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A Acepção da Proteção de Dados no Ordenamento 
Jurídico Brasileiro

Constituição da 
República 

Federativa do 
Brasil de 1988;

Lei nº 10.406, de 
10 de Janeiro de 

2002 (Código 
Civil);

Lei nº 8.078, de 11 
de Setembro de 
1990 (Código de 

Defesa do 
Consumidor);

Lei Complementar 
nº 105, de 10 de 
janeiro de 2001 

(Sigilo das 
Instituições 
Financeiras);

Principal marco 

regulatório sobre 

proteção de dados

Lei nº 12.965, de 
23 de Abril de 

2014 (Marco Civil 
da Internet).
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 Ainda não há uma definição legal da expressão “dados pessoais” no Brasil.

 O Poder Judiciário brasileiro trabalha com a noção de “dados pessoais” sem o costume de definir
tecnicamente o termo em suas decisões.

 Há diversas orientações teóricas relacionadas ao conceito de “dados pessoais”. Entre elas, se destacam:

Conceito de Dados Pessoais

Trata das 

informações que 

se associam 

diretamente e 

caracterizam uma 

pessoa específica. 

Orientação 
Reducionista 

dos Dados 
Pessoais

Trata das 

informações que 

se associam 

indiretamente e 

permitem que a 

pessoa seja 

identificável.

Orientação 
Expansionista 

dos Dados 
Pessoais

Anonimização
dos Dados 
Pessoais

Trata da 

despersonalização 

dos dados, de 

modo que a 

pessoa não seja 

identificável. 

Exemplo: 

Nome + CPF. 

Exemplo: 

Dados identificados por 

meio de combinação, 

agregação ou cruzamento 

de informações. 

Exemplo: 

Coleta de um endereço 

IP com a ocultação do 

último grupo de 

dígitos dele.
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2014

2017
2016

2015

Análise das Decisões do Poder Judiciário Brasileiro 
em Ações Relativas à Proteção de Dados Pessoais

Vazamento de Dados 

Pessoais de Terceiros

Pedidos para as Empresas 

de Fornecimento de Dados 

Pessoais de Terceiros

Retificação ou Exclusão de 

Dados Pessoais de Bancos 

de Dados de Empresas
Retirada de Dados Pessoais 

de Terceiros de Anúncios 

Publicados

Comercialização de Dados 

Pessoais de Terceiros
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Análise das Decisões do Poder Judiciário Brasileiro 
em Ações Relativas à Proteção de Dados Pessoais

0 5 10 15 20 25 30

Definem "dado pessoal" ou exemplificam

Não definem "dado pessoal" ou exemplificam

STF STJ TJSP

Ao todo, foram analisadas 30 ações,

interpostas entre os anos de 2008 e

2017. Os objetos de cada uma dessas

ações estão relacionados a seguir:

Número de Ações Objeto

16
Comercialização de dados 

pessoais de terceiros

7

Fornecimento, pelas 

empresas, de dados 

pessoais de terceiros;

7

Inclusão indevida de dados 

pessoais de terceiros em 

bancos de dados de 

cadastros de proteção ao 

crédito.
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Formas de Regulação da Proteção de Dados no 
Cenário Internacional

União Europeia Estados Unidos da América Japão

Regulação uniformizada 

da proteção de dados, 

através da edição de uma 

norma geral.

Regulamentação setorial da 

proteção de dados, se dá através 

da edição de leis específicas.

Regulação uniformizada da 

proteção de dados, através da 

edição de uma norma geral.
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Regulação da Proteção de Dados no Cenário
Internacional

Os rol de direitos dos 
titulares dos dados 

será ampliado.

As regras para os 
negócios ficarão 

mais claras. 

Haverá mais 
benefícios para 

pequenos negócios.

Haverá maior 
proteção de dados 
em procedimentos 

criminais 
investigatórios. 

Em 25 de maio de 2018, entrará 

em vigor o Regulamento Geral 

de Proteção de Dados, aplicável 

a todas as organizações 

estabelecidas na Europa e fora 

dela, mas que realizem 

negócios com a UE. 

União Europeia
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Proteção de Dados no Ordenamento Jurídico 
Internacional

Estados Unidos da América

A proteção de dados 
relacionados a 

crianças é tratada 
no Children’s Online 

Privacy Protection 

Act (COPPA), que 
regula a coleta de 
dados de crianças 

menores de 13 anos. 

Os dados de saúde 
de pacientes, tem 

uma regulação bem 
restrita, através 

do Health Insurance 

Portability and 

Accountability 

Act (HIPAA). 

Os números do 
seguro social, os 

dados bancários e os 
financeiros também 

geraram edição de lei 
específica, a Gramm-

Leach-Bliley Act, que 
assegura a proteção 

dos dados dos 
consumidores nesse 

aspecto.

Como a Diretiva nº 
95/45/EC do Parlamento 
Europeu e do Conselho 
da União Europeia (UE) 

foi revogada, a 
estrutura norte-

americana “Safe Harbor”, 

que adequava países não 
membros ao padrão 

estabelecido pela UE para 
a transferência de dados 

pessoais, perdeu sua 
eficácia. 
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Regulação da Proteção de Dados no Cenário
Internacional

Japão

A competência 
da Comissão 

de Proteção de 
Informações 
Pessoais foi 
ampliada.

O consentimento 
agora é necessário 

para usar ou divulgar 
informações 

pessoais necessárias 
para “cuidados 

especiais“/dados 
pessoais sensíveis. 

Não é necessário 
consentimento 
para processar 

ou transferir 
informações 
processadas 

anonimamente. As transferências 
internacionais de 

informações 
pessoais podem 

continuar se 
houver 

salvaguardas 
razoáveis. 

São 
necessários 

registros 
adicionais de 
transferências 

de dados.

Existem três 
métodos para 

legitimar as 
transferências 

internacionais de 
informações 

pessoais de um 
indivíduo no Japão.

A Lei do Japão sobre 
Proteção de 
Informações 

Pessoais foi alterada 
e entrou em vigor 
em 30 de maio de 

2017. 
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Tendências do Ordenamento Jurídico Brasileiro na 
Regulamentação da Proteção de Dados

Projeto de Lei 

nº 4.060

2012 Aguarda 

parecer de 

Comissão 

Especial 

Projeto de Lei do 

Senado nº 330

2013

Projeto de Lei do 

Senado nº 131

2014

Projeto de Lei do 

Senado nº 181

2014

Projeto de 

Lei nº 6.291

2016

Projeto de 

Lei nº 5.276

2016

Processo 

apensado 

O que se deve esperar para o futuro?

Processo 

apensado 
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Transferência Internacional de Dados

Projeto de Lei nº 4.060, de 

2012

Projeto de Lei nº 181, de 2014

Projeto de Lei nº 5.276, de 

2016

Não fazem ressalvas 

quanto aos bancos de 

dados de organismos 

estrangeiros.

Projeto de Lei nº 330, de 2013

Faz ressalvas quanto 

aos bancos de dados 

de organismos 

estrangeiros.
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Consentimento do Titular dos Dados Pessoais 

Expressão da 

vontade, 

permissão, 

aquiescência.

Expresso,

Específico,

Livre e

Informado;

Inequívoco,

Livre e

Informado;

Expresso,

Inequívoco e

Livre;

Expresso,

Específico e

Inequívoco;

Expresso,

Inequívoco,

Livre e

Informado.

Projeto de 

Lei nº 4.060, 

de 2012

Projeto de 

Lei nº 330, de 

2013

Projeto de 

Lei nº 181, de 

2014

Projeto de 

Lei nº 5.276, 

de 2016

Projeto de 

Lei nº 6.291, 

de 2016
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Impactos da Proteção aos Dados Pessoais nos 
Negócios

A crescente busca pela diminuição dos riscos cibernéticos 

em geral e de sequestro de dados armazenados nos bancos 

de dados de empresas;

A necessidade de maior observância de riscos de multas e 

penalidades à que se sujeitam as empresas devido ao 

descumprimento de normas relativas à proteção de dados;

A crescente busca de demanda por formação técnica, a fim 

de melhor orientar os profissionais responsáveis pela 

manutenção de bancos de dados de empresa;

A necessidade de maior observância dos riscos de futuras 

responsabilidades civis para os profissionais que lidam com 

prestação de serviços, comercialização de produtos e se 

vinculam aos clientes nos contratos firmados em nome das 

empresas. 

Quais são os

cuidados que se 

deve ter hoje?



Obrigado!
ありがとう

Eduardo Hallak

eduardo.hallak@lickslegal.com

+55 11 3033 3700 


