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TRATAMENTODE DADOS À LUZ DA LEINº 13.709/2018
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MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA LIMA

1 Introdução

A advocacia, como exemploclássico de profissão liberal, tem como um de seus
fundamentosa relação de confiança estabelecida entre o advogadoe a pessoa que
contrata seu serviço.' O cliente, aoescolherseu patrono,avalia diversos fatores com
vistas a garantir maior segurançaacerca do resultado que pretendealcançar, como
a formação do advogado, sua experiência profissional, capacidadee estrutura para
atenderàs demandas no temposolicitadoe até mesmo o reconhecimento do mercado
noqual atua.No entanto,a confiança que vincula advogadoe cliente não se manifesta
apenasno atendimento concreto do serviço contratado.

A relação deconfiançaentre as partes abrange deveres que extravasam o expres-
samente avençado no contratoe que incidem mesmoantesda conclusão do negócioe
ainda após o término darelação contratual. Com efeito, um dosprincipais exemplos
dessas obrigações é o deverde sigilo do advogado em relação às informações recebidas
para que possa realizar o serviço contratado, conformedisposto noart. 35 do Código
de Ética da Ordem dos AdvogadosdoBrasil - OAB.

? “Enfim, a nosso ver, comprometidos com uma definição contemporâneade profissional liberal, o mais acertado
parece defini-lo da seguinte forma: é o profissional que exerce atividade regulamentada, com conhecimento
técnico-científico comprovado por diplomauniversitário, cujo exercício podeaté ser realizado mediante subor-
dinação, desde queesta não comprometa sua independência técnicae a relação de confiança queo vincula ao desti-
natário do serviço” (MORAES,Maria Celina Bodin de; GUEDES, Gisela Sampaio daCruz. À guisa deintrodução:
o multifacetado conceito deprofissional liberal. In: MORAES, Maria Celina Bodin de; GUEDES, Gisela Sampaio
da Cruz (Coord.). Responsabilidade civil de profissionais liberais. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 7) (Grifos nossos).
“Art. 35, O advogadotemo deverde guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento noexercício da pro-
fissão. Parágrafo único. O sigilo profissional abrange osfatos de que o advogado tenha tido conhecimento em
virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados doBrasil”
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Comosesabe, geralmente,para que o advogado tenha condiçõesde realizar a
tarefa contratada, seja ela de natureza contenciosa ou consultiva, diversos dados são
encaminhadospelo cliente. Tais informações podem consistir em relatos do próprio
cliente sobre determinadosfatosque considerarelevantes para o trabalho ou até mesmo
em documentos reunidospor ele e disponibilizadosao advogado por manterem relação
direta com o serviço ser realizado.

Ocorre que, não raro, entre tais relatos ou documentos, constam informações
ou dadospessoais dosclientes, aos quais apenas é franqueadoacesso ao advogado
em razão desuaatividade profissional. Por essa razão,a inobservância do dever de
sigilo por parte do advogado constitui infração disciplinar, nos termosdoart. 34, inc.
VII do Estatuto da OAB;* e podeaté mesmo dar azoà sua responsabilização civil. Isso
porque os dados e as informações pessoais são uma extensão da personalidade da
pessoa humana, de modo que seu uso não autorizado ou inadequadoporparte de
outra pessoa constitui violação à privacidade deseu titular e, por conseguinte, à sua
dignidade, ensejando reparação por danos morais.

Nesse ponto, destaque-se quea tutela deinformaçõese de dados pessoais vem se
mostrando cada vez mais relevante, considerando nossaatual sociedade dainformação.
O aumento quantitativoe qualitativodos meiosdecoleta, armazenamento,utilização e
transmissãode tais dadose informações representam,porum lado, importante avanço
tecnológicocom vistas a conferir maior praticidade à vida cotidiana. Por outro lado, no
entanto,esse avanço tecnológico também possibilita o aumento exponencial desituações
em quedadose informações pessoais são utilizados sem consentimento de seu titular
ou mesmo de maneira totalmente inadequada, representandoviolações à dignidade
da pessoaa quem se referem.

Com efeito, com o objetivo de fornecer novas e amplas diretrizes e remédios
para a proteção de dados e informaçõespessoais, foi promulgadaa Lei nº 13.709/2018
(Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). Por meio da referida lei, o ordenamento
jurídico reforça o direito fundamental à privacidade previsto constitucionalmente, re-
conhecendoexpressamente sua extensão ao direito à proteção de dados pessoais com
fundamentonaideia de autodeterminação informativa de cadaindivíduo. Em outras
palavras, sedimenta-se o entendimento de que direito à privacidadenãose limita ao
mero direito deser deixado só, mas abrange também a soberania da pessoa humana
para dispor de suas informações e seus dados pessoais como melhor lhe aprouver.”

Danilo Donedaexplica a diferença entre dados e informações, esclarecendo que “o termo dado apresenta co-
notação um pouco maisprimitiva e fragmentada, comose fosse umainformação em estado potencial, antes de
ser transmitida; [..] anterior à interpretação e a um processo de elaboração”. Já o termoinformação “alude a algo
além da representação contida no dado, chegando ao limiar da cognição” (DONEDA,Danilo. O direito funda-
mental à proteção de dadospessoais. In: MARTINS,Guilherme Magalhães(Coord). Direito privado e internet.
SãoPaulo:Atlas, 2014. p. 63).

“Art. 34. Constitui infração disciplinar: [...] VII violar, sem justa causa,sigilo profissional”.
Confira-se, nessa direção, o esclarecimento de Danilo Doneda, para quem,“por força doregime privilegiado
de vinculação entre a informação pessoal e a pessoa à qual ela se refere - comorepresentação direta de sua
personalidade -, tal informação deve ser entendida[...] como uma extensãoda sua personalidade” (DONEDA,
Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais: elementosda formaçãodaLei Geral deProteção de Dados. 2.
ed. São Paulo: ThomsonReuters Brasil, 2019. p. 148).

$ “Art. 2ºA disciplina daproteção de dadospessoais tem como fundamentos: [.] - a autodeterminação informativa”
Sobre a construção da ideia de autodeterminação informativae soberania do indivíduo em relação aos seus
dadose às suasinformaçõespessoais, confira-se: RODOTA,Stefano. Autodeterminação e laicidade. Tradução
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Dessaforma, a lei estabelece umasérie de parâmetrosa serem observados, por pessoas
físicas e jurídicas, no tratamento de dadospessoais.

Logo, considerandoqueo exercício da advocacia, geralmente, pressupõe o envio
de dados e informaçõespessoais dosclientes paraos advogados, faz-se necessário deli-
mitar o impacto da nova leino panoramaatual da responsabilidade civil dos advogados.

2 O cenário atual da responsabilidade civil por dano causado na
prestaçãode serviços advocatícios

O primeiropassopara avaliar de que maneira a LGPDafeta a responsabilidade
civil naatividade de advocacia é compreender qual o regime de responsabilidade
aplicável a ela, de modogeral, antesdavigência da nova legislação.A tarefa, contudo,
nãoé simples, vez que não há consenso em doutrina e jurisprudência sobreo assunto.

Desse modo, será necessária a apresentação dos diferentes entendimentossobre
o tema, para queseja possível, ao fim, verificar como a LGPD serelaciona com cada
um deles. Ressalte-se, no entanto, que não se pretende definir qual é o entendimento
correto a respeito da responsabilidade civil dos advogados, mas apenas mapeá-lo com
o objetivo deconstruir um eixo comumnaproteção de dados pessoais dos clientes.

A principal controvérsia sobre a responsabilidade civil dos advogados talvez seja
aincidência ou não daLei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor- CDC)sobre
asrelaçõesentre advogadose clientes. O Estatuto da OAB, em seuart. 32, estabelece
queo regimederesponsabilidade civil aplicado aos advogadosé subjetivo,incidindo
as regras dopróprio Estatuto e do Código Civil, na mesmalinhada ressalva doart. 14,
84º, do CDC.Assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidorna relaçãoentre
cliente e advogadoseria relevante quandose tratar de sociedades de advogadose no
que tange à aplicaçãode outras regras, mais benéficasao cliente/consumidor, conside-
rando sua hipossuficiência. É o caso, por exemplo,das possibilidades de inversão do
ônus da prova em benefício ao consumidor (CDC,art. 6º,inc. VIII) e de propositura
da ação no domicílio doautor(CDC, art. 101,inc. 1).º

No âmbito de tal controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça (ST]) pareceter
sedimentadoentendimentono sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não
é aplicável às relaçõesentre advogadose clientes. Segundoo Tribunal, a advocacia é
atividadeprofissional regulamentadapor lei específica, de modo a afastar a incidência
de normasgenéricas como o Código de Defesa do Consumidor.”

de Carlos Nelsonde Paula Konder. Revista Brasileira de Direito Civil - RBDCivil, Belo Horizonte, v. 17, p. 139-152,
2018. Passim.

A LGPD,em seu art. 5º, inc. X, define tratamento de dadoscomo“toda operação realizada com dadospessoais,
“como as quese referem coleta, produção, recepção, classificação,utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento,eliminação, avaliação ou controle dainformação,
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração”.
“Art. 6º São direitosbásicos do consumidor: [...] VII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundoas regras ordinárias de experiências”.
“Art, 101. Naação deresponsabilidade civil do fornecedorde produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos
Capítulose Ildeste título, serão observadasasseguintes normas: 1- a ação podeser proposta no domicílio do autor”

“A título exemplificativo, confira-se: STJ, 4º T. AgRg no AgRg no AREspnº 773.476/SP. Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti,j. 21.6.2018. DJe, 1º ago. 2018; STJ, 4º T. Aglntno REspnº 1.446.090/SC. Rel. Min. Marco Buzzi, . 20.3.2018.
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Emsentidocontrário, parte majoritária da doutrina entende ser aplicável o Código
consumerista às relaçõesentre advogadoe cliente.? Nesse sentido,para Thiago Lins o
entendimento do STJ sobre o tema não merece prosperar, pois isso representaria um
riscode isolar o Estatuto da OAB “como um microssistema imune aosvalores cons-
titucionais, notadamente, ao princípio da igualdade, já que os advogados, diferente-
mente dos demais profissionais liberais, não se submeteriam às regrasdefacilitação de
defesa do consumidor”. Sustenta-se, ademais, ser inequívoca a existência derelação
de consumona prestação de serviços advocatícios, na medida em que o advogado
se enquadraria perfeitamente na definição do CDC de “fornecedor de serviço”e o
cliente na de “consumidor”é

Nada obstante, mesmo entre aqueles que defendem a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ao exercício da advocacia, há divergências quanto ao regime
de responsabilidadecivil a ser aplicado, dependendo de quem celebra o contrato
com cliente. Nesse sentido, verifica-se que parte da doutrina diferencia o regime de
responsabilidade ao qual deve se submetero advogadoindividualmente considerado
daquele que deve ser aplicado àssociedades de advogados.

Emrelação aos advogadosquecelebram contrato de prestação de serviços advo-
catíciospara atuar de maneira autônoma, sem qualquer vínculo com umasociedade,
não existem maiores dúvidas de que o regime de responsabilidade depende de culpa.
Seja por meio da aplicação direta doart. 32 do Estatuto da OABou pelaincidência do
art. 14, 84º do CDC,a responsabilidade do advogadoindividual sempreserá subjetiva.

Todavia, se o contrato for celebrado por umasociedade de advogados,parte da
doutrina considera quejá não haveria maisrazãopara se aplicar o regime de exceção
previsto no art. 14, 84º do diploma consumerista. Aplicar-se-ia, portanto, o caput do
art. 14, segundoo qual:

o fornecedorde serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danoscausadosaos consumidorespor defeitosrelativos à prestação dos serviços, bem
comoporinformações insuficientes ou inadequadassobre sua fruição e riscos.

Dje, 27 mar. 2018; STJ. 3º T. Aglnt no REsp nº 1.482.075/SP. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.6.2017. DJe, 30
jun. 2017; e STJ, 4º T. Aglntno AREspnº 895.899/SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, . 18.8.2016. DJe, 23 ago. 2016.
Nesse sentido, confira-se: DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio deJaneiro: Lumen Juris, 2012;
CAVALIERI FILHO,Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014; TEPEDINO, Gustavo;
TERRA, Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Fundamentos do direito civil
responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 4; TREVIZAN,Thaita Campos. A responsabilidade civil
do advogadosob a perspectiva civil-constitucional. Vitória: Edufes, 2013; e LINS, Thiago Drummond de Paula.
Responsabilidadecivil dos advogados. In: MORAES, Maria Celina Bodin de; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz
(Coord). Responsabilidade civil de profissionais liberais. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

* LINS, Thiago Drummond dePaula. Responsabilidadecivil dos advogados. In: MORAES, Maria Celina Bodin
de; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz (Coord). Responsabilidade civil de profissionais liberais. Rio de Janeiro:
Forense, 2016. p. 213.

“ Cf CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014. p. 470-471
5 “Art. 3º Fornecedoré todapessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,criação, construção, transforma-
ção, importação, exportação, distribuição ou comercializaçãode produtos ou prestaçãode serviços. [..] 82º Ser-
viço é qualquer atividadefornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária,financeira, de crédito e securitária, salvoas decorrentes dasrelações decarátertrabalhista”
“Art, 2º Consumidoré toda pessoafísica ou jurídica queadquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final”.
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Segundo AguiarDias, não se podeaplicar a exceção prevista noart. 14, 84º no
caso de danos causados por sociedades de advogados “pela mesmarazão que tem
conduzidoos tribunais a apreciara responsabilidadedoshospitaise das clínicas sob o
ângulo da responsabilidadesolidária e objetiva: a proteção do consumidor””

Por outro lado, há também aqueles que defendem a aplicação do art. 14, 84º
do Código de Defesa do Consumidor mesmo nas hipóteses em quea sociedade de
advogadosassina o contrato com cliente. Nessadireção, Thaita Trevizan aponta que
a sociedadede advogadosé uma“sociedadede pessoas e de finalidades profissionais,
de modoque atividade dasociedade se confunde com atividadedoprofissional”
Arremata autoraregistrando que “não há, por via de consequência, separação patri-

 

monial na sociedade de advogadospara efeito deproteção dos sócioscontra execuções
pordívidas dassociedades” '*

Sobre o ponto, contudo, parece necessário apartar o debateentre o regime de
responsabilidade aplicável (subjetivo ou objetivo) de seus efeitos patrimoniais (se-
paração ou não entre patrimônio da sociedade e dos sócios). Ainda para sustentara
responsabilidade subjetiva das sociedades de advogado, não parece adequado tomar
comoregra a inexistência de separação patrimonial entresóciose sociedadede advo-
gados, pelo simples fato de se tratar de sociedade profissional, não empresarial. Isso
porque, mesmo sendo constituída para fins profissionais de seus sócios, a sociedade
de advogados ainda mantém uma personalidadejurídicadistinta daqueles, o que só
poderia ser desconstituído em caso de desconsideração judicial de personalidade (CC,
art. 50).!º A falta de separação patrimonial não pode ser presumida; ao revés, deve ser
demonstrada mediante procedimento judicial adequado.” Destaque-se, ainda, que até
mesmoo Estatuto da OAB, em seu art. 17, estabelece quea responsabilidade dos sócios
de sociedadedeadvocacia é subsidiária

Independentementedoregime de responsabilidade civil atribuído,nãose pode
confundir a responsabilidade da sociedade com aquela responsabilidade pessoal do
advogadoque, efetivamente, atuou nacausa ouprestou o serviço contratado. Conforme
aponta Sergio Cavalieri Filho, “a responsabilidade pelos danos causados ao cliente
será dasociedade, com quem foi celebradoo contrato de prestação deserviços, e não

  DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2012. p. 366. Grifos nossos.
Também defendendo a adoção do regimede responsabilidade objetiva às sociedades de advogados, confira-se
CAVALIERIFILHO,Sergio. Programade responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014. p. 471-472; e TEPEDINO,
Gustavo; TERRA, Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Fundamentos do direito civil
responsabilidade civil. Rio deJaneiro:Forense, 2020. v. 4. p. 199.
TREVIZAN, Thaita Campos. A responsabilidade civil do advogado sob a perspectiva civil-constitucional. Vitória:
Edufes,2013. p. 117.

'» “Art, 50. Em caso de abuso da personalidadejurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quandolhe couber intervir no
processo, desconsiderá-la para queosefeitos de certas e determinadasrelações de obrigações sejam estendidos
aos bens particulares de administradoresou de sóciosda pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente
pelo abuso”. Nesse ponto, necessário destacar que o artigo recentemente sofreu alteração redacional pela Lei nº
13.874/2019. Contudo, mesmo na redação antiga o abuso da personalidade jurídica deveria ser “caracterizado
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.
Como meio de fortalecer a autonomia da pessoa jurídica ante os seus sócios, recentemente foi incluído o art.
49-A ao CódigoCivil por meio da Lei nº 13.874/2019. Segundotal dispositivo, “a pessoa jurídica não se confunde
comos seussócios, associados, instituidores ou administradores”.

= “Axt, 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e
ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão noexercício da advocacia, sem prejuízo
da responsabilidadedisciplinar em que possam incorrei  
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do advogado que atuou na causa. Este poderá responder perante a sociedadeno caso
de dolo ou culpa”2

Por fim, importante também esclarecer que o regime de responsabilidadecivil a
seraplicado para associedades de advogados, independentemente doentendimento
quese adote, deve servir também às sociedades unipessoais de advocacia. Acrescida ao
Estatuto da OABpor meioda Lei nº 13.247/2016, a sociedade unipessoal de advocacia,
comoo próprio nome sugere, permite que uma única pessoa natural constitua uma
sociedadede advocacia para a prestação de seus serviços, mas não podeser confundida
com a pessoade seu sócio.

Naturalmente,trata-se de sociedade com finalidades profissionais, constituída,
principalmente, paragarantiruma menor onerosidadetributária à atuação individual do
advogado. Conforme apontam Otávio Luiz Rodrigues Júnior e Rodrigo Xavier Leonardo,
“essa vantagem decorre de um incentivo jurídicoestatal para que, por intermédio de
pessoas jurídicas, sejam exercidas liberdades com benefícios. Trata-se de umaescolha
política legislativatributária”>

Não obstante, aindaassim, não se podeadotaro argumento de que haveria uma
necessária confusão patrimonial entre o sócioe a sociedade, pois “a eficácia que é própria
à pessoa jurídica não exige umaelevadadistinção institucional entre a pessoanatural e
a pessoa jurídica”* Logo, aindase valendodas lições de Otávio Luiz RodriguesJúnior
e Rodrigo Xavier Leonardo, constituiria verdadeira incoerência do ordenamento não
só permitir, mas também incentivar a constituição de pessoasjurídicas com pouca ins-
titucionalização para, em um momentoposterior, sancionar “aqueles quese serviram
dessas modalidadesdeentidades personificadas justamente por nãose verificar uma
diferenciação entre a entidade criada e quem lhecriou”>

3 O regimede responsabilidade civil adotado pela LGPD

ALei Geral de Proteção de Dados foi recentemente promulgada com o objetivode
fortalecer a tutela da pessoa humana. Apesar denãocriar, propriamente, nenhum novo
direito, a LGPD tem o importante papel deconcretizar e uniformizarinstrumentosde
proteção à privacidade,inclusive expandindo expressamente sua tutela às informações
e aos dadospessoais, com o objetivo de garantir a autodeterminaçãodoindivíduo.

Contudo, apesar de bastante comemorada, a LGPD tem sido objeto de relevan-
tíssimas discussões doutrinárias mesmoantes de entrar em vigor. Nessesentido, uma

= CAVALIERI FILHO,Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014. p. 464. Grifos nossos.
= RODRIGUES JÚNIOR,Otávio Luiz; LEONARDO,Rodrigo Xavier. Pessoa jurídica, “pejotização” e a esquizo-

frenia sancionatóriabrasileira. Consultor Jurídico, 3 fev. 2020. Disponível em: https://www.conjur.com br/2020-
fev-03/direito-civil-atual-pessoa-juridica-pejotizacao-esquizofrenia-sancionatoria-brasileira. Acesso em: 13 abr.
2020.

= RODRIGUES JÚNIOR,Otávio Luiz; LEONARDO,Rodrigo Xavier. Pessoa jurídica, “pejotização” e a esquizo-
frenia sancionatória brasileira (parte 2). Consultor Jurídico, 10 fev. 2020. Disponível em: https://wwwconjur.com.
br/2020-fev-10/direito-civil-atual-pejotizacao-esquizofrenia-sancionatoria-brasileira. Acesso em: 13 abr. 2020.

= RODRIGUES JÚNIOR,Otávio Luiz; LEONARDO,Rodrigo Xavier. Pessoa jurídica, “pejotização” e a esquizo-
frenia sancionatória brasileira (parte 2). Consultor Jurídico, 10 fev. 2020. Disponível em:http://www conjur.com.
br/2020-fev-10/direito-civil-atual-pejotizacao-esquizofrenia-sancionatoria-brasileira. Acesso em: 13 abr. 2020.
Sobre a distinção entre a criação de novosdireitos enovosinstrumentos detutela no âmbito da LGPD,confira-se:
SOUZA, Eduardo Nunes de; SILVA, Rodrigo da Guia. Tutela da pessoa humana nalei geral de proteção de
dadospessoais: entre atribuiçãode direitose a enunciação de remédios. Pensar, Fortaleza, v. 24, n. 3, 2019.
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das principais discussões diz respeito ao regimede responsabilidadecivil adotadopela
referida lei quando houver danos decorrentes deviolaçõesa dadospessoais.

Considerandoa ausência de umaindicação expressa, discute-se de que maneira
a evolução daresponsabilidade civil e das inovaçõestecnológicas se inserem e se re-
lacionam no âmbito da LGPD. Em outras palavras, indaga-sese, considerandoo atual
estágio da responsabilidade civil e da tecnologia, bem comoa aparente inconclusão
da lei sobre o tema, deve ser aplicadoo regime de responsabilidadecivil subjetivo ou
objetivo em casos deviolação.”

A dúvidase coloca porque o art. 42 da LGPD dispõe apenas que “o controlador
ouo operador que, em razão doexercício deatividadede tratamento de dadospessoais,
causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violaçãoà legis-
lação de proteção de dadospessoais, é obrigado a repará-lo”. Nota-se, portanto, que,
ao contrário de boaparte dosartigos sobre responsabilidadecivil presentes no nosso
ordenamento, daleitura do art. 42 da LGPD nãoseverifica nenhum tipo de indicação
expressaporparte dolegislador sobrese a responsabilidade deve ser subjetiva, nem
mesmoobjetiva*

Contudo,antesdese avaliar, à luz da unidade do ordenamento,qual é o regime
de responsabilidadecivil adotado pela LGPD, é necessário traçar um breve panorama
sobre outros pressupostos da responsabilidade civil no âmbito da LGPD as regras
claras da lei sobre o tema. Nessa direção, verifica-se, inicialmente,quea lei parece ine-
quívoca em relaçãoaossujeitos que podem ser responsabilizados. Isso porqueo art. 42
da LGPDestabelece, expressamente, que o controladore o operador dos dados deverão
reparar os danoscausados por violação legislação de proteção de dados.

Osincs. VIe VII doart. 5º, da LGPD,respectivamente, definem a figura do con-
troladore do operadorda seguinte maneira: 1) controlador: “pessoa natural ou jurídica,
de direito público ou privado,a quem competem as decisões referentesao tratamento
de dados pessoais”; e ii) operador: “pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, querealiza o tratamento de dadospessoais em nomedocontrolador”. Ainda,
conforme art. 5º, inc. IX, ambos podem ser chamados de “agentes de tratamento”.

Nota-se, assim, que a figura do operador não é necessária na relaçãode tratamento
de dadospessoais. Ao revés, apenasexistirá caso haja algum tipo de delegação para o
tratamento de dadospor parte docontrolador. Com efeito, adotandoredação bastante
semelhante ao Regulamento Geral de DadosPessoais europeu, a LGPD determina que,
para facilitar a indenização dotitular de dados, o operador respondesolidariamente
com o controlador dosdados, casodesrespeite a legislação de dados ou instruções lícitas
docontrolador (cf. art. 42, $1º, inc. 1).

Em relação ao sujeito passivo do dano causado porviolação a dados pessoais,
verifica-se que a LGPD nãolimita a vítima da ofensa à figura do titular dos dados.
Como sepodeobservar na redação do art. 42,recairá o dever de indenizar sobre aquele

= Pela complexidadedaquestão, considera-se até mesmoa criação de um regime deresponsabilidadecivil,a res-
ponsabilidadeproativa. Sobre o tema, confira-se: MORAES, Maria Celina Bodin; QUEIROZ,João Quinelatode.
Autodeterminação informativa e responsabilização proativa: novosinstrumentosde tutela da pessoa humana
na LGDP. Cadernos Adenauer XX, Rio deJaneiro,n. 3, out. 2019.

= título exemplificativo, não se observa qualquer menção à “ação ou omissão voluntária, negligência ou im-
prudência” para expressara necessidade de análise de culpa, como faz o art. 186 do Código Civil. Tampouco se
verifica a expressão “independentemente deculpa” como doparágrafo único do art. 927 do Código Civil e do
art. 14 do CDC.
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que “causar a outrem” o dano, não somenteaotitular.” Comoexemplos deviolação de
dadospessoais capaz de causar danos para outraspessoas além deseu titular, citem-se
os dadosgenéticos de duas pessoas que mantenham um grau de parentesco próximo.
Comose sabe, em alguma medida, os dados genéticos de uma delas serão comuns à
outra, de modoquea violação dos dados de uma também podecausar danoà outra.

Já no que diz respeito aosdanos,o legislador pareceu adotar boa técnica ao não
apresentar nenhumadefinição taxativaa respeito do que poderia ser considerado dano
no âmbito da LGPD.Desse modo,estão assegurados quaisquer danos(de natureza moral
ou patrimonial) que possam surgirem decorrência daviolação à legislação de proteção
de dados, sejam eles manifestados de maneiras já previsíveis ou não, considerando o
constante avanço da tecnologia. Acrescente-se apenas que, conforme determinado no
art. 44, falhas nasegurança de dados também podem representar a causa deum dano.
A LGPD,portanto, não parece limitar sob nenhum aspecto os danos indenizáveis, ga-
rantindo a ampla reparação da vítima, independentemente do dano quevier a sofrer
portratamentoirregular de seus dados.

O pressuposto do nexo de causalidade também nãoparecetrazer maiores pro-
blemas. Assim, independentemente do regime a ser adotado,seja de responsabilidade
subjetiva ou objetiva, para quese configure o direito à indenização, deverá ser demons-
trado o nexo causal entre a violação à legislação de proteção de dadospelo agente de
tratamentoe o danosofridopelo lesado por essaviolação!

Finalmente, outro ponto do regimederesponsabilidade civil da LGPD que não
parece levantar maioresquestionamentos é a possibilidadede inversão do ônus da prova
(art. 42, 82º). A presença de um dispositivo nesse sentido mostra-se salutar, haja vista
queo tratamento de dadostende a ser uma questão dealta tecnicidade, o que muitas
vezes pode dificultar a defesa do titular ante o controlador ou o operador de dados.

 

3.1 Argumentosa favor da responsabilidade objetiva

Entrando propriamente na controvérsia que envolve o regime de responsabi-
lidade civil no âmbito da LGPD,verifica-se que os principais argumentos a favor da
responsabilidadecivil objetiva para os agentes de tratamento de dadospartem da ideia
de vulnerabilidade doindivíduo lesado, especialmente o titular dosdados,em face dos
controladorese operadores. Essaideia de vulnerabilidade, que costumase manifestar

Maria Celina Bodin de Moraes e João Quinelato consideram queo termo outremse estende “até mesmo [a]
uma pessoa jurídica que considere que o processamento ilegal de dadosrelativos aos seus funcionários ou
feito por um concorrente cause-lhe danos” (MORAES, Maria Celina Bodin; QUEIROZ, João Quinelato de.
Autodeterminação informativa e responsabilizaçãoproativa: novosinstrumentosde tutela da pessoa humana
na LGDP. Cadernos Adenauer XX, Rio deJaneiro, n. 3, out. 2019. p. 126). Acredita-se, contudo, que a LGPD não
seja aplicável a danos causados a pessoas jurídicas. Isso porque, de acordo com seu art. 1º, a lei apenasse aplica
ao “tratamento de dados pessonis, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de
direito público ouprivado, com o objetivode proteger os direitos fundamentais deliberdadee de privacidadee
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural”(grifos nossos).
“Art, 44, O tratamento dedadospessoais será irregular quandodeixar de observar a legislação ou quando não
fornecer a segurança queo titular dele podeesperar, consideradas as circunstânciasrelevantes, entreas quais:
1-0 modopelo qual é realizado; II o resultadoe osriscos que razoavelmentedele se esperam; IIL- as técnicas
de tratamento de dadospessoais disponíveis à época em que foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos
danos decorrentes da violação da segurança dosdadoso controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as
medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao dano”.

* Conforme serámelhordemonstradoadiante, o art. 43, incs. Le IL,tratam sobre asexcludentes deresponsabilidade.
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tanto em ordem técnica quanto econômica,acaba porrealizar uma aproximação do
regime de responsabilidade na LGPD àquele disposto pelo CDC.

Nessa direção, tal proximidade parece muitas vezescorroboradapela própria
LGPD.É o quese nota noart. 2º,inc. VIsegundoo qualum dos fundamentosda prote-
ção de dadospessoais seria, justamente, a defesa dosdireitos do consumidor. Ademais,
ressalta-se que, aoprever osdireitos dos titulares de dados, a LGPDestabelece que o
titular teria o direito de peticionar em relação aos seus dados não somente perante a
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), mas também a “organismos de
defesa do consumidor”=

Dessa maneira, a proteção de dados, para a legislação brasileira, de fato se encon-
trara intimamente ligada à defesa do consumidor. Logo, emum pensamentoobjetivista,
essaestreita ligação significaria uma vontade do legislador de, sempre que possível,
transpor osinstrumentosde defesa do consumidor para a proteção de dadospessoais.

Comefeito, alega-se queessaintençãoseria ainda mais evidente quando compa-
rados osartigosde excludente de responsabilidade da LGPD com aqueles do CDC.Isso
porqueas semelhanças entre o art. 43 da LGPDSe osarts.12, 83º e 14, 83º do CDC! 5
realmente, são enormes, de modoa tornar razoável a conclusão de que as excludentes
de responsabilidade civil da LGPD têm algumainspiração naquelas do CDC. O mesmo
ocorre com a comparaçãoentre os arts. 44 da LGPD%e 14, 81º do CDC,”aproximando o
tratamentoirregular dos dadospessoais aos defeitos de serviço no mercado de consumo.

Além dereferidasimilitude estrutural entre a LGPD e o CDC, argumenta-se
também a favordo entendimento daresponsabilidadecivil objetiva de que o tratamento
de dadosconstituiria atividade derisco, a atrair o art. 927, parágrafo único do Código
Civil Comobem sintetizado por Gustavo Tepedino, AlineTerra e Gisela Guedes, para
essa parte da doutrina, “o escopo da LGPDfoi limitar o tratamento dos dados para
diminuir o risco de vazamentos, considerando queo próprio tratamento de dados, em
si, apresenta “risco intrínseco aos seustitulares”.”

= “Art. 18. [..] S1º O titular dos dadospessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dadoscontra o
controlador perante a autoridade nacional. [.] $8º O direito a que serefere o $1º deste artigo também poderá ser
exercido perante os organismos dedefesa do consumidor”.
“Art. 43, Osagentes de tratamento só não serão responsabilizadosquando provarem:1 - que não realizaram o
tratamento de dadospessoais que lhes é atribuído; II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados
pessoais quelhes é atribuído, não houveviolação à legislação de proteção de dados; ou III - que o dano é
decorrente de culpaexclusiva do titular dos dados ou de terceiro”

3 “Ayt. 12. [..] 83º O fabricante, o construtor, o produtor ou importadorsó não será responsabilizado quando
provar:1 - quenão colocouo produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o
defeito inexiste; HI - a culpaexclusiva do consumidor ou de terceiro”.

* “Art. 14.[..] 83º O fornecedor de serviços só não será responsabilizadoquandoprovar:1- que,tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste;IL a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
“Art. 44. O tratamentodedadospessoais será irregular quandodeixar de observar a legislação ou quando não
fornecer a segurançaqueo titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais:
1-0 modo pelo qual é realizado; II - o resultadoe osriscos querazoavelmente dele se esperam; II as técnicas
de tratamento de dadospessoais disponíveis à época em que foi realizado”.
“Art, 14. [..] 81º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 1 - o modode seu fornecimento;Il - o
resultado e osriscosque razoavelmentedele se esperam;III a época em quefoi fornecido”.
“Art. 927. [..] Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, noscasos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvidapelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para osdireitos de outrem”

* TEPEDINO,Gustavo; TERRA, Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Fundamentos do

direito civil: responsabilidadecivil. Rio deJaneiro: Forense, 2020. v. 4. p. 248-249.
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Assim,nota-se que a corrente objetivista parece se apoiar no fato de queo insti-
tuto da responsabilidadecivil, historicamente, tem caminhadoem direção a uma maior
objetivação. Argumenta-se, nesse sentido, que, em virtude dos avanços tecnológicos e de
seus respectivos problemas,a responsabilidade civil, fundada inicialmente de maneira
exclusiva naculpa, passou a se fundamentartambém no riscocriado por determinadas
atividades, possibilitando umagarantia maior de reparação de danos àsvítimas.”

Por fim, importante destacar queparte da doutrinacogitaa aplicação do regime
de responsabilidade objetiva, com fundamento no art. 927, parágrafo único, do CC,
apenas a alguns casos, a depender das circunstâncias dotratamento de dados. Em ou-
tras palavras, levanta-se a possibilidadede certos tratamentos de dadosrepresentarem
umrisco inerente à atividade, justificandoa aplicação da responsabilidade objetiva, e
outros não, fazendoincidir o regime de responsabilização subjetivo. Nesse sentido,
Gisela Guedese Rose Meireles, apesarde entenderem quea responsabilidade civil no
âmbito da LGPD subjetiva, vislumbram a possibilidade de o regime ser objetivo nos
casos de tratamento de dados sensíveis.

 

3.2 Argumentosa favor da responsabilidade subjetiva

Assim comoocorre com a responsabilidade objetiva, também é possível encontrar
bons argumentosa favor doregime de responsabilidade subjetiva. Nessa direção, uma
das justificativas apontadas comoindicadoras de que a responsabilidadecivil no âm-
bito da LGPD seria subjetiva é o fato de que, apesar de o diplomaapresentaralgumas
semelhanças — até mesmoestruturais - com o CDC, ele nãoé igual e suasdiferenças
são relevantes.º

Quantoa isso, alega-se, principalmente, que as excludentes de responsabilida-
de elencadasnoart. 43 da LGPDapresentam umadiferença fundamental emrelação
àquelas dos arts. 12, 83º e 14, 83º do CDC. Aocontrário dodiploma consumerista, a Lei
de Proteção de Dados prevê como excludente de responsabilidade a possibilidade de
se comprovar que não houve violação à legislação (cf. art. 43, inc. 11).

Dessa maneira, argumenta-se que, ao possibilitar a comprovação de que não
houveviolação à legislação de proteção de dados, permitindo o afastamento da res-
ponsabilidade, a lei estabeleceu o regimederesponsabilidade civil subjetiva com pre-
sunção de culpa.Isso porque só seriam passíveis de responsabilização osagentes que
tivessem cometido ato ilícito, ao descumprir o ordenamento. Restariaafastada, portanto,
a possibilidade de responsabilização objetiva, na medida em queela não pressupõe a
existência de umato ilícito, mas tão somente donexo causal e dodano.

 Quem acompanha a doutrina da responsabilidade civil, necessariamente observaa sua tendência crescente
no sentido de aumentar as garantias oferecidas à vítima. Não é sem razãoque insisti na evolução dateoria da
culpa para o risco criado, mais democrático e mais humano, se consideraa pessoadavítima, cadavez mais ne-
cessitada de proteção em confronto com o desenvolvimento material, expondo osindivíduosa sofrer danosque
escapam ao controle individual”(PEREIRA,Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense,
2018. p. 15)

“GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz; MEIRELES,Rose Melo Vencelau. Término do tratamento de dados. Im
TEPEDINO,Gustavo; FRAZÃO,Ana; OLIVA,Milena Donato (Coord.). Lei Geral de Proteção de DadosPessoais e
suas repercussões no direito brasileiro. São Paulo: ThomsonReuters Brasil, 2019. p. 236.

“ TEPEDINO,Gustavo; TERRA,Aline de Miranda Valverde; GUEDES,Gisela Sampaio da Cruz. Fundamentos do
direito civil: responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 4. p. 245 ss.
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Seguindo a mesmalinha argumentativa, também em relação dispositivos da
LGPDqueparecem afastar o regime de responsabilidade objetiva, aduz-se que a lei esti-
pula diversos deverespara os agentesde tratamento de dados, o queseria incompatível
com a responsabilidade objetiva. Apenas a título exemplificativo, cite-se osprincípios
a serem levados em consideração no tratamento de dados conforme determinado no
art. 6º, bem comoos arts. 7º a 16, pertencentes aocapítulo “Tratamento de Dados”.

Logo, com a determinaçãode diversos deveres legais a serem cumpridos naativi-
dadede tratamento de dados, alega-se que, mais umavez,o legisladorquis estabelecer
uma fronteira entre o tratamentolícito e regular e aquele irregular e, portanto,ilícito.
A violação de deveresestaria, assim, diretamente ligadaà análise de culpa do agente
de tratamento, afastando a possibilidade de responsabilização objetiva.

Ainda, outro ponto que vem sendo utilizado para a defesa da responsabilidade
subjetiva no âmbito da LGPD,teoricamente menos técnico, mas que também merece
destaque, diz respeito a um possível desestímuloao desenvolvimento de novas tecno-
logias na hipótese de o tratamento de dados ser enquadrado comoatividadederisco.
Alega-se, nesse ponto, que é necessário encontrar uma “justa medida”, até mesmo em
relação à responsabilidadesubjetiva, paraque nãose afastem determinadasatividades
de desenvolvimento e investimento empresarial**

O últimoe, talvez, menosrelevante argumento em favor da responsabilidade
subjetiva é a aparente vontade do legisladorde afastar o regime de responsabilidade
objetiva. Segundoesseponto, a versão inicial de um dos projetosapresentadossobre o
temadispunha expressamente que o regime de responsabilidade seria objetivo, vindo
tal dispositivo a ser rejeitado no processode tramitação.

3.3 Afinal, qual é o regime adotado pela LGPD?

Apesar dos sólidos argumentos para ambososlados, parece que, no âmbito da
LGPD,o regime que mais se mostra deacordo com a unidade do ordenamentoé o da
responsabilidade subjetiva. O argumento que pareceser definitivo, nesse ponto, é a
previsão doart. 45 dareferida lei, segundoo qual “as hipótesesde violação dodireito
dotitular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de res-
ponsabilidade previstas na legislação pertinente”.

Nota-se, portanto, que a própria LGPD indica a adoção de um regime deres-
ponsabilidade diferente daquele adotado pelo CDC. Com efeito,a Lei de Proteção de
Dadospossibilita, expressamente, a aplicação do regime previsto no diploma consu-
merista quando o ofensor também for qualificado comofornecedor de produtos ou
serviços no mercadode consumo. Em outras palavras, de acordo com a própria LGPD,

“ TEPEDINO,Gustavo; TERRA,Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Fundamentos do
direito civil: responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 4. p. 249.
“A preocupação com a “justa medida” permeia, na verdade, as discussões recentes sobre a responsabilidade
civil mesmo nasua modalidadesubjetiva, diante do reconhecimento de que um agravamento injustificado do
dever de indenizar pode levar a sérios problemas econômicos, desestimulando o investimento empresarial e
a assunção deriscos considerados desejáveis” (FRAZÃO, Ana. Risco da empresa e o caso fortuito externo.
Civilistica.com, Rio de Janeiro, ano5, n. 1, 2016. Disponível em:http://civilistica.com/wp-content/uploads/2016/07/
Fraz%C3%A3o-civilistica com-a.5.n.1.2016 pdf. Acesso em: 3 set. 2019),

 TEPEDINO,Gustavo; TERRA,Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Fundamentos do
direito civil: responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 4. p. 250.
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aplica-se aotratamento de dados no âmbito de umarelação de consumoo regime de
responsabilidade objetiva, conforme previsto no CDC,indicandoque o regime da Lei
de Proteção de Dados seria outro.

Nesse caso, as regras sobre responsabilidade civil da LGPDficam reservadas às
relações sem hipossuficiência entre as partes ou àquelas em que não há exploração de
atividade comercial, comonas relaçõesentre associações e associados e entre condomí-
nios e condôminos.Essas figuras não se submetem ao CDCe, por tal razão,costumam
seguir o regimesubjetivoderesponsabilidade civil. Com efeito, o entendimentode que
a LGPDteria adotado a responsabilidade objetiva poderia instituir para essas entidades
“um regimede responsabilidade até mais gravoso doqueo do próprio Código de Defesa
do Consumidor,que pelo menosexige a existência deum “defeito”para a configuração
da responsabilidade”+

Nesse ponto, cabe ainda destacarque o art. 45 da LGPDafasta o principal argu-
mento da responsabilidade objetiva: o risco, com fundamento noart. 927, parágrafo
único do Código Civil. Apesar de boa parte das hipóteses de responsabilidadecivil
objetiva em nosso ordenamento ser fundamentadanorisco, verifica-se que ele não é
mais o únicofundamento desse regime de responsabilidade.A título exemplificativo,
citem-se diversos dispositivos legais que preveema responsabilidade objetiva sem ter
comopressuposto atividadesde risco, como osarts. 932 e 933 do Código Civil (dispõem
sobre a responsabilidadeindireta) e o art. 936 do Código Civil (sobre responsabilidade
pelofato de animais).

Dessa maneira, tem-se apontado em doutrina que o fundamento “ético-jurídico”
da responsabilidade civil objetiva é o princípio da solidariedadesocial, disposto noart.
3º da Constituição Federal de 1988.Com efeito, considerando a previsão doart. 45
da LGPD,entende-se que a solidariedade social não é desrespeitadapela conclusão de
queo regimede responsabilidade civil adotado pela LGPDé subjetivo. Isso porque,
noscasosdetratamento irregular de dados em que há umadisparidade entre as partes,
comoocorre em vazamentos de dados porparte de plataformas de mídiassociais,
de empresasde e-commerce,º ou até mesmode bancos,” o regimederesponsabilidade
civil a ser adotadoserá o objetivo, de acordo com o CDC.

Ademais, a prescindibilidade da análise de culpa no âmbito dos casos subme-
tidosao regime de responsabilidade da LGPDrepresentaria a transformação darefe-
rida lei em um verdadeiro microssistema, com regras apartadas da lógica do restante
do ordenamentojurídico. Tal fragmentação do ordenamento por meio da criação de

“ TEPEDINO,Gustavo; TERRA,Aline de Miranda Valverde; GUEDES,Gisela Sampaio da Cruz. Fundamentos do

direito civil: responsabilidade civil. Rio deJaneiro: Forense, 2020. v. 4. p. 255-256.
Nessa direção, confira-se: MORAES, Maria Celina Bodin de. Risco, solidariedadee responsabilidade objetiva.
In: MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana: estudosde direito civil-constitucional. Rio de
Janeiro: Renovar, 2010. p. 400.

* Ver: 540 MILHÕESde dados de usuários do Facebook ficam expostos em servidores da Amazon. GI, 4 abr.
2019. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/04/04/dados-de-540-milhoes-de-
usuarios-do-facebook-ficam-expostos-em-servidor.ghtml. Acesso em: 13 set. 2019,
Ver: NETSHOESnoBrasil confirma quesofreu ataquecibernético e dadosde clientes foram revelados. G1,
27 fev. 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/netshoes-no-brasil-confirma-que-sofreu-
ataque-cibernetico-e-dados-de-clientes-foram-revelados.ghtml. Acesso em: 13 set. 2019.
Ver: BANCOInter confirma vazamento de dados e culpa “pessoaautorizada”. Uol Tilt, 17 ago. 2018. Disponível
em: https://iwww-uol.com br/til/noticias/redacao/2018/08/17/banco-inter-confirma-vazamento-de-dados-apos-
ataque-hacker.htm. Acesso em:13 set. 2019.
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microssistemas, no entanto, não podeser aceita, considerando que deve haver uma
unidade do ordenamento em torno da Constituição Federal!

Porfim, é importante destacar que a culpa, enquanto pressuposto da respon-
sabilidade civil, passa por um processo de desvinculação dojuízo de reprovabilidade
moral ao qual historicamente foi atrelada. Abandona-se, assim, umaavaliação subjetiva
da culpa, em torno deaspectos psicológicos do agente causadordodano, para adotar
uma concepção objetiva (ou normativa) da culpa, relacionadaà violação de determi-
nadopadrãode conduta analisado em concreto.” Logo, objetiva-se a análise de culpa
em concreto, não o regimede responsabilidade.

4 Os impactos da LGPD na responsabilidade civil do advogado por
tratamento de dados

Como demonstrado, para a prestação de serviços advocatícios, geralmente, é
disponibilizado ao advogado ou à sociedade de advogados um conjunto de informa-
ções e dadospessoais docliente queos contrata. A aplicabilidade da LGPD às relações
entre advogadose clientes, então, é incontroversa, vez que o advogadoe a sociedade
de advogados deverão serconsiderados oscontroladores dos dadospessoais de seus
clientes. No entanto, é necessário avaliar de que maneiraa Lei de Proteção de Dados
impacta a responsabilidade civil por danos causadospor tratamentoirregularde dados
noexercício da advocacia, especialmenteconsiderandoas diferentes correntessobre o
regime de responsabilidade dos advogados.

Nessadireção, verifica-se que o tratamentoquese deve dispensar ao advogado
individual não apresenta maiores dificuldades. Comojá visto, as diferençaspráticas
entre osentendimentos sobrea incidência ou não do CDC nosserviçosprestados por
advogados individuais já eram pequenas,vez que, independentemente do posicio-
namento adotado, o regime de responsabilidade será subjetivo. Com a LGPD,essas
diferenças práticas são ainda mais reduzidas, pois, assim como ocorre no diploma
consumerista, no âmbito daLei de Proteção de Dados também há normasde proteção
ao titular dos dados, comoa possibilidadedeinversão do ônus daprova (art. 42, 82º).

Ademais, a LGPDtraz para a avaliação de culpa do advogadoindividual novos
padrõesde conduta, antes retirados principalmentedo Estatuto da OABe do Código
de Ética dos Advogados.º O tratamento de dadosna atividade da advocacia passa a
dever observar também todosos parâmetros previstos na LGPD, de modoque,além

5 Nesse sentido, confira-se: PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Tradução de Maria
Cristina de Cicco. Rio deJaneiro: Renovar, 2008. p. 200-201.

= Sobre essa nova concepção da culpa, Maria Celina Bodin de Moraes e Gisela Guedes apontam que“prescinde-
se da análise dos aspectos estritamente subjetivosdo agente para avaliar o desvio o desvio de certo padrão
de conduta, fixadopela referência ao ser humano prudente, massempre diante das circunstâncias do caso
concreto” (MORAES, Maria Celina Bodin de; GUEDES,Gisela Sampaio da Cruz. À guisa de introdução: o
multifacetadoconceito deprofissional liberal. In: MORAES, Maria Celina Bodin de; GUEDES,Gisela Sampaio
da Cruz (Coord.). Responsabilidade civil de profissionais liberais. Rio de Janeiro: Forense, 2016 p. 16).

“Os standards são, no caso, os parâmetrosdeidentificação da culpa do advogado, e podem ser encontrados
tanto na Lei n. 8.906/1994 quanto no Código de Ética e Disciplina, editado pela Ordem dos Advogados do
Brasil” (LINS, Thiago Drummondde Paula. Responsabilidade civil dos advogados. In: MORAES, Maria Celina
Bodin de; GUEDES,Gisela Sampaio da Cruz (Coord,). Responsabilidadecivil de profissionais liberais. Rio de Janeiro:
Forense,2016. p. 215-216).
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dojá tradicionaldever desigilo profissional, o advogado deve atender, por exemplo,
a princípios comofinalidade, adequação, necessidade, livre acesso, além do dever de
segurançadosdados.

Assim, por exemplo, caso um advogadorecebainformaçõesa respeito de seu
cliente, seja diretamente ou em virtude de sua atuação em um processo, masse recusa
a deixar o cliente consultar a integralidade detais informações ouse recusa a informar
comotais informações estão sendo tratadas, incorre o advogado em violação aoprincípio
do livre acesso. Já na hipótese de os dadosde seus clientes vazarem em decorrência da
baixa segurança do sistemade proteção dedadosadotado, o advogado também poderá
ser responsabilizado, dessa vez pornão observar o deverde segurança impostona LGPD.

No que tange àssociedades de advogados, cumprefazer a distinção entre os
diversos entendimentos relativos aoregimede responsabilidade que lhe é aplicável de
formageral. Em primeiro lugar, sob a perspectivade que associedades de advogados
(e as sociedades unipessoais) também são submetidas aoregime de responsabilidade
subjetivo, a mesmalógicase aplicaria. Nesse sentido, tanto as sociedades unipessoais
quantoas sociedades de advogados deverãoobservar os padrões de conduta estabe-
lecidos na LGPD parafins de avaliação de sua responsabilidade por eventual dano
causadonotratamento de dadosde clientes.

Nesse ponto, importante destacar que a avaliação da responsabilidade da so-
ciedade de advogados não pode se confundir com a avaliação de culpabilidade dos
advogadosque atuam nas causas da sociedade. Isso porque, mesmocom osparâmetros
previstosna LGPD,que devem ser observadospor todos, é possível quecertas situações
de violação notratamentode dadosviolem padrões de conduta da sociedade, mas não
do advogado. É caso, por exemplo, do vazamento de dadosdeclientes em virtude
de um sistema de segurança de dados de baixa qualidade adotado na sociedade de
advogados. Nesse caso, os advogadosindividuais que prestam serviços nasociedade
podem nãoter responsabilidade pessoal por tal vazamento, mesmo que eles atuem
diretamente nos casos em que os dadosforam violados.

Em segundolugar, no que diz respeito ao entendimento de quese aplica às
sociedades de advogadose às sociedades unipessoais a responsabilidadeobjetiva, nos
termosdoart. 14 do CDC,a aplicação da LGPD será um poucodiversa. Como não há
necessidade deavaliar culpana responsabilidade objetiva, não se podeconsiderarque
os parâmetros previstos na LGPDfuncionariam como padrõesde conduta dos agentes
de tratamento dos dadosde clientes.

Contudo, isso não permite concluir que a verificação do cumprimento ou não
dos parâmetros da LGPDseria irrelevante paraa responsabilidade civil dassociedades
de advogadose das sociedades unipessoais de advocacia. Conformese observa noart.
14 do CDC:

o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causadosaos consumidores por defeitos relativos à prestação dos servi
ços, bem como porinformações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(Grifos nossos)

 

Conforme anotam Gustavo Tepedino, Aline Terra e Gisela Guedesa respeito dos
defeitos relativosà prestação de serviços, “o Código de Defesa do Consumidor estabelece
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umapresunçãoiuris tantum de suaexistência, apresentando-se como o primeiro pres-
suposto -não só ontológico, mas também lógico - daresponsabilidade objetiva”5*Com
efeito, mesmoaplicando-se o art. 14 do CDC,nãobasta, para a responsabilização do
prestadordeserviços, a comprovação do dano e do nexo causal. Aorevés, é necessário
comprovar que o danocausado decorre de um defeito no serviço prestado.

Nessesentido, o 81º doart. 14 do CDCesclarece:

O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
1- o modode seu fornecimento;
Il - o resultadoe osriscos querazoavelmente dele se esperam;
HI - a época em quefoifornecido.

Nota-se, então, que o conceito de defeito na prestação deserviço é abrangente e
não podese restringir às hipóteses citadas nos incisos doreferido artigo, que servem
meramente como exemplos.

Logo, no âmbitodetratamento de dadospor parte das sociedades de advocacia,
aLGPDdeveser compreendida comofonte de parâmetrospara a aferiçãodo defeito do
serviço prestado, sendoaplicável em conjunto com o CDCporforça doart. 45 daLei
de Proteção de Dados.Em outraspalavras, os parâmetros previstos na LGPDainda
devem ser observadospelas sociedadesde advocacia mesmo queo regimede respon-
sabilidadeseja objetivo, tendo em vista queo desvio de algum desses parâmetros pode
caracterizar o defeito na prestação deserviço, e a comprovação do cumprimentoafasta
a possibilidade de responsabilização.

Dessa maneira, assim que a LGPDentrar em vigor, será possívelverificar um
eixo comum todos os entendimentos sobre o regime de responsabilidade civil dos
advogados noscasos de danos causadosno tratamento de dados. Seja como padrões de
condutapara a verificação de culpa ou como meiosde se aferir umapossível prestação
de serviços defeituosa, os parâmetros previstos na LGPD devem ser observados por
advogados individuais, sociedadesde advogadose sociedades unipessoais de advocacia.

5 Conclusão

O exercício da advocacia, como exercício de todaprofissão liberal, pressupõe
umarelação de confiança entre cliente e advogado. Além da adequadaprestação do
serviço contratado, essa confiança abrangea expectativadocliente deque o advogado
irá tratar adequadamenteas informações e dados pessoais fornecidos, sob pena de
responsabilização administrativae civil.

Noquediz respeito à responsabilidadecivil pelo exercício da advocacia, verifica-
se a existência de controvérsia sobre a incidência ou não do CDC às relações entre
advogadose clientes. O entendimento doSTJ é no sentido de que nãose aplica o CDC

* TEPEDINO,Gustavo; TERRA,Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Fundamentos do
direito civil: responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2020. v. 4. p. 227.

= Rememore-se, aqui, a semelhança entre o art. 44 da LGPDe o art. 14, $1º do CDC,aproximandoo tratamento
irregular dos dados pessoaisaosdefeitos de serviço no mercado de consumo.
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às referidas relações, sob o argumento de queincide apenas o Estatuto da OAB.Já parte
majoritária da doutrina entende que o CDC é aplicável às relações entre advogados e
clientes. No entanto, até mesmoa parcela da doutrina que entendepela aplicação do
diploma consumerista apresenta umacisão sobre o regime de responsabilidadeaplicado
às sociedadesde advogados.

Já no que diz à responsabilidade civil no âmbito da LGPD,verifica-se que o
legislador não foi muito claro quanto ao regime adotado. Nesse sentido, apesar de
existirem sólidos argumentostanto a favor da responsabilidade objetiva quanto da
responsabilidade subjetiva, acredita-se que o regime mais adequadoé aquele que não
prescinde de culpa, tendo em vista a unidade do ordenamento.

Dessamaneira, fazendo uma análise dos impactos causados pela LGPD no âmbito
da responsabilidade civil dos advogados, verifica-se que os parâmetros previstos na
Lei deProteção de Dadosfuncionam como um eixo comum todosos entendimentos
sobre o regimederesponsabilidade civil dos advogados nos casos de danos causados
no tratamentodedados. Isso porque, no caso dese entenderpela aplicação da respon-
sabilidade subjetiva, os parâmetros funcionarão como padrões de conduta a serem
observados paraavaliação de culpa. Já nas hipóteses em que o regimefor considerado
objetivo, os parâmetros previstos na LGPD funcionarão como medidoresde eventual
defeito noserviço prestado.
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