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RESUMO 

 

O presente trabalho busca aprofundar o estudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – 

LGPD, bem como a relação entre a proteção dos dados abarcada por essa lei e a defesa do 

consumidor. Utilizando de pesquisa científica e empírica, identificou-se o problema de 

pesquisa e posteriormente com o uso do método dedutivo, passa-se a analisar as 

consequências da não adequação à LGPD para a empresa e também a possibilidade de 

aplicação da norma consumerista para reparação do dano sofrido por aquele que teve seus 

dados violados. Com a acelerada expansão da tecnologia no cotidiano, muitas pessoas não se 

dão conta da quantidade de dados, sensíveis ou não, que são expostos diariamente. Muitas 

empresas, objetivando potencializar o consumo, utilizam meios muitas vezes ilícitos para a 

obtenção de dados dos consumidores. Estima-se que após a vigência da lei, inúmeras 

empresas que não se adequarem aos parâmetros de proteção de dados exigidas pela nova lei, 

poderão sofrer sanção de até 2% do faturamento da empresa, mas e quanto àquele que teve 

seus dados violados? Ao final, analisa a influência da LGPD na possibilidade de reparação de 

danos preexistente no ordenamento jurídico. 

 

Palavras-chave: Dano. Informações Pessoais. Reparação 

 

 

GENERAL DATA PROTECTION LAW: LEGAL CONSEQUENCES OF 

VIOLATION OF PRIVACY TO OBTAIN DATA  

 

ABSTRACT 

 

The present work seeks to deepen the study about the General Data Protection Law – LGPD 

and the relationship between data protection included by this law and consumer protection. 

Using scientific and empirical research, the research problem was identified and subsequent, 

using the deductive method, was analyzed the consequences of non-compliance to LGPD for 

the company and also the possibility of applying the consumerist rules to repair the damage 

suffered by those who have had their data violated. With the rev expansion of technology in 

quotidian, many people don’t realize the amount of data, sensitive or not, that’s exposed 

daily. Many companies, objectifying to boost consumption, use illicit means to obtain 

consumers data. It’s estimated that after the law is in force, countless companies that don’t 



comply with the data protection parameters required by the new law, may suffer sanctions of 

up to 2% of the company's revenue, but what about those who had their data violated? 

Finally, it will analyze the LGPD influence on the possibility of repairing pre-existing 

damages in the legal system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a acelerada expansão da tecnologia no cotidiano, muitas pessoas não se dão conta 

da quantidade de dados, sensíveis ou não, que são expostos diariamente. Muitas empresas, 

objetivando potencializar o consumo, utilizam meios muitas vezes ilícitos para a obtenção de 

dados dos consumidores. Sem se dar conta, o cotidiano de uma maioria significativa da 

população foi invadido pela tecnologia e, consequentemente, pela internet. Segundo 

estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE1, estima-se que 74,9% dos 

domicílios permanentes utilizam a internet, sendo que em 98,7% dos domicílios, o acesso à 

internet é realizado através de telefone móvel celular. 

O acesso à informação por meio da tecnologia sem dúvidas proporcionou ao ser 

humano maior facilidade para lidar com os afazeres do cotidiano, seja no trabalho, em casa, 

estudos, entre inúmeros outros pontos. Por outro lado, a mesma facilidade ao acesso à 

informação que facilita a vida de muitos, pode comprometê-los em outros pontos. 

A tecnologia vem sido utilizada como um captador de informações e dentre tais 

informações, estão os dados sensíveis de todo cidadão – RG, CPF, telefone, etnia, dentre 

outros. Ao efetuar buscas por determinados produtos no mercado online, por exemplo, expor 

certas preferências de consumo, por exemplo, expõe-se diversas informações sobre a 

preferência de consumo. É nesse momento que se faz importante a Lei Geral de Proteção de 

Dados – LGPD. 

Suponha-se que a empresa que coletou os dados pessoais do consumidor não tenha o 

suporte adequado para tratamento e armazenamento adequado de tais informações. Uma falha 

ou invasão no sistema por algum hacker podem ocasionar o vazamento dos dados pessoais de 

inúmeros consumidores que possuem cadastro nessa empresa. Diante desse cenário, referida 

Lei busca a proteção dos dados pessoais sensíveis e a punição das empresas que não se 

adequarem aos parâmetros para tratamento de dados.  

Contudo, se de um lado a LGPD não esclarece sobre os direitos do consumidor que 

sofreu as consequências do vazamento de dados, por outro a jurisprudência tem reconhecido a 

ilicitude da violação dos dados do consumidor, mas sem o amparo de proteção específica a 

respeito da regulamentação e cuidado com os dados – que é justamente o que a LGPD busca 

 
1 IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua 2017. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101631_informativo.pdf. Acesso em: 09 jun. 2020. 
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implementar. Dessa forma, o presente trabalho visa estudar a relação entre a norma 

consumerista e a Lei Geral de Proteção de Dados, a fim de analisar de que maneira a Lei 

Geral de Proteção de Dados pode influenciar no direito do consumidor em caso de 

responsabilização civil do fornecedor que utiliza, divulga ou viola dados do consumidor de 

maneira indevida.   

 

 

2 A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei n. 13.709/18) é uma lei brasileira, 

sancionada no ano de 2018, baseada na legislação correspondente da Europa, General Data 

Protection Regulation – GDPR, a qual tem o condão de regulamentar o uso de dados pessoais, 

incluindo os sensíveis de pessoas físicas por quem trate tais dados. Em síntese, a lei objetiva 

assegurar o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais dos usuários, por meio de 

práticas transparentes e seguras, garantindo direitos fundamentais.  

Por meio da aplicação de multas altíssimas em caso de não adequação à lei, que 

podem chegar a até 2% do faturamento da empresa, a lei promete garantir que todos os dados 

pessoais coletados pelas empresas tenham o devido tratamento, evitando assim, o vazamento 

de dados que podem comprometer a vida pessoal e/ou profissional dos indivíduos. 

A lei que entrou em vigor no mês de agosto de 2020, todavia, com a atual pandemia 

decorrente do novo Corona vírus (COVID-19), foi aprovado pelo Senado o projeto de lei 

1.179/202, que posterga a entrada em vigor das sanções administrativas previstas na LGPD. 

Isto porque não há mais tantos recursos para a aplicação da lei em decorrência da pandemia, 

sem mencionar que há pouco direcionamento sobre como agentes devem operacionalizar e 

adequar procedimentos para o propósito da lei, restando-lhes prejudicada as chances de 

cumprimento legal. Para que a LGPD seja aplicada no âmbito empresarial, deverão ser 

observados os seguintes pontos: (i) Identificar se a empresa processa dados, como descrito na 

LGPD; (ii) Verificar se os direitos de acesso as informações pelos indivíduos (titulares das 

informações) estão sendo respeitados; (iii) Verificar se os avisos de privacidade sobre 

informações que estão sendo coletadas existem e são claros; (iv) Envolver o departamento de 

TI para implantar soluções seguras para atender às exigências do regulamento e a confiança 

 
2 PL 5762/2019 - Altera a Lei nº 13.709, de 2018, prorrogando a data da entrada em vigor de dispositivos da Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD - para 15 de agosto de 2022 – Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2227704. Acesso em: 05 jul. 

2020. 
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dos consumidores; (v) Contratar um responsável pela proteção de dados (DPO – Data 

Protection Officer); (vi) Auditar o sistema de segurança de dados atual e garantir 

conformidade; (vii) Conscientizar sua equipe sobre a importância dos controles, da lei e suas 

sansões; (viii) Trabalhar com fornecedores terceirizados que sejam compatíveis com a lei; (ix) 

Coletar dados de forma transparente e com consentimento do titular; (x) Ter um plano de 

violação de dados3. 

Assim, com tantos requisitos como os mencionados anteriormente, bem como a 

complexidade de adaptação pelas empresas à nova lei, verifica-se, na condição atual 

enfrentada pelo país, a viabilidade do adiamento da vigência da nova lei. 

Além de tal complexidade, por se tratar de uma lei recente e sem expressiva 

publicidade, muitas empresas ainda mantém o posicionamento de que se trata de algo sem 

grandes consequências e que a implantação da segurança de dados obtidos acaba por gerar 

somente mais custos e gasto de tempo. 

Num primeiro momento, é de extrema importância deixar bem claro os impactos que o 

descumprimento da lei pode ocasionar nas empresas, principalmente, financeiramente, haja 

vista que a multa a ser aplicada em caso de descumprimento será de até 2% (dois por cento) 

do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu 

último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta 

milhões de reais) por infração.4 

De todo modo, além de outras sanções e do impacto financeiro, convém mencionar 

sobre o impacto na imagem da empresa, uma vez que vazados os dados de clientes e/ou 

funcionários, a credibilidade da empresa despencará em níveis incontroláveis, levando em 

conta que àqueles que tiveram seus dados vazados, não sentirão mais confiança na empresa. 

Como exemplo, cita-se o famoso caso da empresa aérea da British Airways, que 

incorreu em multa de R$ 900 milhões de reais por vazamento de dados, onde mais de 500 mil 

clientes tiveram suas informações pessoais copiadas por hackers5. 

 
3 Conteúdo do art. 5 da LGPD 
4 Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, 

ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional:   

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; 

II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo 

ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm#art65. Acesso em: 21 

jun. 2020. 
5 MENDES. Jaqueline. Publicidade. 2019. Vazamento de dados de clientes leva empresa aérea a pagar multa 

milionária. Disponível em: 
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De acordo com o ICO6, “uma série de informações foi comprometida pela falta de 

medidas de segurança na empresa, incluindo dados como login, cartão de pagamento e 

detalhes da reserva de viagem, além de informações de nome e endereço”. Com o vazamento, 

a British Airways infringiu o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR), que 

protege os dados dos cidadãos da União Europeia. 

No Brasil não será muito diferente. Isto porque, a LGPD é basicamente instruída pela 

GDPR. Deste modo, as empresas brasileiras que não se adequarem a nova lei e descumprirem 

suas determinações, possivelmente sofrerão um expressivo impacto no seu bolso. 

Inobstante isso, convém ressaltar o impacto que a LGPD causará na esfera da 

responsabilidade civil e da norma consumerista, levando em conta os prejuízos suportados por 

àqueles que obtiveram as informações escoadas em virtude do descuido de determinado ente 

que deveria tratar os dados com a devida precaução. 

Neste viés, destaca-se adiante, a violação da LGPD e sua relação com a aplicação da 

norma consumerista. 

 

 

3 A APLICAÇÃO DO DIREITO DO CONSUMIDOR ANTE A VIOLAÇÃO DA LGPD 

 

Verifica-se, no caso do vazamento de dados e consequente violação à LGPD, a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, vez que um dos setores da economia e do 

mercado que mais se vale do uso e tratamento de dados pessoais, principalmente para 

viabilizar decisões automatizadas para ofertar seus serviços, é o de consumo. 

O art. 6º do CDC elucida sobre os direitos básicos do consumidor. Dentre eles, está o 

direito à informação sobre os produtos e serviços, bem como a proteção à publicidade 

enganosa e abusiva.  

Neste mesmo viés, o art. 43 do CDC corresponde ao direito do consumidor em ter 

acesso a informações constantes em fichas, cadastros e registros, bem como as respectivas 

 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/07/09/internas_economia,769255/vazament

o-de-dados-de-clientes-leva-empresa-aerea-a-pagar-multa.shtml. Acesso em: 08 jun. 2020. 
6 O Information Commissioner's Office (ICO) é um órgão público não departamental que se reporta diretamente 

ao Parlamento do Reino Unido e é patrocinado pelo Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte 

(DCMS). É o órgão regulador independente (autoridade nacional de proteção de dados) que lida com a Lei de 

Proteção de Dados 2018 e o Regulamento Geral de Proteção de Dados , os Regulamentos de Privacidade e 

Comunicações Eletrônicas (Diretiva CE) de 2003 em todo o Reino Unido; e o Freedom of Information Act 

2000 e os Regulamentos de Informação Ambiental de 2004 na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte e, 

até certo ponto, na Escócia. – Disponível em: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_Commissioner%27s_Office. Acesso em: 25 nov. 2020. 
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fontes.  Isto se dá para que o consumidor tenha conhecimento sobre o que motivou a não 

concessão do financiamento de um veículo, por exemplo. 

A relação entre a privacidade e o tratamento de dados teve início em meados dos anos 

70, quando a Secretary for Health, Education and Welfare (HEW) reuniu uma comissão de 

especialistas que divulgou, em 1973, estudo que conclui pela relação direta entre a 

privacidade e os tratamentos de dados pessoais, e pela necessidade de estabelecer a regra do 

controle sobre as próprias informações: 

A privacidade pessoal de um indivíduo é afetada diretamente pelo tipo de divulgação e 

utilização que é feita das informações registradas a seu respeito. Um tal registro, contendo 

informações sobre um indivíduo identificável deve, portanto, ser administrado com 

procedimentos que permitam a este indivíduo ter o direito de participar na decisão sobre qual 

deve ser o conteúdo deste registro, qual a divulgação e utilização a ser realizada das 

informações pessoais nele contida. Qualquer registro, divulgação e utilização das informações 

pessoais fora destes procedimentos não devem ser permitidas, por consistirem em uma prática 

desleal, a não ser que tal registro, utilização ou divulgação sejam autorizados por lei.7 

O Código, tendo marcado fortemente o ordenamento civil brasileiro, induziu o próprio 

civilista a promover uma modernização na disciplina que se irradiou para além das relações 

de consumo.8 Estruturando-se em um sistema moderno, efetivamente preocupado com a 

proteção do consumidor, o CDC inevitavelmente deparou com o problema representado pela 

utilização abusiva da informação sobre consumidores em bancos de dados. Não por acaso, a 

proteção ao consumidor continua até hoje a suprir muitas das lacunas deixadas pela ausência 

de um marco normativo específico relacionado aos dados pessoais. 

No mais, o consumidor deve obter informações sobre qual finalidade seus dados serão 

utilizados e, caso a empresa utilize os dados para motivos além do permitido, incorrerá na 

violação da LGPD e também do CDC. Veja-se, num caso hipotético, o titular dos dados aceita 

o cartão de fidelidade de uma rede de supermercados para obtenção de descontos. Não sabia 

ele que a rede de supermercados compartilhava seus dados e hábitos de consumo com 

empresas de plano de saúde, que poderiam caso quisessem, auferir se o titular ingere muitos 

alimentos processados, salgados ou doces. 

 
7 E.U.A., Records, computers and the rights of citizens. Report of the Secretary’s Advisory Committee on 

Automated Personal Data Systems, 1973. Disponível em: aspe.hhs.gov/datacncl/1973privacy/c3.htm. Acesso 

em: 08 jun. 2020. 
8 TEPEDINO. Gustavo. As relações de consumo e a nova teoria contratual. Temas de direito civil. Rio de 

Janeiro: Renovar. 1999, pp. 199-216. 
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As disposições do CDC revelam, como foco de preocupação do legislador, o 

estabelecimento de equilíbrio na relação de consumo, através da interposição de limites ao 

uso da informação sobre o consumidor pelo fornecedor (que estaria justificado, de um certo 

ponto de vista, na efetivação da transação com maior segurança). Assim, por exemplo, o 

registro de dados negativos sobre um consumidor não poderá ser mantido por um período 

maior de 5 (cinco) anos; é prevista a necessidade de comunicação escrita sobre o tratamento 

da informação ao consumidor em certos casos, assim como o direito de acesso, correção e, 

implicitamente, o cancelamento justificado. Podemos reconhecer neste diploma legislativo a 

presença de alguns dos princípios de proteção de dados pessoais que examinamos 

anteriormente, ainda que de uma forma resumida e inserida em um contexto – o das relações 

de consumo - que impede que esta disciplina assuma os contornos de um sistema geral de 

proteção de dados pessoais, muito embora possa fornecer parâmetros interpretativos úteis que, 

pela sua generalidade, podem ter sua eficácia irradiada para outras situações.9 

Os princípios que abarcam a proteção dos dados e, por conseguinte, induzem à 

aplicação da lei consumerista são, dentre os mais importantes: 

a) Princípio da transparência, pelo qual o tratamento de dados pessoais não pode ser 

realizado sem o conhecimento do titular dos dados, que deve ser informado especificamente 

sobre todas as informações relevantes concernentes a este tratamento.  

b) Princípio da qualidade, pelo qual os dados armazenados devem ser fieis à 

realidade, atualizados, completos e relevantes, o que compreende a necessidade de que sua 

coleta e seu tratamento sejam feitos com cuidado e correção, e de que sejam realizadas 

atualizações periódicas conforme a necessidade.  

c) Princípio da finalidade, pelo qual qualquer utilização dos dados pessoais deve 

obedecer à finalidade comunicada ao interessado antes da coleta de seus dados. Este princípio 

possui grande relevância prática: com base nele fundamenta-se a restrição da transferência de 

dados pessoais a terceiros, além do que pode-se, a partir dele, estruturar-se um critério para 

valorar a razoabilidade da utilização de determinados dados para uma certa finalidade (fora da 

qual haveria abusividade).  

d) Princípio do livre acesso, pelo qual o indivíduo deve ter acesso às suas informações 

armazenadas em um banco de dados, podendo obter cópias destes registros; após este acesso e 

de acordo com o princípio da qualidade, as informações incorretas poderão ser corrigidas, 

 
9 Manual de Proteção de dados pessoais. Disponível em: https://www.justica.gov.br/seus-

direitos/consumidor/Anexos/manual-de-protecao-de-dados-pessoais.pdf. Acesso em 08 jun. 2020. 
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aquelas registradas indevidamente poderão ser canceladas e aquelas obsoletas ou 

impertinentes poderão ser suprimidas, ou mesmo pode-se proceder a eventuais acréscimos.  

e) Princípio da segurança física e lógica, pelo qual os dados devem ser protegidos por 

meios técnicos e administrativos adequados contra os riscos de seu extravio, destruição, 

modificação, transmissão ou acesso não autorizado10. 

Frisa-se que além da proteção proporcionada pelo Código do Consumidor, os dados 

também são protegidos pela própria Constituição Federal no art. 5º, X pelo qual prevê a 

inviolabilidade da vida privada e da intimidade. Deste modo, a sanção a ser aplicado a quem 

descumprir um destes preceitos será ainda maior e mais significativa. 

 

 

4 PRECAUÇÕES NO MOMENTO DO FORNECIMENTO DOS DADOS A SEREM 

TOMADAS POR QUEM CEDE E QUEM RECEBE OS DADOS 

 

Informações sobre os hábitos de consumo e os dados pessoais dos clientes assume 

uma posição proeminente no assunto ora discutido, constituindo-se em poderoso insumo para 

as empresas, que não só recolhem e utilizam para potencializar as vendas, como também 

transferem a terceiros. 

Ao efetuar a compra de determinado produto ou até mesmo efetuar somente pesquisas 

na internet, cria-se um perfil de consumo que será utilizado pelo mercado, não mais somente 

atingindo o público como um todo, mas sim para atraí-lo mais objetivamente e 

individualmente. Para tanto, percebe-se expressivo aumento de investimento por empresas e 

comércio na publicidade. 

Ocorre que tal publicidade perdeu o caráter de atribuição de conhecimento ao 

consumidor, respaldando-se apenas no despertar do consumismo, no subconsciente de modo 

totalmente desenfreado, fazendo com que este mantenha o foco somente no ter e não no ser. 

Tudo isso se esquecendo do direito que o consumidor possui sobre os dados colhidos e que 

estão sendo utilizados sem autorização específica. 

O fornecedor, ao coletar os dados, muitas vezes não relaciona a proteção do 

consumidor quanto aos dados coletados, visando tão somente cativar aquele consumidor 

 
10 RODOTÀ. Stefano. Repertorio difine secolo. Bari: Laterza, 1999. p. 62. José Adércio L. Sampaio. Direito à 

intimidade e à vida privada. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, pp. 509-ss. Diogo CAMPOS (1996, p. 300) 
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utilizando das informações obtidas a fim de mantê-lo como seu fiel cliente,.11 Ocorre que 

desde que coletados os dados, a empresa deve possuir não só a responsabilidade, mas sim a 

boa-fé de zelar com a proteção dos dados obtidos, realizando o tratamento nos ditames da lei. 

Muitos dos dados obtidos do consumidor não são, na maioria das vezes, manifestações 

de expressão livremente articulada, mas sim informações agregadas a partir do 

comportamento cotidiano - seja pela mera navegação na internet, em situações de consumo ou 

tantas outras. Estas informações comportamentais não são ponderadas e refletidas pelo 

consumidor - como o é a mensagem publicitária pelo fornecedor - e, mais ainda, a 

disponibilização é hoje apenas precariamente controlada pelo próprio consumidor.  

A publicidade comportamental (behavioral advertising) representa a fronteira na qual 

desenvolvem-se as novas tecnologias de abordagem do consumidor a partir da utilização 

intensiva de informações pessoais a seu respeito. Os efeitos devem ser cuidadosamente 

assimilados pela prática consumerista, pois além do risco concreto de ampliar a assimetria 

informacional na relação de consumo, soma-se uma boa parcela de outros riscos inerentes à 

utilização de dados pessoais, refletindo em potencial discriminação entre consumidores, na 

relativização da ideia de escolha livre e outros12. 

A publicidade comportamental é o monitoramento das atividades de um consumidor 

quando conectado à Internet - incluindo as pesquisas que ele realizou, as páginas que ele 

visitou e o conteúdo consultado - com a finalidade de fornecer-lhe publicidade dirigida aos 

interesses individuais deste consumidor.13 

É nesse sentido que a Lei Geral de Proteção de Dados faz seu papel, possuindo um 

papel fundamental, tendo em vista que fará com que as empresas tomem as devidas 

precauções de armazenagem dos dados, bem como conscientizando o cliente/consumidor 

sobre a que fim serão utilizados tais dados e se há autorização para tanto. 

 

 

 
11 Apenas a título de ilustração desse conhecimento acerca do indivíduo, remetemos o leitor a passagem do texto 

de Diogo CAMPOS (1996, p. 300): “O banco onde temos conta e a empresa que emitiu o nosso cartão de 

crédito, (sic.) estão em condições de reconstituir com bastante rigor a nossa vida, a nossa imagem. É, aliás, a 

eles que recorre a polícia quando pretende desmantelar uma quadrilha, detectar uma fuga aos impostos, 

invadindo nesse momento, todas as esferas da vida. E se o banco for solicitado a emprestar-nos uma quantia, 

tentará, através dos seus artigos informáticos, reconstituir a nossa imagem financeira. Assim, a nossa imagem, 

(sic.) está depositada em instâncias que, através dela, têm poder sobre nós.” 
12 Manual de Proteção de dados pessoais. Disponível em: https://www.justica.gov.br/seus-

direitos/consumidor/Anexos/manual-de-protecao-de-dados-pessoais.pdf. Acesso em: 09 jun. 2020. 
13 Online Behavioral Advertising Moving the Discussion Forward to Possible Self-Regulatory Principles. FTC 

Staff Report. Disponível em: http://www. ftc.gov/os/2007/12/P859900stmt.pdf. Acesso em: 09 jun. 2020. 
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5 POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DO CONSUMIDOR POR EVENTUAL DANO 

SOFRIDO 

 

Outro ponto que se faz necessário aprofundar-se, é sobre como o titular dos dados 

violados, ou vazados, poderá pleitear a reparação de eventual dano que venha a sofrer, seja ele 

moral ou material. 

Observa-se que a Lei Geral de Proteção de Dados restringe-se somente a penalizar a 

empresa pela qual não se adequou aos ditames da referida lei e não providenciou o tratamento 

adequado dos dados sensíveis obtidos, mas e quanto ao detentor originário dos dados? É nesse 

sentido que deverão ser aplicados os demais Diplomas legais vigentes no ordenamento 

jurídico brasileiro.  

Para tal análise, cita-se, a título de exemplo, um caso de violação de dados cometidos 

pela empresa que acarretou em diversos danos aos consumidores por terem dados sensíveis – 

especialmente íntimos – utilizados de forma não autorizada. 

A empresa canadense de brinquedos eróticos Standard Innovation, foi condenada a 

pagar cerca de US$ 3 milhões em indenizações por rastrear o uso de um aparelho vibrador 

sem o consentimento dos donos14. A ideia do aparelho conectado via bluetooth, é que o 

parceiro possa controlar a intensidade e movimentos do brinquedo enquanto o casal conversar 

por chamada de vídeo. Contudo, o aparelho possui problemas de segurança cibernética 

básicos, podendo ser conectado por qualquer outro aparelho que esteja no alcance de uma 

antena bluetooth. 

Além disso, os dados de temperatura do aparelho e intensidade de vibração eram 

coletados e enviados para a empresa, fazendo com que tenha acesso, combinando as 

informações obtidas aos hábitos sexuais dos donos. A falha foi considerada uma questão 

séria, levando em conta que a ativação não autorizada do vibrador configura potencialmente 

um abuso sexual.  

Nesse caso, os abalos e danos sofridos pelos usuários do aparelho seriam 

inquestionáveis. Passemos então a analisar as medidas que os consumidores poderiam tomar 

caso tal situação tivesse ocorrido no país, aplicando-se a LGPD bem como a norma material e 

processual já vigente. 

 
14 Gazeta Online. Disponível em: 

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/ciencia_e_tecnologia/2017/03/fabricante-de-vibrador-e-condenada-

por-rastrear-habitos-sexuais-dos-usuarios-

1014036289.html#:~:text=Fabricante%20de%20vibrador%20%C3%A9%20condenada%20por%20rastrear%2

0h%C3%A1bitos%20sexuais%20dos,US%24%203%20milh%C3%B5es%20em%20indeniza%C3%A7%C3%

B5es. Acesso em: 10 jun. 2020. 
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O Código Civil prevê sobre a responsabilidade civil e a obrigação de indenizar no art. 

927, no qual aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Entende-se por ato ilícito ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viola 

direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Também comete ato ilícito o 

titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu 

fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.15 Demais disso, a Constituição 

Federal preceitua em seu art. 5º, X, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação. 

Deste modo, seria cabível àqueles que tiveram seus dados e privacidades violados, 

ajuizar ação em face da empresa, pleiteando a indenização por danos morais sofridos em 

razão da violação da sua intimidade e privacidade. A fim de complementar o conteúdo 

estudado neste tópico, passa-se adiante a esmiuçar a reparação de danos atualmente possível 

atualmente com a posterior vigência da LGPD. 

 

 

6 A INFLUÊNCIA DA LGPD NA POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANOS 

PREEXISTENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

É possível notar que, mesmo antes da sanção da LGPD, o diploma legal brasileiro já 

previa a possibilidade de reparação do consumidor pelos danos sofridos em virtude da 

violação, vazamento ou tratamento incorreto de dados pessoais. O que muda agora com a 

nova lei seria na verdade, um estopim à conscientização das pessoas ao se precaverem no 

momento em que autorizam a utilização dos seus dados. 

Aliás, o art. 55-J, VI da Lei 13.709/2018 – LGPD dispõe que compete à Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD), promover na população o conhecimento das normas 

e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança. Ainda, 

de acordo com o inciso XXIV do mesmo artigo, a ANPD deverá implementar mecanismos 

simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o 

tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta Lei. 

 
15Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 

a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

  Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
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Ou seja, a LGPD prevê também sobre a conscientização da população e relação às 

normas e políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança, 

bem como a implantação de mecanismos para denúncias e reclamações em caso de 

descumprimento da referida lei. Nota-se, nesse ponto, a influência da LGPD no ordenamento 

jurídico já existente. 

Inobstante isso, os tribunais pátrios já tem pacificado entendimento no que se refere à 

possibilidade de reparação de danos por violação à privacidade e compartilhamento de dados, 

como se pode observar no recentíssimo julgamento do recurso de apelação nº 1013002-

14.2018.8.26.057616, onde o Des. Relator Hélio Nogueira entendeu que a abertura de cadastro 

sem autorização com dados obtidos através de compartilhamento de informações, caracteriza 

dano moral in re ipsa, ou seja, independe da comprovação do grande abalo psicológico 

sofrido pela vítima. 

Demonstrada a prova do fato lesivo, não há a necessidade de se comprovar o dano 

moral, porque ele é tido como lesão à personalidade, à honra da pessoa, revelando-se, muitas 

vezes, de difícil demonstração, por atingir reflexos estritamente íntimos. Assim, o dano moral 

não se prova, acha-se in re ipsa; o que se provam são os indícios, ou seja, os fatos que 

acarretaram dor, sofrimento, abalos psicológicos etc., todos sentimentos íntimos à vítima.17 

Desta sorte, vale dizer que o vazamento de dados culminado com a violação da 

privacidade, acarreta diretamente em dano presumindo, sendo que basta a exposição de dados 

pessoais do indivíduo para que este se considere prejudicado. 

Inclusive, o dano moral oriundo do vazamento de dados chegou ao Superior Tribunal 

de Justiça, onde a Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1758799/MG18, entendeu 

que: 

O fato, por si só, de se tratarem de dados usualmente fornecidos pelos próprios 

consumidores quando da realização de qualquer compra no comércio, não afasta a 

responsabilidade do gestor do banco de dados, na medida em que, quando o consumidor o faz 

não está, implícita e automaticamente, autorizando o comerciante a divulgá-los no mercado; 

está apenas cumprindo as condições necessárias à concretização do respectivo negócio 

jurídico, entabulado apenas entre as duas partes, confiando ao fornecedor a proteção das 

 
16 TJSP, Apelação Cível 1013002-14.2018.8.26.0576; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara 

de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de 

Registro: 19/06/2020. 
17 STJ, REsp 1.707.577/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 07.12.2017, DJe 19.12.2017; AgInt no REsp 

1.385.638/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 28.11.2017, DJe 05.12.2017. 
18 REsp 1758799/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 

19/11/2019. 
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informações pessoais. Do mesmo modo, o fato de alguém publicar em rede social uma 

informação de caráter pessoal não implica o consentimento, aos usuários que acessam o 

conteúdo, de utilização de seus dados para qualquer outra finalidade. 

Em se tratando de compartilhamento das informações do consumidor pelos bancos de 

dados, há autorização pela Lei 12.414/2011 em seus arts. 4º, III, e 9º, devendo ser observado o 

disposto no art. 5º, V, da Lei 12.414/2011, o qual prevê o direito do cadastrado ser informado 

previamente sobre a identidade do gestor e sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento 

dos dados pessoais. 

Se a empresa utilizou os dados obtidos para fins diversos dos quais foram autorizados, 

permite-se ao consumidor pleitear a reparação por eventual dano que venha a sofrer em 

função dessa utilização indevida de dados. A título de exemplo, que inclusive vem sido há 

tempos utilizada, é a prática das operadoras telefônicas de ceder dados entre si, a fim de 

alavancar o número de clientes atendidos. 

Esse compartilhamento, portanto, representa uma grave violação à legislação 

consumerista não só pela ausência de comunicação prévia, mas também porque isso configura 

um desvio da finalidade da coleta. 

De acordo com Bárbara Simão, analista do Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC), o caso também envolve "violações evidentes à Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais. Embora ainda não esteja em vigor, é triste que operadoras de telefonia, ao 

invés de ajustarem-se às novas regras, estejam caminhando à contramão delas. Princípios 

como o da finalidade, necessidade e adequação vão passar a ser norteadores do tratamento de 

dados pessoais no Brasil, e seria importante e necessário para todos que empresas se 

adequassem à legislação o quanto antes"19. 

Destacam-se os Capítulos VI e seguintes da LGPD, com ênfase nos artigos 42, caput e 

43, que inaugurarão categoricamente um regime de responsabilidade civil objetiva na cadeia 

de responsabilidades ao vazamento de dados aos consumidores, dispositivos estes que 

exatamente dialogam com as normas de responsabilidade civil gerais do CDC. 

Obviamente, assim que a referida lei entrar em vigor será necessária uma reflexão 

mais detida acerca de seu conteúdo em consonância com a aplicação fática, bem como de toda 

a eficácia e da força normativa de sua agremiação constitucional. Não por menos que o debate 

não deve ser promovido e nem realizado. E, como disse o presidente John F. Kennedy, se 

 
19 TecMundo. Vivo Net e Oi trocam dados pessoais de clientes sem autorização. Disponível em: 

https://www.tecmundo.com.br/seguranca/138501-vivo-net-oi-trocam-dados-pessoais-clientes-autorizacao.htm. 

Acesso em: 04 jul. 2020. 
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“consumidores somos todos nós”, também “titulares de dados somos todos nós”. Necessário 

se faz, portanto, que estejam todos alerta aos não tão novos tempos. 

 

 

7 CONCLUSÃO  

 

A pesquisa contou com a interpretação da legislação vigente e da lei que entrará em 

vigor em breve que visa mais objetivamente sobre a proteção de dados pessoais, bem como 

entendimento jurisprudencial recente, onde restou de sobejo comprovado que a reparação do 

consumidor ante a violação dos dados pessoais fornecidos om autorização expressa (ou não) 

já ocorre, mesmo que de forma mínima.  

Restou comprovado que, com a crescente expansão da tecnologia no cotidiano de 

todos, seja pessoa física ou jurídica, a violação da privacidade do indivíduo a fim de 

impulsionar o consumo, tornou-se cada vez mais recorrente. Deste modo, foi permitido 

observar que a Lei Geral de Proteção de Dados impulsionará a reparação do consumidor, vez 

que tornará ainda mais públicas, as consequências do vazamento e violação dos dados 

pessoais, conscientizando não só as empresas a se adequarem às normas de tratamento dos 

dados, mas também aos titulares de tais dados a tomarem precauções quando do fornecimento 

de dados sensíveis. 

Assim, concluiu-se, portanto, a importância da Lei Geral de Proteção de Dados, 

exercendo o papel de reguladora de informações e criando instrumentos protetivos a tais 

direitos inerentes a pessoa natural, trazendo consigo informações sobre a importância dos 

dados pessoais e sensíveis e a forma correta de tratá-los, a fim de que, consumidor e empresa, 

estejam cientes das consequências do não tratamento adequado dos dados, bem como da 

necessidade de precaução no momento do seu fornecimento. 

Necessário ainda em se tratando de análise de vulnerabilidades tecnológicas quando se 

trata de incidentes de dados, que tais informações são muitas vezes vazadas ou invadidas sem 

que o detentor dos dados saiba exatamente a extensão da exposição e do dano por eles 

experimentados, falta conhecimento acerca dos tratamentos de dados que são realizados e 

falta transparência necessária de quem os trata. O foco agora com a vigência da LGPD é que o 

consumidor passe ainda mais contar com um arcabouço normativo protetivo também a seus 

direitos relativos à informação, em que pese não seja per si exclusivo na condição de 

consumidor. 
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A LGPD impõe uma mudança de paradigma com relação a captação, manipulação e 

utilização dos dados, consequentemente impondo uma atuação muito mais preventiva, 

proativa do que reativa, é um novo olhar para gestão empresarial, do qual reconhecer direitos 

dos titulares é inerente.  
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