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RESUMO 
A promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, que se propõe a 

regular o tratamento de dados pessoais, se apresenta como mais um importante mecanismo de proteção aos 

consumidores. Nestes tempos de economia globalizada e fluxo econômico intenso nas redes sociais, existem 

lacunas capazes de expor os indivíduos, gerando prejuízos para a coletividade. A lei acima citada é considerada 

uma importante forma de proteção aos dados pessoais, na era da informação, mas não a única. Ressaltamos sua 

importância e efetiva utilização em harmonia com o ordenamento jurídico pátrio a fim de proporcionar ganhos 

mais efetivos, leia-se, maior proteção ao bem jurídico tutelado. 
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INTRODUÇÃO 

 A Lei Geral de Proteção de Dados gerou grandes repercussões e foi bem aceita no 

meio jurídico, contudo não é correto considerá-la uma inovação do Direito brasileiro, 

sobretudo a partir da sistemática da ordem jurídica que vem se firmando desde a década de 

1980, especialmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 A ordem jurídica consolida importantes preceitos que delineiam o Direito, desde o fim 

da Guerra da Segunda Guerra Mundial e sobretudo em 1988, com a promulgação da Carta 

Maior, ao elevar os Direitos Fundamentais, que refletem em outros diplomas legais, além das 

jurisprudências e doutrinas que lhes dão sustentação. 

 Por outro lado, há de se destacar que a modernização do Estado brasileiro vem 

ocorrendo da década de 1980 como um importante corolário da Carta Mãe, resultou na 
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reforma do Estado e consequentemente na delegação de serviços que historicamente eram da 

alçada do Estado aos particulares, e culminou, por fim, no processo de privatização.  

Estas iniciativas combinadas favoreceram os privados à exercerem as atividades 

econômicas3.   Somado a tudo isso, o advento da tecnologia da informação em especial com a 

popularização da internet estreitou os laços entre as pessoas, favorecendo o consumo em 

massa dos mais variados tipos de produtos, serviços e conteúdo. 

 Se por um lado facultou o intercâmbio de bens das mais variadas naturezas, por outro 

é inegável que representa uma ameaça aos importantes direitos individuais previstos nos 

diversos diplomas normativos brasileiros.  

O objetivo do presente trabalho é fazer uma breve análise sobre como a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD) aperfeiçoa o sistema jurídico no Brasil, para fins das 

relações consumeristas, na era da informação. 

 

1. A ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA PÓS-1988 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 é de grande relevo para a formatação 

do direito contemporâneo. Não porque, necessariamente, o documento resultou na instituição 

dos direitos lá conferidos, mas porque retrata a construção da ordem jurídica atual.  

O legislador constituinte equilibrou as relações sociais, estendendo importantes 

direitos e garantias individuas e, ao mesmo tempo, valorizando os direitos sociais. Também 

harmonizou a ordem econômica e a ordem social, ambas presentes no documento atreladas 

aos Direitos Fundamentais, assegurando que convivessem, se complementassem, sem que 

houvesse prejuízos à população.  

                                                             
3 O objetivo da reforma administrativa foi introduzir novos conceitos orientadores do Estado afim de se alcançar 

maior eficiência e qualidade dos serviços prestados. Implicou inclusive nas mudanças e nas redefinições do 

papel e na forma de atuação estatal. (BAZILLI, Roberto Ribeiro. MONTENEGRO, Ludmila da Silva Bazilli. 

Apontamentos sobre a reforma administrativa. São Paulo: Ed. Unesp, 2003. p. 20). 



  

 

Assegurou ao Estado o dever de garantir a justiça social sem, contudo, tolher os 

direitos quanto à exploração das atividades econômicas4. A Carta Constituinte está totalmente 

conexa ao seu tempo e faculta ao Estado brasileiro superar os desafios destes tempos, quando 

empresas exploram as oportunidades de negócios5, e ao mesmo tempo, exigem das pessoas 

maior versatilidade para se manterem ativamente econômica.  

Porém, este cenário requer a proteção das pessoas envolvidas nas relações comerciais, 

especialmente nas consumeristas. Como forma de salvaguardar os direitos da coletividade, 

importantes leis foram erigidas nos anos seguintes, bem como importantes modificações na 

legislação e inovações jurisprudenciais, sob a égide da Constituição, e são objetos deste 

estudo. 

 

1.1 A ordem econômica: a livre-iniciativa e os direitos das pessoas 

A Constituição Federal de 1988 veio na esteira do processo da abertura política e 

instituiu direitos individuais, no Artigo 5º, como frutos do processo de democratização. 

Todavia, eles não podem ser considerados absolutos, sobretudo, ser usufruído em detrimento 

aos direitos dos outros6. 

A liberdade econômica é exemplo do exposto. Está prevista no parágrafo único do 

Artigo 170 da Carta Maior e é fundada na existência digna e na justiça social e nos princípios 

lá existentes, dentre os quais, e para fins do presente estudo, se destaca a defesa do 

consumidor7. 

Portanto, o Direito pátrio não só permite, como incentiva e fomenta a exploração da 

livre-iniciativa, porém, impõe importantes freios e parâmetros para que ela seja desenvolvida 

                                                             
4 WEDY, Gabriel. Desenvolvimento sustentável na era das mudanças climáticas. Um direito fundamental. São 

Paulo: Saraiva, 2018. pp. 78 e 79. 
5 FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 

353. 
6 NERY, Rosa Maria de Andrade. NERY, Nelson Jr. Instituições de Direito Civil. Teoria Geral do Direito 

Privado. Vol. 1 – tomo 1. Ed. Revistas dos Tribunais: São Paulo, 2014. Pp 495 e 496.  
7 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. pp. 787 e 

788. 



  

 

em consonância aos outros valores albergados e previstos na própria Lei Magna8, resultando 

em importantes desafios à ordem jurídica que vem se sedimentando9. 

Em 2002 surgiu o novo Código Civil abarcando os direitos fundamentais e os 

traduzindo em direitos da personalidade10, relativos à honra, imagem, nome, boa fama, dentre 

outros11. O artigo 11 daquele diploma os caracterizam como irrenunciáveis, intransmissíveis e 

ilimitados. Ainda que o antigo Código Civil não desse a mesma atenção a tais direitos, não se 

ignora ou se discute que eles já eram objetos de tutela específica já no final da década de 1980, 

no Brasil. 

Porém, a defesa do consumidor está prevista na Carta Magna de 1988 e em 1990 o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990) foi instituído, resultando em um 

sistema capaz de permitir o desenvolvimento das atividades econômicas, no entanto, 

impedindo arbítrios e abusos por parte dos Empresários, e protegendo o próprio indivíduo12. E 

a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais representa mais um passo neste caminhar. 

 

2. O SÉCULO XXI E A SOCIEDADE DIGITAL 

A popularização da internet intensificou o fluxo de informações particulares na rede. 

Durante as transações comerciais e utilização dos serviços disponíveis são fornecidos dados 

pessoais, como os números de documentos e outras informações. 

                                                             
8 GUERRA, Sérgio. Introdução ao Direito das Agências Reguladoras. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 

2004. p. 07.  
9  O desafio dos Estados modernos consiste em evitar os erros cometidos pelas experiências históricas. A 

concepção clássica do liberalismo está ligada ao fato da sua atuação limitada ao plano político-jurídico, sem 

dedicar a mesma atenção à ordem socioeconômica, deixando às margens os direitos da sociedade. (MALUF. 

Sahid. Teoria Geral do Estado. 25 ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999. pp. 305 e 306). 
10 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do 

Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2016. pp. 202 e 203. 
11  Os direitos da personalidade são relativos ao nome, honra, imagem, voz e intimidade dentre outros.  

(TARTUCE, Flávio. Direito Civil – Lei de Introdução e Parte Geral. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 

146-147). 
12 O Código de Defesa do Consumidor representou um novo modelo jurídico na sistemática da nova ordem 

jurídica, inaugurada com a Constituição Federal. Fruto de dispositivos constitucionais, é considerado um 

microssistema de normas, mas se caracteriza por ser uma lei principiológica, algo inédito até então. (NUNES, 

Luís Antônio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 3º ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 67). 



  

 

Uma política de segurança na internet já era objeto de debates entre os especialistas da 

área de Tecnologia da Informação (TI) ao redor do Mundo, ainda no início da Década de 2000, 

quando a grande rede já cobria uma importante parcela da população mundial e o e-commerce 

representava uma significativa fatia da economia. 

Naquele tempo Turban13 já preconizava: 

“As empresas devem cuidar da privacidade dos seus clientes e várias organizações que 

fazem negócios na Internet estão tomando medidas nesse sentido. A Maioria dos websites 

dispõe de uma seção que estabelece a política de privacidade da empresa”. (TURBAN, 

Efraim. Comércio eletrônico. Estratégia e gestão, São Paulo Ed. Prentice Hall, 2004. 2004, 

p.259). 

A política de privacidade14 é um conjunto de normas e regras que determinam como as 

informações são controladas pelas empresas que disponibilizam seus serviços no âmbito 

virtual, inseridas dentro de um interesse maior: a vida privada do indivíduo:   

“Privacidade é o direito de cada indivíduo de não ser incomodado, de ficar livre ou da 

vigilância ou da interferência dos outros indivíduos ou organizações inclusive do Estado”15. 

É preciso haver equilíbrio entre os direitos dos indivíduos e da coletividade, 

fundamentos previstos no direito brasileiro, mas de forma muito particular presentes na 

LGPD, conforme será visto mais adiante. Ao confrontar o direito à liberdade, Turban 16 

sinaliza: 

“[...](1) O direito à liberdade não é absoluto - precisa estar em equilíbrio com as 

necessidades da sociedade; (2) O direito do saber público é superior ao direito de 

privacidade do individuo”. 

Turban ainda discute sobre a necessidade da ética17 e da boa-fé nas relações que 

nascem no ambiente virtual. Os usuários assumem que as informações fornecidas para as 

                                                             
13 TURBAN, Efraim. Administração de tecnologia da informação, Rio de janeiro – Ed. Elsevier- 2003. p.503 
14 A privacidade ao lado da intimidade é um direito fundamental. Ambos estão previstos no rol do Artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988, no inciso X e abarcam de forma genérica todas as manifestações da esfera íntima, 

privada e personalidade, estando conexo ao direito da vida, o modo de ser doméstico e outros caracteres que o 

indivíduo pode decidir sob seu exclusivo controle (SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p. 206). 
15 LAUDON, Kenneth C. Sistemas de informações gerenciais – Administrando a empresa digital, São Paulo: Ed. 

Prentice Hall, 2004. p.152 
16 Op. Cit. p.503 
17 O atual contexto exige das empresas o cumprimento de outras exigências sociais, além das exigências legais e 

econômicas, mas também as éticas, legais e sociais. São comportamentos positivos e negativos pelos membros 

da sociedade, ainda que não estejam previstos em lei, porém considerados legítimos e justo pelo público. 

(VELOSO, Letícia H. M. Responsabilidade social empresarial: a fundamentação na ética e na explicitação de 

princípios. In Ética e Responsabilidade Social nos Negócios. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 04). 



  

 

empresas são verdadeiras e, por conseguinte, formarão o perfil de cada usuário, segundo o seu 

comportamento, favorecendo o aperfeiçoamento dos serviços digitais. 

Contudo, é inegável que tais informações são a matéria-prima para a definição de novo 

objetivos e definição de estratégias empresariais, comerciais e mercadológicas18. Por isso os 

administradores dos dados coletados devem agir com diligência e probidade na gestão dos 

conteúdos que estão a sua disposição. 

A fim de evitar maiores transtornos, o Direito se mobiliza para cobrir as lacunas que 

ele próprio não consegue alcançar, dado o dinamismo e a velocidade das Tecnologias da 

Informação. Em um primeiro momento fora promulgado o Marco Civil da Internet e em 2018, 

a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais19. 

Todavia, não são os únicos instrumentos jurídicos inibidores das práticas abusivas 

cometidas pelos fornecedores, quando se trata de dados pessoais, tampouco é possível analisá-

la de forma destacada e desconexa dos outros Estatutos do Direito brasileiro, dada a dimensão 

sistêmica do ambiente jurídico e os fins que se pretendem atingir com a lei. 

 

2.1 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o Código de Direito do Consumidor 

É preciso estabelecer um paralelo entre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais20 e 

o Código do Consumidor, para que os objetivos do presente estudo sejam plenamente 

alcançados. Isto é, analisar a norma objeto deste estudo à luz do Direito brasileiro.  

A Lei Geral de Proteção de Dados pode ser considerada uma complementação ao 

próprio Código de Defesa do Consumidor, especificamente para o que se refere a proteção de 

                                                             
18  OLIVEIRA. Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas de Informações Gerenciais. Estratégicas, Táticas e 

Operacionais. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 40. 
19 MIRAGEM, Bruno. A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (lei 13.709/2018) E O DIREITO DO 

CONSUMIDOR. p. 04 in Revista dos Tribunais. Vol. 1009/2019, Nov. 2019, DTR 2019\40668. 

https://www.brunomiragem.com.br/wp-content/uploads/2020/06/002-LGPD-e-o-direito-do-consumidor.pdf 

pesquisado em 30 de abril de 2021. 
20 “Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e 

de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural”. Artigo 1º da Lei nº 13.709, de 14 

de agosto de 2018. 



  

 

dados. Ocorre que a lei geral ampliou e alcançou os importantes pontos que a lei do 

consumidor não albergava, dado o tempo da sua promulgação e a evolução da grande rede até 

então.  

O ponto que dá sustentação a esta posição está nos ditames do inciso II do Artigo 3º da 

aludida Lei de Proteção de Dados: 

“Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento 

realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde 

estejam localizados os dados, desde que: 

[...] 

II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o 

fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos 

localizados no território nacional [...]” 

 Do mesmo modo, de forma expressa, o Artigo 4º traz o rol das atividades que não 

estão sujeitas aos dispositivos, dentre os quais encontra-se o inciso I: 

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: 

I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares 

e não econômicos; 

 Também é imperioso ressaltar que por força do próprio código consumerista, a 

proteção de dados pessoais não é nenhuma novidade do direito brasileiro. A Lei Consumerista 

carrega consigo inúmeros institutos sobre a proteção de dados. Estão concentrados entre os 

Artigos 43 e 44 do CDC, contudo, outros da mesma natureza podem ser encontrados ao longo 

de toda a norma. 

Ademais é forçoso suscitar o Artigo 2º da referida LGPD. O instituto apresenta os seus 

fundamentos e permite compreendê-la em consonância com o direito brasileiro no seu tempo, 

além de denotar a sua importância e os valores que pretende proteger, que se apresenta nos 

seguintes termos: 

Por meio dos fundamentos da referida lei é possível estabelecer este vínculo. São eles: 

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

informação, de comunicação e de opinião; a inviolabilidade da intimidade, da honra e da 

imagem; o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; a livre iniciativa, a livre 



  

 

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

personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. 

Os propósitos vão ao encontro dos outros Estatutos legais, em especial, à Constituição 

Federal de 1988. São frutos desta ordem jurídica que vem se formando, razão pela qual as 

conexões entre todos eles devem ser estabelecidos. Caso seja diferente, os objetivos 

pretendidos a partir da configuração do Direito atual não serão plenamente alcançados. 

 

2.2 O Marketing na Era da Informação 

A globalização e a internet contribuem com os esforços de marketing, que se valem 

das novas mídias de comunicação, que se proliferam. Por meio de um smartphone, homens, 

mulheres e até crianças se conectam com empresas e acessam uma infinidade de produtos e 

serviços em qualquer parte do Planeta. Os cookies, além das compras realizadas através de 

cartões, deixam rastros sobre o comportamento de consumo, abastecendo os estrategistas de 

marketing21 com informações importantes. 

Sem um controle adequado, transtornos ao público geral podem ser evidenciados, 

principalmente em Países como o Brasil, onde as diferenças socioeconômicas é uma 

alarmante e triste realidade. Esse cenário tira, por vezes, a capacidade de escolha dos 

consumidores, afetando o princípio da autonomia da vontade, elemento importante nas 

relações sociais e de consumo. 

Por outro lado, as relações consumeristas geram experiências capazes de serem 

aperfeiçoadas constantemente, a partir dos dados que, depois de tabulados e analisados, 

servem de insumos para o trabalho dos profissionais das mais variadas áreas empresariais, 

bastantes para conduzir o trabalho, corrigir as falhas nos processos organizacionais e cumprir 

com excelência e responsabilidade os papéis da empresa, sobretudo, os deveres com o 

mercado de consumo. 

                                                             
21  “O marketing é um processo pelo qual as empresas criam valor para os clientes e constroem fortes 

relacionamentos com eles para capturar seu valor em troca”. (Kotler, Philip e Armstrong, Gary. Princípios de 

marketing. 12ª ed. São Paulo: Person Prentice Hall, 2007. p. 04). 

 



  

 

O Direito, em especial o Direito do Consumidor, se faz importante e salutar para todo 

esse processo, uma vez que regula as relações entre consumidores e empresas, trazendo um 

equilíbrio entre as partes. As normas de um modo geral garantes mais direitos aos 

consumidores e norteiam a atuação do Estado-Juiz e dos aparelhos extrajudiciais almejam 

coibir as práticas desleais não só contra o consumidor, mas contra ordem econômica. 

 

2.3 Lei Geral de Proteção de Dados e a Era da Informação 

A informação sempre foi a matéria prima dos gestores das mais variadas áreas 

existentes nas organizações, indispensável para a formulação da estratégia e fundamental para 

a tomada de decisão, especialmente, naquelas que estão em contato com os clientes, como é o 

caso dos departamentos de marketing, que se valem de sistemas de informações22. 

O tamanho da organização e a complexidade dos negócios criam um abismo entre as 

empresas e os consumidores. Os sistemas passam a ser importante. Décadas atrás, os 

principais meios de coleta de dados eram as pesquisas de marketing 23 . Na era do 

conhecimento, o relacionamento torna-se mais intenso, dinâmico e em tempo real devido 

possibilidade de interação, ampliando as fontes de dados dentro das organizações24. 

 Este cenário exige mais cuidados quanto a obtenção dos dados, sobretudo, aqueles 

capazes de revelar particularidades dos indivíduos, considerados sensíveis, tidos como que 

indicam 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”25. 

                                                             
22 Sistema de informações de marketing, de acordo com, é o “conjunto de recursos tecnológicos e humanos 

responsável por colear, selecionar, analisar, armazenar dados e distribuir informações aos tomadores de decisão 

em marketing”. (BARQUETTE, Stael. CHAOUBAH, Alfredo.  Pesquisa de Marketing. Ed. Saraiva: São Paulo, 

2007. p. 06). 
23 “Pesquisa de marketing é o registo e análise de dados nas áreas de mercadologia, mídia e propaganda e 

opinião pública, mediante o emprego de métodos científicos junto a consumidores, à população, a revendedores, 

a fabricantes, a instituições ou a quaisquer subgrupos desses conjuntos de entidades ou pessoas”. (GIOIA, 

Ricardo Marcelo, et al. Fundamentos de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 80). 
24 Importante ressaltar que as pesquisas de marketing tradicionais não deixaram de ser importantes, mas as 

informações podem ser obtidas por outros meios, além daquela técnica. 
25 Artigo 4º da LGPD. Salienta-se que se trata de um rol exemplificativo, podendo outros tipos de dados ser 

considerados como tal, ainda que a lei não os trouxe de forma expressa. 



  

 

A LGPD dedica uma seção inteira (Seção II) para demonstrar como deve ser o seu 

tratamento 26  e destaca duas hipóteses: com e sem consentimento dos seus titulares. No 

primeiro caso, será na exata medida do consentimento e da finalidade definida pelo titular, 

enquanto no segundo, apenas nas hipóteses fixadas em Lei. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A introdução Lei Geral de Proteção de Dados no ordenamento jurídico deve ser 

enaltecida, especialmente em razão destes tempos de tecnologia da informação, além da 

massificação e popularização dos recursos tecnológicos e expansão da internet. Em grande 

medida representa um óbice ao mau uso das informações pessoais do indivíduo por parte das 

empresas. 

Contudo, é preciso ter muito claro o enquadramento da aludida norma no ordenamento 

brasileira a fim de se evitar falsas expectativas e ela possa ser aplicada da melhor maneira e 

alcance os seus propósitos. É um importante instrumento de proteção dos dados pessoais. Os 

seus efeitos transcendem os limites da preservação das informações dos indivíduos, e 

repercutem em outras esferas. 

Mais do que uma lei esparsa, é uma relevante ferramenta que garantirá a proteção dos 

bens jurídicos fundamentais albergados na Constituição Federal de 1988 e também em outros 

diplomas legais que compõem o ordenamento jurídico brasileiro, como os direitos da 

personalidade, a intimidade e a privacidade por exemplo, mas também, a individualidade das 

pessoas, capaz de estabelecer um equilíbrio entre as operações empresariais e os direitos dos 

indivíduos. 

Surge em um importante momento, por isso merece a atenção especial. Tem condições 

de proporcionar importantes benefícios, desde que seja devidamente enquadrada no 

ordenamento jurídico e aplicada em consonância aos outros institutos já existentes, todavia, 

jamais deve ser compreendida como um limitador das atividades econômicas.  
                                                             
26  “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”. Artigo 5º, X da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 
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