemente do seu requerimento. O 

ideal é que as diligências implementadas sejam aptas a facilmente propiciar a elaboração do 

RIPD, o que significa que o Controlador já possui os devidos controles. Não obstante o 

Controlador não precise propriamente dar visibilidade dessas diligências para os Titulares, ele 

precisa ter em suas políticas a metodologia para atingir aos requisitos mínimos do RIPD, além 

da divisão de atribuições que permitirá atender tempestivamente a um eventual pedido de 

entrega desse. 

 

5.1.1.2.3 Atribuições do Encarregado 

 

Dada a necessidade de indicação do Encarregado, figura que atuará como ponto de 

contato com os Titulares e com a Autoridade, o Controlador precisa ter incorporado em sua 

governança quais são as diligências internas e os requisitos mínimos para que um colaborador 

possa ser alçado a essa posição. Isso pode incluir determinadas áreas de conhecimento, integrar 

departamentos específicos, posição hierárquica, certificações e experiência. As atribuições do 

Encarregado podem ser encontradas na seção 3.3 do presente trabalho, motivo pelo qual não 

são trazidas aqui. 

 

  

 

207  Art. 5º, XVII da LGPD (2018): “relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do 

controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às 

liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de 

risco”. 
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5.1.1.2.4 Cláusulas contratuais entre Controlador e Operador 

 

Cada negociação possui as suas peculiaridades. Contudo, para que tanto Controlador 

como Operador tenham a segurança de que o outro Agente está em conformidade com a LGPD, 

é importante que a política de proteção de dados – ou algum procedimento interno – determine 

qual é o conteúdo contratual mínimo que deve constar nas contratações que envolvam o fluxo 

de dados dentro do escopo da LGPD. O Information Commissioner’s Officer do Reino Unido 

determina de forma bastante didática que no contrato deve conter os seguintes itens: 

 

Contratos devem determinar: 

• O objeto e a duração do tratamento; 

• A natureza e a finalidade do tratamento; 

• O tipo de dado pessoal e a categoria dos titulares de dados; e 

• As obrigações e direitos do controlador. 

Contratos devem, ainda, incluir disposições específicas no sentido de que: 

• Tratamentos ocorram apenas mediante a instrução documental do 

controlador; 

• Dever de confidencialidade; 

• Medidas apropriadas de segurança; 

• Terceirização pelo operador; 

• Direitos dos titulares; 

• Auxílio ao controlador; 

• Disposições de término contratual; e 

• Auditorias e inspeções208. (tradução nossa) 

 

A política pode, ainda, estabelecer as alçadas de aprovação das solicitações de 

alterações dessas cláusulas. No item 5.2 é sugerido o conteúdo contratual mínimo para tais 

contratações.  

 

  

 

208  No original: “Contracts must set out:  

• the subject matter and duration of the processing;  

• the nature and purpose of the processing;  

• the type of personal data and categories of data subject;  

• and the controller’s obligations and rights.  

 Contracts must also include specific terms or clauses regarding:  

• processing only on the controller’s documented instructions;  

• the duty of confidence; appropriate security measures; 

• using sub-processors;  

• data subjects’ rights; assisting the controller;  

• end-of-contract provisions; and audits and inspections”.  

 (REINO UNIDO. Escritório do Comissário de Informação. Contracts. [S. l., 202-?]. Disponível em: 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-

gdpr/accountability-and-governance/contracts/. Acesso em: 19 out. 2021).  

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/contracts/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/contracts/
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5.1.1.2.5 Medidas de segurança e combate ao tratamento irregular 

 

Conforme os arts. 44 e 46 da LGPD, o tratamento de dados deve ser realizado de forma 

a garantir a segurança desse. Na política de proteção de dados, ou em documento interno do 

Controlador, deve existir um item específico para garantir as medidas de segurança sobre os 

dados, deixando claro qual é o modo do tratamento e os riscos que se pode esperar da 

metodologia utilizada, conforme as técnicas de tratamento de dados disponíveis.  

 

5.1.1.2.6 Procedimento de comunicação de incidentes 

 

Uma vez existente a obrigação de comunicar à ANPD e ao Titular um eventual 

incidente de segurança, é importante que a política de proteção de dados ou documento 

operacional interno já estabeleça não apenas como fazer essa comunicação, mas também 

procedimentos para que sejam obtidas as informações que a integram, o que envolve as medidas 

de remediação do problema. Conforme rol trazido no art. 48, §1º da LGPD (2018), a 

comunicação de incidente deve conter: 

 

I - a descrição da natureza dos dados pessoais afetados; 

II - as informações sobre os titulares envolvidos; 

III - a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos 

dados, observados os segredos comercial e industrial; 

IV - os riscos relacionados ao incidente; 

V - os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e 

VI - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos 

do prejuízo. 

 

A elaboração de um procedimento claro para a comunicação de incidentes e a devida 

designação de atribuições para os principais Agentes do Controlador farão com que o processo 

de averiguação e comunicação de incidentes seja mais fluido. Isso permite mais espaço para 

auxiliar o Titular que eventualmente tenha o seu dado envolvido no incidente.  

 

5.2 CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SUBCONTRATAÇÕES  

 

Dado que a metodologia de responsabilização na relação entre Controlador e Operador 

ainda é incerta, não havendo jurisprudência que permita a averiguação da parcela de 

responsabilidade de cada Agente, é útil ser o mais claro possível nos termos contratuais que 

tratam da adesão de cada um deles à LGPD. Uma forma de evidenciar a diligência na relação 
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Controlador-Operador é a inserção de cláusulas contratuais que, embasadas nos princípios de 

autonomia de vontade, autodeterminação informativa, boa-fé objetiva e liberdade contratual209, 

governem a relação contratual, e, idealmente, afastem eventual entendimento de 

responsabilização solidária. 

Das cláusulas que devem constar nos contratos que envolvem tratamento de dados, é 

aconselhável abordar as matérias das subseções a seguir, cabendo a ressalva que as sugestões 

de redação possuem apenas caráter ilustrativo, podendo haver variações de acordo com as 

peculiaridades das partes. Nas cláusulas trazidas, o Controlador figura como Contratante e o 

Operador, como Contratado. 

 

5.2.1 Compromisso de conformidade com as regras de proteção de dados 

 

A cláusula de compromisso de conformidade com as regras de proteção de dados é 

genérica, visando dar ciência de sua adesão ao compromitente. Não é necessário entrar nas 

especificidades das obrigações entre o Controlador e Operador, uma vez que isso é tratado em 

cláusulas especificas. É exemplo a cláusula apresentada no Quadro 10: 

 

Quadro 10 – Cláusula de compromisso e conformidade com as regras de proteção de dados 

O Contratado declara que está em conformidade com os requisitos aplicáveis ao tratamento dos dados pessoais, 

conforme a Lei 13.709/18.  

Na qualidade de operador de dados, o Contratado se compromete a realizar tratamentos apenas para o alcance 

dos fins delimitados no presente contrato ou, ainda, quando solicitado pelo Contratante. Ainda, buscará o 

compromisso de suas afiliadas e respectivas empresas subcontratadas às quais os dados pessoais venham a ser 

transmitidos. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Essa cláusula, além trazer uma confirmação do Operador quanto ao entendimento de 

seu papel no que diz respeito ao tratamento de dados, ainda serve como um compromisso do 

Operador de que as obrigações que lhes sejam aplicáveis nessa seara serão estendidas aos 

terceiros subcontratados. Adicionalmente, o Operador ainda se compromete a não realizar 

tratamentos que apresentem desvio da finalidade para a qual ele foi contratado. 

 

 

209  Art. 421 do Código Civil (2002): “[a] liberdade contratual será exercida nos limites da função social do 

contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima 

e a excepcionalidade da revisão contratual”. 
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5.2.2 Envio de informações ao Controlador 

 

Ao pensar nas obrigações que tem um Operador, é possível sistematizá-las em 

ordinárias e extraordinárias. O envio de informações ao Controlador pode ser classificado como 

do primeiro grupo, pois certamente ocorrerá e deve ser devidamente precificada quando da 

contratação do Operador.  

O Operador, como um viabilizador do cumprimento da regra pelo Controlador, deve 

estar sempre pronto a atender eventual pedido de informações por parte desse. Isso pode ter a 

finalidade de comprovar, para o Controlador, que são empregados os adequados níveis de 

governança em termos de adesão à LGPD, ou, ainda, para que esse esteja apto a subsidiar uma 

resposta a uma solicitação da ANPD ou do próprio Titular. Assim, é necessário ter uma cláusula 

contratual que evidencie a diligência e a agilidade que se espera do Operador diante de uma 

solicitação do Controlador, conforme exemplo do Quadro 11: 

 

Quadro 11 – Cláusula de envio de informações ao Controlador 

Uma vez solicitado pelo Contratante, o Contratado deverá lhe entregar informações, de forma a: (i) evidenciar 

os controles e governanças internas, referentes à proteção de dados, seja por meio de políticas de proteção de 

dados e/ou procedimentos técnicos, administrativos e organizacionais utilizados para garantir o devido 

tratamento dos dados; (ii) auxiliar o Contratante no cumprimento de suas obrigações determinadas pela LGPD, 

em especial, para integrar respostas às solicitações realizadas por titulares de dados, no exercício de seus 

direitos, ou ainda, eventuais questionamentos por parte da Autoridade de Proteção de Dados. [Tais solicitações 

deverão ser devidamente atendidas em até (x) dias da solicitação pelo Contratante.] 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

É útil que as informações sejam entregues com a maior celeridade possível. Não 

obstante seja mencionado um prazo para o recebimento, o grande desafio está em conciliá-lo 

com eventual prazo determinado pela ANPD. De qualquer maneira, os reguladores, em sua 

grande maioria, são flexíveis quanto a postergar prazos, desde que devidamente comprovada a 

dificuldade de atendimento do prazo originário210.  

 

5.2.3 Obrigações extraordinárias do Operador 

 

Da mesma maneira que existem obrigações ordinárias do Operador, existem, ainda, 

 

210  Conforme experiência profissional do autor. 
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obrigações provenientes dos direitos dos Titulares, que dependem de uma participação ativa 

daquele para que se viabilizem. São extraordinárias porque podem nunca ser solicitadas, o que 

não significa que o Operador não deva estar pronto para atendê-las, incluindo-as na precificação 

do seu serviço. 

A efetivação dos direitos dos titulares de dados, trazidos no art. 18 da LGPD (2018), 

necessita da participação do Operador. Por isso, é importante que esse se comprometa 

contratualmente a cumprir essas obrigações, conforme Quadro 12:  

 

Quadro 12 – Cláusula de obrigações extraordinárias do Operador 

O Contratado deverá manter os devidos controles e registros para, mediante a solicitação da contratante, com 

(x) dias de antecedência: (i) confirmar a existência do tratamento; (ii) viabilizar o acesso aos dados requeridos; 

(iii) evidenciar a correção de dados; (iv) evidenciar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados; (iv) 

entregar os dados ao controlador em formato que permita a sua portabilidade; (v) informar com quais entidades 

os dados foram compartilhados. 

Caso tome conhecimento da ocorrência de quaisquer incidentes de segurança, tais como – mas não se limitando 

a – vazamentos, ataque, acesso, perda ou eliminação indevidos de dados que sejam relacionados àqueles 

transmitidos pelo Contratante, o Contratado deverá alertar o Contratante com a maior brevidade possível, 

fornecendo todas as informações possíveis e a cooperação necessária. 

Caso o Contratado constate que determinada instrução do Contratante está em desconformidade com o 

estabelecido na LGPD, deverá informar formalmente o Contratante acerca da mencionada irregularidade e seu 

respectivo embasamento, cabendo ao Contratante acatar ou não o posicionamento do Contratado, sendo o único 

responsável por alguma consequência que o não acatamento venha a trazer. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O Operador é quem está manuseando o dado e tem contato imediato com ele. Caso 

algo indevido ocorra, será o primeiro a ter ciência disso. Assim, o Operador é aquele que tem a 

obrigação de notificar o Controlador sobre a ocorrência de algum incidente envolvendo o dado, 

para que esse ajude na remediação do problema e realize as devidas notificações.  

Da mesma maneira, o Operador, que faz o tratamento do dado por determinação do 

Controlador, deve se comprometer a indicar algo que vá de encontro à LGPD a esse. A 

evidência de que houve esse alerta pode ser utilizada pelo Operador para embasar o afastamento 

de eventual responsabilização solidária, caso o Controlador ignore a indicação e o titular de 

dados venha a ser lesado. 

Essa cláusula acaba exercendo dupla função, no sentido em que estabelece com clareza 

o que é esperado do Operador, mas também lhe protege, restringindo a sua função e lhe 

isentando de responsabilidade quando agir com diligência. Seguir essa cláusula aumenta a 
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possibilidade de o Operador não ser implicado solidariamente em caso de incidente de dados, 

conforme estabelecido no art. 42, §1º, I da LGPD (2018). 

 

5.2.4 Transmissão de dados para terceiros 

 

A existência de subcontratados do Operador é quase um imperativo. Nesse sentido, é 

necessário que o Controlador tenha a ciência de que o serviço que ele está contratando junto ao 

Operador muitas vezes será realizado por terceiros, e que aquele empregou os devidos graus de 

diligência nesses subcontratados, encontrando aptidão neles para o exercício das respectivas 

atividades e em respeito ao arcabouço legal que lhes cerca. Para deixar claro que a 

responsabilidade do Operador não se encerra nele próprio, é importante constar no contrato uma 

cláusula específica para as subcontratações, conforme Quadro 13:  

 

Quadro 13 – Cláusula de transmissão de dados para terceiros 

A obrigação da Contratada de tratar os dados pessoais conforme a LGPD deve ser transmitida para todos aqueles 

que tenham necessidade de ter contato com os dados pessoais para atender à finalidade contratada, sejam esses 

os funcionários, agentes, diretores, terceiros da Contratada, suas empresas afiliadas ou, ainda, empresas 

subcontratadas no Brasil ou no exterior (“Terceiro(s)”). Exceto para proporcionar a finalidade da contratação, 

a Contratada não permitirá o acesso de nenhum Terceiro sem antes obter a aprovação da Contratante para tal. 

A Contratada entende que é responsável pelo tratamento dos dados realizado por esses Terceiros, 

responsabilizando-se por eventual incidente de segurança da informação causado por eles em relação aos dados 

pessoais, como se ela própria o tivesse causado.  

No caso de necessidade de realização de transferência internacional dos dados para o alcance do objeto da 

contratação, o Contratado, previamente à operação, deverá especificar as jurisdições para onde os dados serão 

transferidos, além dos próprios dados que serão transferidos, de forma a permitir que o Controlador possa 

classificar a transferência internacional do dado, nos termos do art. 33 da LGPD.  

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A transferência internacional de dados, também deve ser corretamente endereçada. É 

necessário que todos os Agentes de Tratamento tenham um correto rastreamento dos dados, 

sendo imperativo constar uma disposição especifica sobre as diligências necessárias nesse 

cenário. 

 

5.2.5 Eliminação dos dados 

 

A eliminação de dados deve ser entendida como a exclusão de dado ou do conjunto de 
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dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado, 

conforme o art. 5º, XIV da LGPD211. Como já mencionado na seção 5.1.1.1.8, o dado tratado 

com base em consentimento deve ser eliminado mediante a solicitação nesse sentido pelo 

Titular. Já para os dados cujo tratamento se embasa em outra hipótese, sua eliminação se dá 

com o término da finalidade. A cláusula apresentada no Quadro 14 trata disso: 

 

Quadro 14 – Cláusula de eliminação dos dados 

Mediante (i) a rescisão do presente contrato; ou (ii) requerimento formal do Contratante, nesse sentido, o 

Contratado deverá, de forma segura e imediata, eliminar ou devolver os dados tratados ao Contratante, conforme 

determinado na solicitação. Tão logo entregues ou excluídos os dados, o Contratado deverá submeter uma 

declaração formal, na qual evidencia a destinação que tiveram os dados, sendo que, caso algum dado tenha 

ficado em seus registros por conta de determinação legal ou regulatória, o Contratado deverá mencionar tal fato 

em sua declaração, mantendo tais informações de forma segura e confidencial e não podendo ativamente tratar 

tais dados. Nessa situação, o Contratado deverá destruir os dados remanescentes tão logo a legislação ou 

regulação o permita, devendo formalizar tal ato em declaração endereçada ao Contratante.  

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A finalidade do tratamento é algo que pertence à relação jurídica entre Titular de Dados 

e o Controlador, cabendo a esse orientar o Operador quando do momento em que os dados 

devem ser eliminados. Do contrário, o Operador continuará o tratamento. 

 

5.2.6 Capacidade técnica e auditoria 

 

É necessário ainda que o contrato disponha sobre medidas de segurança mínimas que 

devem ser aplicadas aos dados, de forma a evitar incidentes de segurança que podem trazer 

imensurável prejuízos financeiros e reputacionais ao Controlador, além de atingir o Titular. 

Nesse diapasão, deve-se incluir uma cláusula que trate, de maneira genérica, sobre a 

necessidade de o Operador possuir controles que visem a proteção dos dados contra incidentes.  

Além disso, como cláusulas contratuais não dão a garantia de efetividade de seu 

cumprimento per si, o Controlador deve ter a prerrogativa de realizar auditorias in loco no 

Operador, fazendo uso dessa prerrogativa como forma de evidenciar o devido grau de cuidado 

e obediência às regras de proteção dos dados. Nesse sentido, sugere-se a cláusula do Quadro 15 

abaixo: 

 

211  “[E]liminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente 

do procedimento empregado”. 
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Quadro 15 – Cláusula de capacidade técnica e auditoria 

O Contratado afirma submeter os dados que trata à adequados graus de segurança, considerando as medidas 

técnicas por ele empregadas como suficientes para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.  

Adicionalmente, o Contratante, mediante solicitação com (x) dias de antecedência, poderá conduzir auditoria 

específica nas premissas do Contratado, de forma a verificar o grau de adesão à LGPD, os controles 

implementados e o nível de segurança ao qual as informações pessoais estão submetidas.  

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Se possível, e a depender do serviço contratado, essa cláusula pode contar com 

especificidades técnicas desenvolvidas juntos aos times de tecnologia e segurança da 

informação. Nesse sentido, é útil que ela consiga estabelecer premissas mínimas, mas ao mesmo 

tempo contemple elementos genéricos, de forma a abranger novas tecnologias e métodos de 

segurança que venham a ser desenvolvidos.  

 

5.2.7 Ressarcimento por danos  

 

A LGPD (2018) trouxe uma disposição incômoda aos Agentes de Tratamento de 

dados, quando determinou, em seu art. 42, que é possível que o Operador seja responsabilizado 

solidariamente com o Controlador por danos gerados pelo tratamento que esse realizou, em 

benefício da efetiva indenização do Titular maculado. Para que seja aferida a real 

responsabilidade de cada um dos Agentes, essa imputação não poderá ser aplicada 

objetivamente, dependendo de uma série de fatores e averiguações, como já mencionado no 

capítulo 4 deste trabalho.  

O Quadro 16, a seguir, traz uma cláusula de ressarcimento por danos que visa afastar 

eventual responsabilização solidária entre os Agentes. Na cláusula, ainda, busca-se que a parte 

que deu causa à reclamação já procure, desde o início da ação, a liberação da outra parte que 

foi trazida ao processo. Não obstante cláusulas como essa possam ser questionadas, para 

contratos entre partes esclarecidas é importante que vigore estritamente aquilo que foi definido 

entre elas, conforme definido no Código Civil212. 

 

 

212  Conforme o art. 421-A do Código Civil (2002): “[o]s contratos civis e empresariais presumem-se paritários e 

simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”. 
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Quadro 16 – Cláusula de ressarcimento por danos 

Cada uma das Partes deverá cumprir suas obrigações relativas ao tratamento de dados, conforme a respectiva 

função, nos termos estabelecidos no presente contrato e na LGPD, tratando-se de obrigações independentes, 

sem que haja solidariedade entre elas. A Parte, ou terceiros agindo em seu nome, que dê causa a algum dano ao 

titular de dados, deverá se responsabilizar por ressarcir o titular de dados e envidar os melhores esforços para 

que a outra parte seja desvinculada do processo ou da reclamação.  

Caso a parte inocente venha a suportar qualquer gasto para a sua defesa, ou seja sujeita a alguma multa, encargo 

ou qualquer despesa atrelada à defesa de seus direitos, a outra parte deverá, imediatamente, mediante a devida 

comprovação do gasto, ressarcir a parte inocente. 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Dado que os contratos de prestação de serviço já possuem cláusulas de atribuição de 

responsabilidade, é útil que o trecho que formaliza a relação entre o Controlador e o Operador 

também faça uso de tal disposição. Deve-se evidenciar a boa-fé das partes, o grau de 

sofisticação e, até mesmo, fazer com que a sua aceitação prévia em contrato catalise eventual 

procedimento de conhecimento que seja necessário quando do incidente que trouxer danos ao 

titular de dados.  

 

5.2.8 Co-Controladores 

 

Se o tratamento de dados é feito por mais de um Controlador, é necessário deixar claro 

qual é a extensão da atribuição de cada parte no contrato que formaliza a relação jurídica, para 

fins de responsabilização. Nesse sentido, escreve Rowenna Fielding: 

 

Na relação de co-controladores, o contrato ou acordo deve ser bastante detalhado, 

endereçando as seguintes questões:  

* qual parte lidará com os questionamentos relacionados aos direitos e até que ponto 

lidará com o Titular de Dados?  

* qual é a obrigação que um Controlador terá de notificar o outro sobre acidentes ou 

vazamentos? 

* como e quando uma informação entregue a um titular de dados deve afetar o 

tratamento de ambos/todos os Controladores? 

* até que ponto o Controlador que recebe a informação de outro Controlador, deve 

verificar a precisão das informações? 

* um controlador pode decidir individualmente por reutilizar a informação para um 

novo propósito? Precisaria notificar o outro Controlador? Precisaria pedir permissão 

do outro Controlador?213 (tradução nossa) 

 

213  No original: “In Joint Data Controller relationships, the contract or agreement needs to be much more 

detailed, addressing the following issues:  

* which party deals with rights requests, and at which points of the relationship with the data subject?  

* what is the obligation of each Data Controller to the other(s) to notify of incidents or breaches?  
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Essa atribuição de responsabilidade entre co-controladores é imprescindível. Isso 

porque, caso ambos sejam considerados responsáveis solidários por conta de incidente de 

proteção de dados, terão o contrato como elemento de prova quanto à atribuição de 

responsabilidade entre eles.  

 

5.3 BOAS PRÁTICAS PARA A FUNÇÃO DO ENCARREGADO 

 

A LGPD (2018) criou a figura do Encarregado como um ponto de contato com os 

tratamentos de dados pessoais, conforme seu art. 41. O Encarregado, nos termos do art. 5º, VIII 

da lei, é definido como um “canal de comunicação” seja para com a ANPD, seja para com os 

Titulares. No Brasil, a função do Encarregado foi esvaziada quando comparada com o DPO. 

Dessa maneira, optando pela melhor prática, sugere-se que o Encarregado seja um guardião da 

proteção de dados dentro da instituição, responsável não apenas por implementar as regras 

complementares conexas à LGPD, mas também por difundir a cultura da proteção de dados. 

Essas novas atribuições, por mais simples que pareçam na letra da lei, adicionam uma 

série de complexidades à figura do Encarregado. Elas exigem que ele não apenas possua um 

elevado conhecimento do negócio do Controlador (estando apto a fazer valer as máximas de 

privacy by design e privacy by default), mas que tenha também uma série de competências 

técnicas para o desempenho de sua função.  

Nas seções a seguir, aborda-se as diligências mínimas que devem ser empregadas na 

escolha do Encarregado, assim como a possibilidade de criação de uma Comitê ou Grupo de 

Trabalho do Encarregado. Esse é um grupo multidisciplinar apto a auxiliar o Encarregado com 

conhecimento técnico em múltiplas para as quais as diligências relacionadas à proteção de 

dados devam ser aplicadas. 

 

  

 

* how and when does privacy information given to the data subject need to address the processing of both/all 

Data Controllers?  

* to what degree should a recipient Joint Data Controller be responsible for checking accuracy of data 

provided to them by the other Data Controllers in the Joint relationship?  

* can one of the Data Controllers decide to reuse for a new purpose and do they need tell the other(s)? Or ask 

their permission?” (FIELDING, Rowenna. The Concept of Controller and Processor Data Entities. 

International Journal for the Encarregado, Privacy Officer and Privacy Counsel, [s. l.], v. 2, n. 8, p. 8-

11, 2018. p. 10). 
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5.3.1 A escolha do Encarregado 

 

Quando da escolha do Encarregado, o Controlador deverá decidir: (i) se terá 

Encarregado próprio ou se contratará uma empresa que exerça esse serviço profissionalmente; 

e (ii) caso opte por ter um Encarregado próprio, se ele será um Encarregado para o grupo ou se 

cada entidade possuirá o seu. Uma vez afastada a possibilidade do item (i) e decidido o item 

(ii), será necessário entender de qual área deverá vir o Encarregado, tendo em mente que esse 

profissional – ou seu departamento – será responsável por uma série de atividades de controle, 

tais como: 

 

a) a supervisão da conformidade com a regra;  

 

b) o gerenciamento dos registros de tratamento de dados;  

 

c) a supervisão das áreas envolvidas;  

 

d) o auxílio no desenvolvimento de novos produtos/serviços;  

 

e) a difusão da cultura de proteção de dados na empresa;  

 

f) a coordenação de eventual grupo de trabalho ou comitê direcionado para proteção de 

dados;  

 

g) a condução de respostas aos Titulares ou à ANPD;  

 

h) a atuação interna e externa em caso de incidentes de privacidade.  

 

Existem áreas que já possuem atividades correlatas em sua descrição, principalmente 

no que diz respeito ao trato com Reguladores, como o departamentos de compliance, jurídico 

ou, ainda, de segurança da informação. A realidade é que a LGPD não foi específica quanto a 

quem deve exercer essa função, ficando à cargo do Controlador decidir qual 

profissional/departamento alocar nessa atividade.  

Outro ponto importante em relação à escolha do Encarregado é o seu grau de 

senioridade dentro da instituição. Para encontrar efetividade em sua atividade, seja essa 
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propagar a cultura de proteção de dados ou nas interações com a ANPD, o Encarregado, precisa 

ter voz ativa na instituição, e, preferencialmente, voz ativa na diretoria. Nesse sentido, deve 

ocupar uma posição de maior senioridade, para que a sua atuação seja de fato efetiva.  

Por fim, ressalta-se que não há necessidade de certificação específica para o exercício 

da atividade do Encarregado. Contudo, é aconselhável algum estudo prévio em proteção de 

dados, de forma a entender o bem que se busca tutelar e a forma de fazê-lo.  

 

5.3.2 Comitê ou Grupo de Trabalho 

 

Tendo em vista o caráter interdisciplinar esperado na atuação do Encarregado, é 

importante a formação de um grupo de trabalho ou comitê de privacidade, que seja 

interdisciplinar e apto a tomar as decisões relacionadas à privacidade com maior grau de debate 

e tecnicidade.  

São exemplos de áreas que podem englobar um grupo de trabalho: compliance, 

jurídico, segurança da informação, cadastro, tecnologia da informação, recursos humanos, 

vendas, entre outros. Tais departamentos serão aptos a munir o Encarregado com ferramentas 

para a correta tomada de decisão.  

Em conclusão, os Controladores precisam implementar um programa de governança 

efetivo relacionado à proteção de dados, sendo que tais controles ainda devem ser 

evidenciáveis. A existência de uma política de privacidade, como procedimento básico, é 

fundamental para que se tenha a aplicação padronizada das regras de proteção de dados e para 

a segurança dos próprios titulares de dados, que estarão aptos a entender como e para que os 

seus dados são tratados.  

No que diz respeito à relação entre Controlador e Operador, para que as partes estejam 

devidamente cientes de suas funções, assim como possíveis responsabilizações, é 

imprescindível que o contrato que formaliza a relação entre esses Agentes seja cuidadoso em 

trazer os detalhes da prestação do serviço e as devidas isenções de responsabilidade. Por último, 

é importante que o Encarregado – como Agente responsável por garantir que os procedimentos 

de proteção de dados estão sendo devidamente cumpridos e também por dissipar o 

conhecimento sobre a proteção de dados – tenha as ferramentas corretas que lhe permitam ser 

efetivo em sua função, inclusive, contando com a ajuda de um possível grupo de trabalho 

multidisciplinar apto a ajudá-lo com as análises relativas à proteção de dados.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A LGPD, ao tutelar a utilização dos dados dos indivíduos e da coletividade, coloca em 

evidência o quão importante é uma correta utilização dos dados pessoais, sob o risco de trazer 

efeitos nocivos não apenas para o indivíduo que tem o seu dado mal utilizado, mas também 

para a coletividade que é diretamente atingida quando um dos seus é afetado. A criação de 

novos papéis e funções, como os dos Agentes de Tratamento de dados, é uma medida de 

segurança jurídica, na medida em que traz as especificações do que cada um deve fazer, assim 

como suas prerrogativas, poderes e limitações.  

O Agente de Tratamento de dados, observando os riscos de sua atividade e a 

inexistência de diretriz pela ANPD, não pode se omitir e aguardar. Ele deve buscar aspectos e 

definições que o ajudem a implementar um programa de proteção de dados na doutrina que está 

sendo formada, nos julgados que aos poucos se acumulam e esboçam uma jurisprudência, e no 

exemplo de outros países, principalmente no contexto europeu, mesmo que baseado em 

premissas. 

As lacunas que existem na LGPD, não obstante criem um cenário de incerteza quanto 

à qual abordagem os Agentes de Tratamento de dados devem tomar para algumas matérias, não 

são suficientes para motivar uma não adequação ou a não criação de diligências e governanças. 

O conteúdo já disponível permite o mapeamento dos dados que são tratados e sua classificação 

conforme as bases de tratamento. Quanto ao tratamento de dados sensíveis, esse só deve ser 

realizado quando imprescindível, tendo todas as proteções adicionais. Já a transferência 

internacional de dados deve observar desde já as características do país que os receberá. 

No contexto do presente trabalho, a relação entre Controlador e Operador – não 

obstante existam pontos incertos – deve ser feita nos termos da política de proteção de dados 

do primeiro, contando com cláusulas contratuais que visem deixar claras as atribuições de 

responsabilidade para cada Agente. Quanto ao Encarregado, ainda há uma grande insistência 

para que as definições europeias sejam tropicalizadas sem o exercício de um grau de criticidade. 

Essa abordagem mostra equívocos e deve ser evitada. O DPO não é o Encarregado; suas 

funções, atribuições e responsabilizações são diversas, o que deve ser respeitado. 

A ANPD foi criada não apenas para exercer supervisão, comando e controle em 

respeito ao cumprimento da LGPD. A essa Autoridade é dada a oportunidade de influenciar no 

processo de construção de mentalidade do brasileiro sobre a importância dos seus dados. Para 

tal, será necessária uma postura de regulação responsiva, de colaboração e diretrizes nos termos 

da mencionada forma de atuação do Regulador.  
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Nesse sentido, o capítulo de Boas Práticas e Governança da LGPD dá a possibilidade 

para que os Agentes de Tratamento também participem desse processo de cooperação com a 

ANPD, no sentido de influenciar na construção de governanças e daquilo que será o estado da 

arte no que diz respeito a proteger dados no Brasil. Cabe aos Agentes de Tratamento de dados 

aproveitar a oportunidade que lhes está sendo dada. 
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