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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como aspecto principal a proteção à privacidade digital, como sendo 

um direito personalíssimo, e seu enquadramento na Nova Lei Geral de Proteção de Dados, 

juntamente com a análise no contexto do e-commerce. Conforme será demonstrado a seguir, 

recentes inovações legislativas garantem com maior veemência a escolta dos dados pessoais 

digitais, como exemplo, os dados disponibilizados pelos clientes e usuários de e-commercers. 

Assim, explanar-se-á, brevemente, o conceito de direitos da personalidade e suas 

características, com enfoque na privacidade. Ainda, será analisada a necessidade de proteção 

dos dados no mundo atual, uma vez que é um assunto amplamente abordado e consumido no 

mundo contemporâneo. Por fim, será estudada a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, 

que entrou em vigor em setembro de 2020, no âmbito do e-commerce, destacando mudanças 

para o setor, bem como a importância legal e comercial das empresas atenderem às novas 

regras no que tange à proteção dos dados pessoais. 

 

Palavras-chave: Dados Pessoais. Legislação Brasileira. Proteção à Privacidade. 

 

 

THE DIGITAL PRIVACY RIGHTS, THE E-COMMERCE AND THE NEW DATA 

PROTECTION GENERAL LAW  

 

ABSTRACT 

 

The present article has the main focus the protection of digital privacy, as a personal right, 

and the application in the New Data Protection General Law, herewith the analysis in the 

context of e-commerce. As will be shown below, recent legislative innovations ensure the 

escort of digital personal data, like data provided by e-commerce customers and users. Will be 

soon explained the concept of personality rights and their characteristics, focusing on privacy. 

Also, digital privacy will be analyzed, as well as the necessity of this protection in the world, 

for the reason that it is a very approached and consumed subject in the world. Finally, it will 

be considered if the New Data Protection General Law, which will be come into force in 

September 2020, highlighting changes for the sector, as well as the legal and commercial 

importance of companies to comply with the new rules regarding the protection of personal 

data. 

 

Keywords: Brazilian Legislation. Personal Data. Privacy Protection. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este artigo tem como objetivo estudar a privacidade digital, aplicando-a na Lei Geral 

De Proteção de Dados, lei nº 13.709 de 2018. Para isso, importante se faz elencar os direitos 

da personalidade, tendo em vista que a privacidade configura um direito personalíssimo, bem 

como analisar se a nova lei será o suficiente para a demanda social brasileira. 

Primeiramente, é válido conceituar o que são os direitos da personalidade, uma vez 

que o direito à privacidade digital está contido nesse instituto.  

Basicamente conceitua-se os direitos da personalidade como sendo todos os que são 

imprescindíveis e essenciais à pessoa humana, buscando sempre preservar a sua dignidade. 

Todo direito que zelar a personalidade humana pode ser englobado, motivo pelo qual não há 

como definir todos eles. Assim, não é possível elencar todos os direitos contidos nos direitos 

personalíssimos, uma vez que os artigos do Código Civil Brasileiro que englobam tal assunto 

não são taxativos. 

Ainda, os direitos da personalidade garantem a formação e a sustentação da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual se torna de suma importância para o 

ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que, sem esse desenvolvimento humano, não há 

como progredir no sistema democrático. 

Ademais, a presente pesquisa traz uma breve pontuação das características dos 

direitos da personalidade, discorrendo sobre como esses direitos são irrenunciáveis, 

intransmissíveis e inerentes ao ser humano. 

O direito à proteção da privacidade está disposto no artigo 21 do Código Civil 

vigente. A privacidade é uma garantia de todos os seres humanos em suas vidas privadas. 

Todos têm o direito de se resguardarem, podendo abrir ou não suas vidas íntimas para 

terceiros. Por essa razão, não é permitida a violação da privacidade alheia. Cada indivíduo 

possui o direito de compartilhar, ou não, informações pessoais e regular seus limites quanto à 

exposição de sua vida privada. 

Em razão disso, fez-se necessário instituir uma lei que protegesse a privacidade 

digital, bem como todos os dados pessoais. Assim, foi elaborada a Lei Geral de Proteção de 

Dados, lei nº 13.853 de 08 de agosto de 2019, que entrou em vigor em setembro de 2020. 

A Lei Geral de Proteção de Dados foi minuciosamente avaliada e conceituada neste 

artigo científico, a fim de que se analisasse se os seus objetivos foram cumpridos e  como está 

sendo o impacto gerado desde sua entrada em vigor, especificamente nas mudanças 

relacionadas aos e-commerces, trazendo uma análise pela visão do consumidor e da empresa. 
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A criação da referida Lei foi baseada em princípios, como finalidade, adequação, 

necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não 

discriminação, prestação de contas e responsabilização. Desta forma, será conceituado cada 

um desses princípios, para que se possa analisar de forma mais clara como se dará a aplicação 

deles na sociedade brasileira. 

Ademais, será feita uma análise geral da Lei Geral de Proteção de Dados, com 

enfoque em determinar se a proteção à privacidade e aos dados pessoais será contemplada e 

colocada em prática de maneira mais vigorosa, especificamente no que diz respeito ao 

segmento de e-commercers. 

Por fim, será utilizado como metodologia de estudo, nesta pesquisa, o levantamento 

bibliográfico e jurisprudencial, baseando-se em doutrinadores especialistas nos assuntos 

abordados para que haja maior propriedade nas conclusões efetuadas. 

 

 

2 DO DIREITO DA PERSONALIDADE 

2.1 HISTÓRICO E CONCEITO 

 

Os direitos da personalidade surgiram com o advento do Código Civil de 2002, uma 

vez que o Código Civil de 1916 nada dispunha sobre tais direitos. Tais direitos podem ser 

entendidos como os direitos básicos do ser humano, visto que são irrenunciáveis, 

intransmissíveis e inerentes ao ser humano, além de que a pessoa é a fonte inicial dos valores, 

sendo o principal fundamento do ordenamento jurídico, 

Como se verifica, os direitos da personalidade são direitos que protegem a pessoa 

humana, sendo que o escorço histórico dessa tutela começou com o pós-segunda guerra 

mundial, em razão de todas as atrocidades ocorridas com as pessoas, razão pela qual a ONU 

(Organização das Nações Unidas) editou, no ano de 1948, a Declaração dos Direitos do 

Homem, a qual trouxe a proteção da pessoa humana no âmbito internacional. 

Na maior parte dos Estados ocidentais, houve a incorporação da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem – 1948 nas Constituições, especialmente no título de direitos e 

garantias fundamentais, ou seja, passou a ser considerada um direito fundamental, sendo que 

o Brasil é um dos países signatários e, portanto, incorporou-a no seu direito interno. Desse 

modo, os direitos fundamentais foram criados e incorporados no Brasil para proteger a relação 
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de atos contra o Estado, ou seja, trata-se de uma eficácia vertical, em que o Estado deve 

respeitar esses direitos fundamentais em relação aos seus cidadãos.  

No plano horizontal, que é a relação entre privados, a proteção da pessoa humana 

ocorreu através do Código Civil de 2002, por meio dos direitos da personalidade.  

Neste segmento, para ORLANDO GOMES (2001, p. 141), os direitos da 

personalidade são: “direitos considerados essenciais à pessoa humana, que a doutrina 

moderna preconiza e disciplina, a fim de resguardar a sua dignidade”. Ainda nesse sentido, 

remetendo-se a Cupis (2008, p. 23 e 24), que foi um dos autores precursores na construção de 

um conceito para os direitos da personalidade, pode-se aduzir que: 

 

Todos os direitos, na medida em que destinados a dar conteúdo à 

personalidade, poderiam chamar-se ‘direitos da personalidade’. No entanto, 

na linguagem jurídica, esta designação é reservada aos direitos subjetivos, 

cuja função, relativamente à personalidade, é essencial, constituindo o 

minimum necessário e imprescindível ao seu conteúdo. 

 

Com isso, pode-se dizer que os direitos da personalidade se baseiam no que é essencial 

ao ser humano, protegendo a integridade física, psíquica e moral do homem, e, 

consequentemente, resguardando certos setores da personalidade, como a honra, o sossego, a 

liberdade, a intimidade e a privacidade, foco da presente pesquisa. 

Cabe esclarecer que não existe um rol taxativo dos direitos da personalidade, uma vez 

que todos os bens que possibilitam a exteriorização da dignidade humana podem ser 

classificados como direitos personalíssimos e, por isso, o Código Civil Brasileiro traz uma 

orientação, recomendação, através de um rol que é exemplificativo, e não exaustivo. Neste 

sentido, Rodrigues et al. (2015 p.51) apontam: 

 

Pode-se dizer que laconicamente do art. 11 ao art. 21 do CC focou-se a 

integridade do corpo humano, o direito ao corpo, o nome civil e a 

privacidade, os quais são minudenciados nos tópicos abaixo. Contudo, 

importante o autor se atentar que não se trata de numerus clausus, ou seja, de 

um rol taxativo, mas sim de um rol meramente exemplificativo, sem prejuízo 

de acréscimos decorrentes do elastecimento da noção oriunda do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 
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Outrossim, os direitos da personalidade estão presentes na Constituição Federal, em 

seu artigo 5º, X, segundo o qual “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

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

decorrente de sua violação”, e também no art. 1º, III, do mesmo diploma legal. 

Ou seja, a partir do momento em que a dignidade da pessoa humana se fixa como 

direito fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, a pessoa é colocada no centro do 

Estado Democrático de Direitos, sendo esse princípio nada mais que uma cláusula geral de 

proteção da personalidade humana. 

Conforme mencionado anteriormente, dentro do rol exemplificativo dos direitos da 

personalidade está o direito à vida privada, ou seja, a própria privacidade, que também 

encontra guarida na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948 (art. 12), na 9ª Conferência 

Internacional Americana de 1948 (art. 5º), na Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 

1950 (art. 8º), na Convenção Panamericana dos Direitos do Homem de 1959, Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966 (art. 17), além de outros documentos 

internacionais. 

Assim, conclui-se a construção do conceito de direitos da personalidade, os quais são 

compreendidos como sendo essenciais à ordem jurídica, uma vez que, sem eles, o ser humano 

não se desenvolve com dignidade e, consequentemente faltam condições para o progresso do 

próprio sistema democrático (BRAMBILLA E OLIVEIRA 2018 p.152). 

 

 

3 DO DIREITO À PRIVACIDADE 

3.1. DA RELAÇÃO ENTRE O DIREITO À PRIVACIDADE E A PROTEÇÃO DE DADOS 

DIGITAIS 

 

Primordialmente, cabe esclarecer que, partindo do mesmo princípio de proteger a 

personalidade do homem, o direito à privacidade está conectado a todos os demais direitos da 

personalidade. Dessa forma, pode-se afirmar que a vida privada é uma expansão de sua 

personalidade, que se manifesta por meio do direito à intimidade, bem como à honra e à 

imagem do homem. 

Corroborando com tal entendimento, com relação à proteção do direito à privacidade, 

de acordo com Medina e Araújo (2014, p. 72), essa consiste no “direito de não ser turbado em 



9 

 

sua existência, com respeito à tutela da vida privada, especialmente em seu ambiente familiar, 

no qual se inclui o direito de estar só”.  

Ainda, o jurista norte-americano Louis Brandeis descreveu a privacidade como sendo 

“the right to be let alone”, literalmente “o direito de ser deixado sozinho”. 

 Assim como nacionalmente, no cenário internacional também não há uma definição 

única, específica e inequívoca para o termo “privacy” ou privacidade, dado que “até mesmo o 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos afirmou não considerar possível, nem necessário, 

procurar uma definição exaustiva para a noção de vida privada” (Tribunal Europeu de 

Direitos Humanos, Niemietz v. Alemanha, 1992). 

Assim, compreende-se o direito à privacidade como a disponibilidade de conceder 

informações de si mesmo, bem como o poder de controlar a exposição da vida privada, de 

modo que o indivíduo é capaz de regular esses limites. Ou seja, tal direito pode ser visto como 

o direito à reserva da própria vida e das informações pessoais. Em resumo, direito da 

privacidade envolve a vida particular da pessoa humana. 

Somado a isso, o direito à intimidade, que é uma forma de manifestação do direito à 

privacidade, fundamenta-se no poder de exigir respeito ao desejo de isolamento de cada 

indivíduo, ou o desejo de compartilhar determinadas áreas de sua vida com terceiros. 

No que diz respeito aos dados pessoais, eles podem ser definidos como sendo uma 

“informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável” (art. 5º, I, Lei nº 

13.709/18). Tal definição, trazida pela lei, traduz uma coligação com a interpretação 

expancionista, de modo que amplia o sujeito de aplicação, ou seja, protege os direitos da 

pessoa natural já identificada, tal como os da ainda identificável, o que só se torna possível 

através do potencial de individualização das pessoas, além dos tipos de dados a serem 

relacionados com o indivíduo, como nome, CPF, idade, CEP, entre outros. 

Nesse sentido, pode-se asseverar que os dados pessoais são um conjunto de elementos 

que contribuem para a construção da singularidade de cada pessoa, ou seja, além de serem, 

subjetivamente, uma extensão da própria pessoa, são também, intersubjetivamente, 

influenciadores no livre desenvolvimento de sua personalidade. 

Igualmente, os dados pessoais acorrem e fomentam a economia, servindo como uma 

espécie de insumo informativo, conforme define Arnaud Belleil (2001, p.7), de modo que são 

capazes de direcionar os empreendedores aos setores de maior necessidade dos consumidores, 

proporcionando que aqueles invistam nessas áreas de maneira pontual e incisiva, por 

exemplo. 
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Em razão disso, historicamente, surgiu a necessidade de as normas que visam à 

proteção dos dados pessoais terem como umas das funções garantir o direito à privacidade do 

indivíduo e de estimular a economia, ou seja, proporcionar segurança jurídica para os 

indivíduos e para o setor econômico. 

Atualmente, diante das inovações tecnológicas que se renovam freneticamente a cada 

dia, houve um grande efeito sob a perspectiva da privacidade no que diz respeito aos bancos 

de dados virtuais e ao fluxo mecanizado de informações, roporcionando que a sociedade 

contemporânea tivesse um olhar mais minucioso e detalhista para a privacidade e a proteção 

de dados. 

Por isso, necessário se faz revisitar constantemente os direitos da personalidade para 

aperfeiçoar a busca incessante e mutável da tutela da pessoa humana.  

O fato de a internet ser praticamente onipresente nos dias atuais, o que é possível 

através, principalmente, dos smartphones, promove o chamado fenômeno da datificação, 

assim nomeado por Vktor Mayer-Schonberger e Kenneth Cukier (2013), que é o ato de pôr 

em dados – ou, ainda, banco de dados - tudo sobre a vida de uma pessoa, como exemplo 

gostos, preferências, buscas virtuais, assuntos mais falados, necessidades, entre outros. 

Cabe esclarecer que, sendo o principal objetivo da regulamentação da proteção de 

dados a tutela do cidadão exposto a tais práticas citadas, mostra-se desnecessária, no presente 

caso, uma rígida discriminação entre dados pessoais (particularizados) e dados anonimizados, 

tendo em vista que o foco é a formação de perfis comportamentais, objetivando influenciar de 

alguma forma um grupo com determinado perfil comportamental, sendo insignificante se a 

pessoa é identificada ou identificável. 

Ou seja, conforme pontua Bioni (2019, p. 77), “o foco não está no dado, mas no seu 

uso – para a formação de perfis comportamentais – e sua consequente repercussão na esfera 

do indivíduo”. 

De acordo com a explanação Vieira e Ralves (2014), a  

 

defesa da privacidade deve superar a lógica proprietária dos bancos de 

dados, integrandos assim os controles individuais e coletivos para que os 

interesses sejam equilibrados com regramentos que garantam um 

funcionamento, uma razão de ser, com o fim de que cada dado coletado 

tenha uma função ao ser armazenado. 
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Em contraponto, tal prevalência da defesa da privacidade em detrimento dos bancos 

de dados, não exime a responsabilidade de cuidado dos usuários ao inserirem seus dados na 

rede virtual, afinal, tudo fica armazenado, como descreve Schmidt (2013, p. 64): 

 

A armazenagem quase permanente de dados terá um grande impacto sobre o 

modo como os cidadãos operam no espaço virtual. Haverá um registro de 

todas as atividades e associações online, e tudo o que for agregado à internet 

se tornará parte de um repositório de informação permanente. A 

possibilidade de que algum conteúdo pessoal seja publicado e se torne 

conhecido um dia- por engano ou por interferência criminosa- sempre vai 

existir. As pessoas precisarão se responsabilizar por suas associações 

virtuais, passadas e presentes, e os riscos serão elevados para quase todos, já 

que os relacionamentos online tendem a ser mais abrangentes e difusos do 

que os físicos. O bom ou o mau comportamento daqueles que conhecemos 

irá nos afetar positiva ou negativamente. (E parâmetros de privacidade mais 

severos nas redes sociais não serão suficientes). 

 

Assim, é possível enxergar a privacidade como a própria proteção dos dados pessoais 

que estão presentes nas plataformas digitais em que os usuários depositam suas informações 

pessoais, seja para uma compra online, cadastro em newsletter ou redes sociais, permitindo 

que outros usuários tenham acesso a sua vida privada. 

 

 

4 A NOVA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

4.1. BREVE HISTÓRICO DA NOVA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Conforme já pontuado no capítulo anterior, os dados pessoais são um grande fator 

contributivo para o crescimento da economia e dos negócios que adentram a seara digital, 

tanto que se passou a ter uma intensa necessidade e a dependência do fluxo da base de dados 

pessoais, inclusive, internacionais, para que pudessem acompanhar os desenvolvimentos e 

inovações tecnológicos. 

Ademais, considerando que a internet pode ser compreendida como uma rede global 

de computadores que se conectam, não há nenhum governo ou entidade que exerça seu 

controle absoluto sobre ela. Assim, discorre Leonardi (2005 p.11): 
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A regulamentação da rede é efetuada dentro de cada país, que é livre para 

estabelecer regras de utilização, hipóteses de responsabilidade e requisitos 

para acesso, atingindo apenas os usuários sujeitos à soberania daquele 

Estado. Como forma de impedir, investigar e reprimir condutas lesivas na 

rede são por vezes necessários esforços conjuntos de mais de um sistema 

jurídico, dependendo da localização dos infratores e dos serviços por eles 

utilizados. 

 

Desse modo, nasceu a necessidade de renovar as normas da relação entre instituições e 

cidadãos no que diz respeito à proteção e à garantia dos direitos humanos fundamentais, 

principalmente com relação à privacidade, discussão iniciada com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH) de 1948. 

Consequentemente, era necessária a elaboração de um texto legal com base nos 

referidos princípios e que, ao mesmo tempo, tivesse aplicação prática na aferição do 

cumprimento das normas, com exemplo, através da análise por auditoria, além de outras 

formas de controle da atuação das instituições para com os dados pessoais. 

Assim, conforme relata Pinheiro (2020 p. 14), a “liderança do debate sobre o tema 

surgiu na União Europeia (UE), em especial com o partido The Greens, e se consolidou na 

promulgação do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais Europeu n. 679, aprovado 

em 27 de abril de 2016 (GDPR), com o objetivo de abordar a proteção das pessoas físicas no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, conhecido 

pela expressão “free data flow”.” 

Esse Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais Europeu n. 679 passou a 

exigir que os países e as empresas que quisessem manter relações comerciais com a União 

Europeia tivessem suas próprias legislações, de forma equiparada a do GDPR, senão 

quisessem ter problemas em suas negociações. 

No Brasil, tal tema já tinha previsão no Marco Civil da Internet e na Lei do Cadastro 

Positivo, mas ainda não era observado de forma objetiva, intencional e criteriosa no 

cumprimento de todo cuidado e segurança devido à manutenção dos dados pessoais.  

Por conseguinte, era necessária, ademais, uma reestruturação na legislação interna, de 

modo que passasse a regulamentar o uso de dados pessoais no país, com a finalidade de 

diminuir o número de práticas inadequadas e fixar um padrão de qualidade na proteção dos 

dados pessoais, sob pena de sanções, surgindo então a Lei Geral de Proteção de Dados. 
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Porém, não é suficiente que haja um texto de lei sem um órgão educador e 

fiscalizatório, como forma de garantir o cumprimento da lei e proteger ambos os lados, 

cidadãos donos dos dados e instituições “usuárias” dos dados, conforme discorre Pinheiro 

(2020 p. 18): 

 

Mas é importante ter em mente que não basta ter a lei de proteção de dados 

pessoais, é preciso educar, capacitar. Por isso a importância do papel 

orientantivo da Autoridade (ANPD) e a relevância de sua atuação proativa 

junto à sociedade e às instituições, para encontrar medidas viáveis de 

implementação da nova regulamentação, que gerem menor impacto possível 

nos setores produtivos e que sejam adaptados e aderentes aos usos e 

costumes. 

 

Assim, nasceu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, com a Medida 

Provisória n. 869, de dezembro de 2018, visando cumprir a função de direcionadora eficaz do 

cumprimento do texto legal, bem como para atingir o nível de qualificação exigido pelo 

Regulamento GDPR, evitando barreiras nas relações comerciais com a União Europeia.  

Por fim, no que diz respeito à entrada em vigência da LGPD, que tinha previsão para 

14 de agosto de 2020, foi proposta a Medida Provisória 959, que previa, em seu artigo 4º, o 

adiamento da vigência da LGPD para 1º de janeiro de 2021. A referida MP foi aprovada pela 

Câmara dos Deputados, mas o artigo 4º foi impugnado pelo atual presidente do Senado 

Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP). 

Assim, a LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, com exceção das 

sanções por descumprimento previstas nos artigos 52, 53 e 54, em razão do artigo 20 da Lei nº 

14.010/2020 que mudou os procedimentos jurídicos de direito privado durante a pandemia do 

Coronavírus (artigo 65, I-A, da LGPD). 

 

4.2 CONCEITOS IMPORTANTES  

 

De acordo com o que já vem sendo abordado desde o início do presente trabalho, 

observa-se que, na atual sociedade de informações, a tecnologia como um todo é uma 

verdadeira aliada que alimenta essa fase social trazendo muitos benefícios, mas também 

colabora com a relativização dos conceitos de privacidade e do que é privado. 
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Em razão disso, é de extrema importância que essa mesma sociedade de informações, 

a qual é beneficiada com a tecnologia, esteja ciente e capacitada tecnicamente para lidar com 

a relativização da privacidade, evitando a afronta dos detentores dos canais virtuais para com 

os seus dados. 

Esse, inclusive, é um dos objetivos da criação da Lei Geral de Proteção de Dados, 

prevista logo no artigo 1º da lei, ou seja, proteger os direitos de liberdade e privacidade, bem 

como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

Outro objetivo da LGPD que merece ser destacado é o de trazer maior segurança 

jurídica para as relações havidas entre titular dos dados e os agentes de tratamento dos dados 

pessoais, de forma que não prejudique o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 

natural e nem a livre iniciativa e a livre concorrência, em defesa das relações comerciais e 

consumeristas, também presente no artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados. 

Para que esses objetivos sejam atingidos, é preciso despertar a sociedade sobre a 

importância e o caráter fundamental de privacidade, segurança e proteção dos dados pessoais, 

ao ponto de haver previsão de sanções para quem violar a proteção à privacidade prevista na 

lei. 

Assim, importante se faz conceituar os tipos de dados que a nova lei protege. 

Primeiramente, tem-se o dado pessoal, previsto no artigo 5º, I, da Lei Geral de 

Proteção de Dados que é toda e qualquer informação relacionada à pessoa natural (física), 

identificada o identificável, como nome, sobrenome, RG, CPF, endereço residencial e 

eletrônico, endereços de IP, cookies, entre outros. 

De acordo com Alimonti (2016):  

 

A definição de dados pessoais é a primeira delimitação fundamental de 

qualquer disciplina de proteção a esses dados, justamente por instituir o 

âmbito dessa proteção, se mais restrito ou mais amplo. O PL 5.276/2016 

acerta ao trazer definição mais ampla, referindo-se não só aos dados da 

pessoa natural identificada, mas também daquela “identificável”. Mesmo um 

dado aparentemente “anônimo” deve ser protegido como dado pessoal 

quando puder ter seu processo de anonimização revertido a partir do 

cruzamento de bancos de dados ou servir à criação de perfis que impactem o 

titular dos dados, ainda que não conhecido... 

 

A lei também protege o dado sensível, previsto no artigo 5º, II, da Lei Geral de 

Proteção de Dados, que merece atenção e proteção especial, já que está diretamente vinculado 

às características de personalidade dos indivíduos, como as de origem racial ou étnica, 
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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. 

Do mesmo modo, há proteção ao dado anonimizado, prevista no artigo 5º, III, da Lei 

Geral de Proteção de Dados, que são dados que por si só não são capazes de identificar o seu 

titular, como dados coletados em pesquisa de rua sobre votos eleitorais, que gerarão uma 

porcentagem estimada de votos em candidatos, mas sem informar quem o cedeu. 

Cabe ressaltar que a proteção a esse tipo de dado se dá ao fato de que, conforme 

constata Bioni (2019 p. 64), “Sempre existirá a possibilidade de uma base de dados 

anonimizada ser agregada a outra para a sua reidentificação”. 

Observa-se ainda o conceito de consentimento, previsto no artigo 5º, XII, da Lei Geral 

de Proteção de Dados: 

 

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: 

XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o 

titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma 

finalidade determinada;  

 

Pontua-se que esse é um dos cernes da Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que 

aparece 35 vezes no decorrer do texto legal, demonstrando sua essencialidade para uma eficaz 

atuação da lei. 

Além disso, para melhor compreensão do assunto, é cabível esclarecer algumas 

terminologias, como “titular”, previsto no artigo 5º, V, da Lei Geral de Proteção de Dados, 

que é a pessoa a quem se referem os dados pessoais, que são objeto de algum tratamento. 

Continuamente, “tratamento”, conforme dispõe o artigo 5º, X, da Lei Geral de 

Proteção de Dados, é qualquer operação que se realiza com os dados pessoais, ou seja, formas 

de manuseio para com os dados, como coleta, recepção, classificação, transmissão etc. 

Há ainda a figura do “controlador”, previsto no artigo 5º, VI, da Lei Geral de Proteção 

de Dados, que é quem decide sobre a forma de tratamento dos dados pessoais. 

Por fim, destaca-se o aspecto de “operador”, presente no artigo 5º, VII, da Lei Geral de 

Proteção de Dados, que é quem atua no tratamento dos dados pessoais, seja por contrato ou 

por uma obrigação legal. 
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4.3 PRINCÍPIOS GERAIS QUE NORTEARAM A NOVA LEI DE PROTEÇÃO DE 

DADOS 

 

 Dentre os 10 capítulos e 65 artigos da Lei Geral de Proteção de Dados, identificam-se 

alguns princípios que orientaram o texto legal e servem para auxiliar no exame de verificação 

de cumprimento dos preceitos ali estabelecidos. 

 Segundo Miguel Reale (1986, p. 60) 

 

Princípios são, pois, verdades ou juízos fundamentais, que servem de 

alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um 

sistema de conceitos relativos à dada porção da realidade. Às vezes também 

se denominam princípios certas proposições, que apesar de não serem 

evidentes ou resultantes de evidências, são assumidas como fundantes da 

validez de um sistema particular de conhecimentos, como seus pressupostos 

necessários. 

  

 Dessa forma, observando que os princípios detêm de forma intrínseca o mais elevado 

teor imperativo, faz-se imprescindível que as atividades que envolvem o uso de dados 

pessoais sejam orientadas e ajam de acordo com alguns princípios que constam nos incisos do 

art. 6º da Lei Geral de Proteção de Dados, como os explanados a seguir. 

O princípio da finalidade (inciso I) impede que os dados sejam tratados de forma 

indeterminada, genérica. Ou seja, os dados devem ser tratados com uma delimitação de 

finalidade específica e explícita, devendo ser apresentada a finalidade de forma clara ao titular 

dos dados. Além disso, a finalidade não é mutável, não podendo os dados ser utilizados para 

fins incompatíveis com o informado inicialmente. 

Pelo princípio da adequação (inciso II), deve haver compatibilidade do tratamento dos 

dados com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Por 

exemplo, não se mostra razoável que, um cliente, ao realizar uma compra em uma loja de 

roupas, seja requisitado para informar dados de saúde, pois seria incompatível e esse 

tratamento se torna inadequado. 

A necessidade (inciso III) implica em fazer uso do mínimo necessário. Ou seja, deve-

se analisar a indispensabilidade do dado requisitado, ponderando quão essencial é a 

informação daquele dado que está sendo solicitado. Isso porque, quanto maior a quantidade de 

dados adquiridos, consequentemente, maior a responsabilidade do operador dos dados. 
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Já o princípio do livre acesso (inciso IV) diz respeito à garantia de que o titular dos 

dados possa acessar suas informações simples e gratuitamente, verificando a forma de uso e a 

duração do tratamento de seus dados. 

No que tange ao princípio da qualidade de dados (inciso V), essa é uma forma de 

garantia ao titular de que a empresa está usando os seus dados reais e atuais, ou seja, 

exatamente conforme foram informados àquele tempo. Porém, para que cumpra o referido 

princípio, a empresa deve frequentemente atualizar os dados dos titulares, de modo a ter 

sempre os dados de forma mais atual possível. 

O princípio da transparência (inciso VI) exige que as informações que forem 

repassadas pelas empresas sobre o tratamento e seus responsáveis sejam claras, verdadeiras e 

acessíveis aos titulares, sendo vedado o compartilhamento dos dados com terceiros sobre 

quem o titular não tenha sido informado. 

Em complemente ao princípio anterior, o princípio da segurança (inciso VII) resguarda 

o titular do uso de seus dados por terceiros desconhecidos por ele, como os hackers, através 

de medidas administrativas e técnicas de responsabilidade das empresas. 

Já o princípio da prevenção (VIII inciso) tem como finalidade impelir às empresas 

adotarem medidas cautelares contra danos aos titulares passíveis de ocorrer em decorrência da 

detenção de dados pessoais. Esse princípio está intimamente ligado ao princípio da não 

discriminação (inciso IX), que não permite o tratamento dos dados para fins discriminatórios, 

abusivos ou ilícitos. 

Ainda, com relação ao princípio de prestação de contas e responsabilização (inciso X), 

tem-se que as ações das empresas no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais devem 

estar em perfeita consonância com a Lei Geral de Proteção de dados, respeitando sempre a 

boa fé e possuindo documentos ou outros meios que evidenciem e comprovem que agiram da 

forma que determina a lei. 

Por fim, cabe ressaltar a importância da existência e do cumprimento aos referidos 

princípios, conforme defende Celso Antônio Bandeira de Mello (2000, p. 747/748) que 

 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. 

A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico 

mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave 

forma de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme o escalão do 

princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, 

subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu 
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arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com 

ofendê-lo, abatem-se as vigas que os sustêm e alui-se toda a estrutura nelas 

esforçada. 

 

 

4.4 DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS NOS E-COMMERCES 

 

Conforme vem sendo tratado no decorrer de todo o trabalho, o texto da LGPD, que já 

está em vigor, implica em mudanças de comportamento, controle e medidas tanto dos titulares 

do dado pessoal quanto, principalmente, das empresas. 

Para isso, há um lapso temporal entre a publicação da lei até sua entrada em vigência 

(momento em que a lei é capaz de produzir efeitos) para que as empresas se adequem aos 

novos parâmetros estabelecidos pela redação da lei. 

Porém, o resultado do Índice LGPD Abes, desenvolvido pela Associação Brasileira 

das Empresas de Software (Abes) em parceria com a EY, demonstra que, em média, 60% das 

empresas ainda não estão adequadas às mudanças da lei. Isso revela que, provavelmente, para 

estes 60% de empresas, a proteção e a integridade dos dados pessoais é vista como 

investimento secundário ou, até mesmo, desnecessário. 

Para tanto, uma das adequações que os e-commerces devem buscar, ou melhor, já 

deveriam ter buscado, é a de informar de maneira clara, precisa e adequada o motivo pelo 

qual seus dados serão coletados e tratados.  

Porém, o consentimento sobre essa informação não pode vir simplesmente pelos 

botões de aceite, ou opt-in como denominados, e sim os motivos devem ser detalhados no 

espaço reservado para Política de Privacidade ou ainda chamado de Termos de Condições de 

Segurança. 

Esse espaço direcionado à “prestação de contas” sobre os direitos, garantias, formas de 

uso, tipo de dados recolhidos, forma de processamento e descarte dos dados pessoais nada 

mais é do que um negócio jurídico firmado entre o e-commerce e os titulares dos dados. 

Mas isso não basta. Há ainda adequações complementares à citada acima, as quais são 

fundamentais para a real validade e eficácia da Política de Privacidade ou Termos de 

Condições de Segurança, inclusive já supracitadas, como obter consentimento válido, 

apontamento de todas as informações necessárias a respeito do e-commerce como forma de 

cientificar o objeto do negócio jurídico e atender ao princípio da transparência e da aceitação 

expressa por parte do usuário. 
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 Com igualdade, no que diz respeito ao e-commerce, a tecnologia através das 

ferramentas automatizadas é a responsável por agregar ao resultado da operação, ou seja, 

ampliar a atividade de levantamento das informações disponíveis na rede, mas sempre 

resguardados por plataformas que garantem a proteção e a integridade das informações. 

Vale ressaltar que todos esses dados coletados, seja de forma automatizada ou não, 

passam pelo funil analítico dos dados. Isso significa que o direcionamento das informações 

repassadas aos consumidores não é ocasional, e sim intencional de acordo com a análise de 

hábitos do público previamente segmentado, ou seja, possíveis interessados no produto 

comercializado por determinado e-commerce. 

Com isso, nota-se que a garantia da proteção, integridade e segurança dos dados 

pessoais pela empresa, atrelado ao funil analítico das ferramentas que vai mensurar as 

características, os perfis e os interesses individuais dos consumidores, conforme determinação 

legal promovem ganhos às empresas no que diz respeito à condução de seus objetivos e à 

prosperidade nos resultados do seu e-commerce. 

Alega-se isso porque, estando amparada pela lei e tendo todo resguardo em seus dados 

e informações pessoais dos titulares, as empresas conseguem atuar de forma extremamente 

direcionada, aumentando o índice de conclusão de compras, melhorando as experiências de 

compra e cadastramento do cliente. Além disso, confirmam, ao consumidor, ser uma empresa 

com responsabilidade e credibilidade no mercado, que atende às necessidades dos 

consumidores, sem perder o respeito aos dados que lhes foram fornecidos. 

Conforme exemplifica o site E-commerce Brasil (disponível em 

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/consumidores-abandonam-marcas-dados/), o 

diretor para América do Norte e diretor global de marketing digital na Accenture Interactive, 

Glen Hartman explica que 

 

As marcas mais importantes do mercado estão usando dados para a 

construção de relacionamentos com seus clientes que não sejam apenas 

relevantes e úteis, mas significativos – criando experiências com propósito – 

e aprendendo os limites entre invasivo e inovador. 

A boa notícia é que existe uma oportunidade enorme para as marcas que 

buscam uma abordagem respeitosa aos dados combinada à criação de 

experiências de consumidor relevantes, enquanto constroem a confiança e 

conexão emocional que os consumidores buscam. 
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Ademais, sob o ponto de vista do consumidor, observa-se ainda a vantagem de 

fornecer seus dados à uma empresa responsável, qual seja a de ter suas dores compreendidas, 

ou seja, de fato, encontrar de forma satisfatória o que se buscava, sem ter sua privacidade 

invadida, caixas de e-mail lotadas e dados dissipados após o momento da compra no e-

commerce. 

Sendo assim, cumprir e demonstrar o cuidado com a segurança e a integridade dos 

dados dos titulares por parte da empresa é, além de estratégia de mercado que impulsiona os 

resultados positivos, uma obrigação legal que valida e preserva a reputação da empresa, além 

de evitar a aplicação de multas por descumprimento das normas. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os direitos da personalidade são imprescindíveis para todos os indivíduos, uma vez 

que eles protegem a dignidade da pessoa humana e garantem uma vida íntegra. Um dos 

institutos pertencentes aos direitos personalíssimos são a proteção à privacidade tutela ao 

direito à honra e à imagem, por se relacionar diretamente com tais direitos. 

A partir do princípio da proteção à privacidade, nasce o direito de proteção à 

privacidade especificamente digital. Esse direito defende os dados pessoais, anonimizados e 

sensíveis, presentes na internet, inclusive os dados fornecidos nas experiências de e-

commerces. 

Com o estudo e análise do presente tema, foi possibilitada a compreensão geral da 

importância da privacidade digital. Essa, como direito personalíssimo que é, necessita de uma 

proteção específica, pelo nível de influência que possui, fato pelo qual evidencia e 

fundamenta a importância da criação da Lei Geral de Proteção de Dados. 

Ademais, ao estudar sobre a LGPD, é possível concluir que não tem como afirmar 

algo a respeito de sua eficácia, em razão de que a Lei acabou de entrar em vigor (18/09/2020), 

tendo prazo para entrada em vigência em agosto de 2021, adiamento que se deu pela Lei nº 

14.010. 

Assim, ainda que os princípios elencados na Lei Geral de Proteção de Dados, os 

termos constantes nela, bem como a proteção dos indivíduos quanto aos seus dados pessoais 

administrados pelas pessoas jurídicas e todo o restante contido no corpo da Lei sejam 

compreensíveis e adequáveis, somente após um tempo razoável da entrada em vigor é que se 

poderá afirmar, ou não, sobre a sua eficácia. 
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