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Resumo: O presente artigo busca analisar a responsabilidade civil dos agentes de tratamento (controlador e operador) à 

luz da Lei Geral de Proteção de Dados, sob a ótica da análise econômica do direito. A LGPD não define de forma expressa 

qual o regime (responsabilidade civil objetiva ou subjetiva) a ser aplicado aos agentes de tratamento quando vierem a 

causar danos a terceiros, mas fica claro, por critérios interpretativos que o regime adotado pelo legislador fora da 

responsabilidade civil subjetiva. A análise econômica do direito, então, se mostra relevante pela fórmula de Learned Hand 

na verificação do ponto ótimo de precaução entre a conduta do agente e o dano esperado pela vítima, ou seja, terá o 

agente agido com culpa se não houver adotado medidas preventivas cujos custos de adoção forem menores que a 

redução do dano esperado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei Geral de Proteção de dados (Lei 13.709/2018), ao entrar em vigor, seguida pela estruturação da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados, foi a consolidação de um processo de formação entre legislação e jurisprudência ao 

reconhecimento da proteção dos dados pessoais como um direito autônomo. A sociedade da informação vislumbrou no 

transcurso de formação da LGPD, até sua efetiva entrada em vigor, a problemática existente entre a privacidade dos 

indivíduos, a utilização e importância de seus dados e os riscos existentes no seu tratamento, demonstrando-se, portanto, 

a necessidade da consolidação deste marco regulatório na proteção dos dados pessoais dos cidadãos.1  

Pode-se dizer que as questões concernentes à privacidade dos cidadãos e a proteção de dados pessoais não são 

novas e já eram debatidas no ordenamento jurídico, por exemplo, no Marco Civil da internet, no qual se estabeleceu 

direitos e garantias básicas aos usuários da internet, inclusive a proteção de dados pessoais, sem, contudo, disciplinar os 

fundamentos da proteção, cuja contemplação se deu em momento posterior com a entrada em vigor da LGPD.2 

A proteção de dados pessoais se mostrou condição fundamental para se proteger direitos e garantias 

fundamentais (autodeterminação informativa e autonomia privada do cidadão) e o controle do fluxo de dados, até porque 

o objetivo da LGPD fora dar autonomia ao cidadão no controle de seus dados pessoais e, assim, exercer suas garantias e 

liberdades individuais frente ao tratamento de seus dados.3 

Assim, com a introdução da LGPD na sociedade da informação, eis os novos desafios surgidos, além de se 

preservar a autonomia dos cidadãos em relação aos seus dados pessoais há, também, a responsabilidade civil dos agentes 

de tratamento, levando-se em consideração a normativa expressa no artigo 424. 

Não é possível se pensar na responsabilidade civil dos agentes de tratamento, sem ao menos se identificar se 

aqueles respondem objetivamente ou subjetivamente perante os danos que vierem a causar a terceiros no exercício da 

atividade de tratamento de dados. A lei não é específica em relação à responsabilidade civil dos agentes de tratamento, 

quer seja quanto à aplicabilidade da responsabilidade civil subjetiva (ação ou omissão do agente, nexo de causalidade e 

o dolo ou culpa), quer seja pela aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva, aquela que independe do elemento culpa, 

bastando apenas a comprovação do dano e o nexo de causalidade.5 

A pergunta que se faz é: a responsabilidade civil dos agentes de tratamento é objetiva ou subjetiva quando, ao 

tratarem os dados pessoais dos cidadãos, cometerem danos a terceiros? 

A pergunta a tal indagação, por critérios interpretativos, permite aferir que a responsabilidade civil dos agentes 

de tratamento é subjetiva, a uma porque o legislador fora expresso ao conferir a exceção nas hipóteses de violação ao 

direito do titular quando referente às relações de consumo (art. 456) – responsabilidade civil objetiva –, a duas porque a 

não incidência das regras de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor (responsabilidade objetiva), aplica-se 

a regra geral do Direito brasileiro à LGPD, qual seja: a responsabilidade civil subjetiva, sendo certo que os casos de 

responsabilidade civil objetiva expostos no Código Civil são aplicáveis tão-somente por previsão expressa em lei (ausente 

                                                           
1 DONEDA, Danilo. Proteção de dados pessoais: contornos da formação de um novo direito. In: FRANCOSKI, Denise de 

Souza Luiz; TASSO, Fernando Antonio. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: Aspectos práticos e teóricos relevantes no setor 

público e privado. 1. Ed. e-book baseada na 1. ed. Impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. RB-26.1. 
2 Ibidem. Danilo Doneda. p. RB 26.2. 
3 Ibidem. Danilo Doneda. p. RB 26.9. 
4 Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem 

dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. 
5 MALDONADO, Viviane Nóbrega; OPICE BLUM. LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais comentada [livro 

eletrônico]. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. RL – 1.13. 
6 Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de 

responsabilidade previstas na legislação pertinente. 



 
 

 

na LGPD) ou quando a atividade desenvolvida pelo autor for de risco aos direitos de terceiros (art. 927, parágrafo único 

do Código Civil). 

Ao se fazer a interpretação do parágrafo único do artigo 927, do Código Civil, no qual há menção que “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”, o termo risco 

é relacionado ao produto ou serviço ofertado pelo empreendedor e não ao tratamento dos dados pessoais, podendo-se, 

assim, dizer que o acessório (tratamento de dados) é parte do principal (produto/serviço), sendo a atividade principal – 

risco produto ou serviço –, a condição sine qua non para fins de responsabilização civil objetiva dos agentes de 

tratamento.7  

Pode-se dizer que o parágrafo único do art. 927, do Código Civil, só será aplicável para fins da responsabilidade 

civil objetiva nos casos expressos em lei – ausente na LGPD, e quando a atividade desenvolvida pelo empreendedor for 

de risco, sendo certo que o tratamento de dados é atividade acessória e não principal do negócio, muito embora, claro, 

possa ser aplicável em situações específicas, de acordo com a natureza da atividade de tratamento de dados pessoais, e 

que realmente possa ser enquadrada como atividade de risco, mas, via de regra, a legislação de proteção de dados 

pessoais é em sua essência subjetiva, em que o elemento culpa é condição essencial para fins de responsabilização civil 

em virtude dos danos sofridos por terceiros.  

O tema, ora debatido, qual seja: a responsabilidade civil dos agentes de tratamento, será pormenorizada sobre 

a análise econômica do direito e como esta poderá influir na leitura do art. 42, da LGPD, já que a lei isenta de 

responsabilidade civil os agentes de tratamento quando estes não violarem a legislação de proteção de dados pessoais 

(art. 43, II) ou quando adotarem medidas de segurança aptas a preservar e proteger os dados pessoais dos usuários (art. 

46)8. 

 

2. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

 

O expoente do nascimento dos estudos da análise econômica do direito foi Ronald Coase, como consequência 

de sua pesquisa desenvolvida em 1937 na London School of Economics, no artigo intitulado “The nature of the firm”. A 

proposta por ele desenvolvida buscou compreender o motivo pelo qual as firmas existem em uma economia de trocas.9 

Ronald Coase defendeu que se algo é melhor, leia-se barato de ser produzido internamente do que o preço exigido pelo 

mercado, as pessoas se organizarão em estrutura de firma para produzir o determinado bem.10  

A medida em que as firmas internalizam os processos de produção e crescem, pode-se chegar a um determinado 

momento em que adquirir os produtos no mercado tenha custos de transação menores, momento em que a firma para 

de crescer, pressuposto este do conceito de custos da transação11. 

                                                           
7 Ibidem Viviane Nóbrega Maldonado; Renato Opice Blum. p. RL – 1.13. 
8 BIONI, Bruno; DIAS, Daniel. Responsabilidade civil na proteção de dados pessoais: construindo pontes entre a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais e o Código de Defesa do Consumidor. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 9, n. 3, 2020. Disponível em: 

<http://civilistica.com/responsabilidade-civil-na-protecao-de-dados-pessoais/>. Acesso em 15 de julho de 2021. 
9 WOLKART, Erik Navarro. Análise econômica do processo civil [livro eletrônico]: como a economia, o direito e a psicologia 

podem vencer a tragédia da justiça. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. P. RB-2.2. 
10 COASE, Ronald H. The nature of the firm. Economics, new series, v.4, n. 16, nov. 1947. P. 393-394). In: WOLKART, Erik 

Navarro. Análise econômica do processo civil [livro eletrônico]: como a economia, o direito e a psicologia podem vencer a tragédia da 

justiça. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. P. RB-2.2. 
11 DE MEZA, David. Coase Theorem. In: NEWMAN, Peter (Ed.). The new Palgrave dictionary of economics and the law. 

New York, Stockton Press, 1998. v. 1. p. 270-281. In: WOLKART, Erik Navarro. Análise econômica do processo civil [livro 

eletrônico]: como a economia, o direito e a psicologia podem vencer a tragédia da justiça. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2020. P. RB-2.2. 



 
 

 

A ideia principal do teorema de Coase é a alocação inicial de recursos e direitos. As transações de mercado que 

forem realocadas e sem custo serão a mais eficiente, constituindo-se aquela capaz de conferir maior valor a esses direitos 

e recursos. Isso quer dizer que as transações do mercado serão destinadas a alocar os recursos de forma mais eficiente 

sem a necessidade de se saber sua alocação inicial, desde que não haja custos de transação para as negociações. A ideia 

pode ser refletida, hipoteticamente, no seguinte exemplo12: 

 

Se Pedro recebe a propriedade de um bem (digamos, uma casa de praia transmitida por herança), ele só 
vai permanecer titular desse direito se não houver ninguém no mundo que dê àquele bem mais valor do 
que lhe dá Pedro. Por exemplo, suponhamos que Pedro use a casa para passar alguns finais de semana e 
feriados do ano com a família, refletindo-se esse uso em utilidade que pode ser expressada no valor de 
R$ 300 mil. Imaginemos agora que Paulo seja um empresário disposto a montar uma pousada onde hoje 
é a casa de Pedro, aproveitando toda a sua estrutura. Paulo pretende ganhar R$ 1 milhão com o negócio. 
Note-se que Paulo claramente valoriza a propriedade mais do que Pedro. Por isso, fará uma oferta que 
cubra toda a utilidade que Pedro retira da casa e Pedro não hesitará em vendê-la. Conclui-se que, 
independentemente da alocação inicial da propriedade, o direito passou para quem poderia extrair dele 

o maior valor. A alocação final foi mais eficiente porque aumentou o valor daquele direito. 

 

A situação acima refletida permite concluir que é indiferente a alocação inicial da propriedade, ou seja, o direito 

passou para quem lhe extraiu e deu maior valor. A alocação final feita por Paulo foi mais eficiente, pois aumentou o valor 

do direito de propriedade do bem, excluídos os custos de transação, tais como o tempo e dinheiro de Paulo, corretores 

envolvidos, advogados, tributação. Assim, ainda que se considere os custos da transação envolvidos, o negócio será 

concretizado se a realocação de recursos ainda for eficiente, útil e com o aumento do bem-estar social. E o que isto quer 

dizer: como a diferença de valores do benefício auferido por Pedro e a riqueza a ser gerada por Paulo são grande o 

suficiente, com ou sem os custos da transação, a realocação será satisfeita.13 

O que o exemplo anterior tem a ver com a análise econômica do direito? Tudo. Economistas e juristas possuem 

visões distintas quando se trata da realocação de direitos. Enquanto os juristas buscam em suas decisões o princípio de 

justiça, os economistas buscam alocações que aumentem os valores de produção. Nas palavras de Ivo Teixeira Gico 

Júnior14 sobre direito, economia e análise econômica do direito, este resume: 

 

O direito é, de uma perspectiva mais objetiva, a arte de regular o comportamento humano. A economia, 
por sua vez, é a ciência que estuda como o ser humano toma decisões e se comporta em um mundo de 
recursos escassos e suas consequências. A análise econômica do direito, portanto, é o campo do 
conhecimento humano que tem por objetivo empregar os variados ferramentais teóricos e empíricos 
econômicos e das ciências afins para expandir a compreensão e o alcance do direito e aperfeiçoar o 
desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de normas jurídicas, principalmente com relação as suas 
consequências. 

 

Pode-se dizer, então, que os conhecimentos econômicos não se resumem apenas em áreas ligadas à economia, 

estas podem servir de aplicação a todas as áreas do direito, tais como: contratos, constitucional, regulação, processo civil, 

ambiental, família, penal. Logo, a junção entre economia e direito faz emergir os juseconomistas e com isso preocupações 

                                                           
12 Ibidem. WOLKART, Erik Navarro. p. RB-2.2. 
13 Ibidem. WOLKART, Erik Navarro. p. RB-2.2. 
14 GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. Economic Analysis of Law 

Review, jan-jul de 2010, 1ed. p 17. In: GICO JÚNIOR, Ivo Teixeira. Análise econômica do processo civil. Indaiatuba/SP: Editora Foco, 

2020. p. 8. 



 
 

 

a 02 (duas) perguntas: (i) quais as consequências de uma determinada regra jurídica; e (ii) que regra deveria ser adotada. 

As respostas a tais indagações referem-se à AED positiva (o que é) – critério da verdade – e à AED normativa (o que deve 

ser), sendo este um critério de valor.15  

A AED positiva e normativa, portanto, são diferentes entre si, pois a primeira investiga os fatos por meio de 

métodos científicos, cujos resultados podem não refletir a realidade fática e a segunda investiga os valores, sendo esta 

não passível de investigação empírica e nem possível de ser adulterada, ou seja, não é científico. Assim, quando A mata 

B, duas análises econômicas do direito ocorrem, a positiva (investigação de um fato/matar alguém) e normativa 

(investigação de um valor), ou seja, quando o legislador diante o caso concreto analisa se naquelas circunstâncias a 

conduta deveria ou não ser punida.16 

A AED positiva auxiliará na compreensão da norma jurídica e as suas consequências prováveis decorrentes da 

adoção ou não de determinada regra. A abordagem é descritiva com resultados preditivos. Por sua vez a AED normativa 

auxiliará a escolher dentre as opções possíveis a mais eficiente. É valorar a norma previamente definida. Como veremos 

a seguir, no caso da LGPD, os vetores normativos já estão estabelecidos na lei (responsabilidade civil subjetiva dos agentes 

de tratamento) e, entre aqueles, busca-se a eficiência do resultado pautado pela legalidade. 

 

3. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AGENTES DE 

TRATAMENTO À LUZ DA LGPD 

 

A responsabilidade civil do ponto de vista da análise econômica visa verificar se determinada regra da 

responsabilização será desejável se fornecer os incentivos adequados para que os agentes adotem níveis ótimos de 

precaução no exercício de suas atividades. As questões a serem respondidas, sentido amplo, são: “qual a definição de 

nível ótimo de precaução para determinada atividade?”; “quais regras oferecem os incentivos adequados para que os 

agentes adotem níveis ótimos de precaução?”; “como aferir o nível de precaução adequado para cada atividade?”  

As condutas dos agentes variam de acordo com os incentivos recebidos e a precaução aconselhável para cada 

setor/atividade pode ser diferente. Antônio José Maristrello Porto traz o seguinte exemplo: 

 

Parece claro que o nível de precaução adotado por engenheiros de uma usina nuclear deve ser superior 
ao exigível de outras atividades menos arriscadas. E, no entanto, mesmo os engenheiros de uma usina 
nuclear não seriam capazes de adotar precaução ilimitada, razão pela qual existem protocolos de conduta 
para atividades excessivamente arriscadas como esta, destinados a estabelecer a prática de medidas 
eficientes para a prevenção de acidentes.17  

 

Como se percebe, o nível de precaução a ser adotado pelos agentes em suas condutas nem sempre justificará 

medidas eficientes. Medidas de precaução extremamente onerosas que não reduzam de forma significativa a ocorrência 

de danos tendem a ser ineficientes. De igual forma quando os agentes não adotarem medidas mínimas, razoáveis de 

precaução isto pode vir a levar a resultados indesejáveis, ocasionando perdas sociais. A partir de então, são necessárias 

                                                           
15 Ibidem. Ivo Teixeira Gico Júnior. p.11.  
16 Ibidem. Ivo Teixeira Gico Júnior. p.12. 
17 MARISTRELLO PORTO. Antônio José. Análise econômica da responsabilidade civil. In: CATEB, Alexandre Bueno. 

Direito e economia no Brasil: estudos sobre a análise econômica do direito; coordenado por Luciano Bueno Cateb. 4ed. Indaiatuba/SP. 

Editora Foco, 2021. p 180. 



 
 

 

regras jurídicas que estabeleçam o nível de precaução a ser desempenhado por cada agente e em especial a análise de 

regras da responsabilização do causador do dano e a vítima que sofre o dano.18 

Logo, para fins de se analisar os custos da precaução e a probabilidade de ocorrência do dano, importante será 

a verificação da fórmula de Learned Hand para se obter uma decisão eficiente no caso concreto. Segue, portanto, o 

seguinte exemplo: 

 

As chances de um motorista A, ao realizar uma curva, bater no carro B, que se encontra estacionado na 
rua, são reduzidas pela metade caso A diminua em 20 km/h a velocidade com a qual conduz seu veículo 
ao passar pela curva. A uma dada velocidade inicial, a probabilidade do motorista A causar um dano de 
R$ 20.000,00 a B é 0,1%. Caso A reduza a velocidade, a probabilidade de ocorrência do dano cai para 
0,05%. Desta forma, o dano esperado inicial é de R$ 20,00 (R$ 20.000,00 x 0,1%), e é reduzido para R$ 
10,00 (R$ 20.000,00 x 0,1) com a adoção desta medida de precaução, o que gera um benefício marginal 
de R$ 10,00 para B. Caso o custo em que A incorre para adotar esta medida (reduzir a velocidade seja 
inferior a R$ 10,00, digamos R$ 5,00, a medida será eficiente. Ao adotar uma medida que lhe custa apenas 

R$ 5,00, A gera um benefício de R$ 10,00 para B.19  

 

No exemplo citado pode-se concluir que, caso o motorista A não adote o mínimo necessário para se evitar o 

dano (custos da precaução); e aqui leia-se custos menores de precaução de A (R$ 5,00) do que a consequente redução do 

dano/benefício marginal de B (R$ 10,00), terá agido com culpa o agente causador do dano. Ou seja, se A deixar de reduzir 

a velocidade, já que lhe custaria R$ 5,00, terá violado um dever de precaução, sendo certo que os custos da precaução 

eram inferiores aos benefícios a serem percebidos por B (R$ 10,00).20 

E a fórmula de Hand pode ser aplicada à LGPD, mais precisamente no que se refere à responsabilidade civil dos 

agentes de tratamento? Sim. Como já explicitado: a responsabilidade civil dos agentes de tratamento é subjetiva e com 

isto necessário se faz a verificação do elemento culpa do agente de tratamento (causador do dano) para fins de 

caracterização de sua responsabilidade civil. A fórmula de Hand se mostrará relevante no contexto da responsabilização 

do agente enquanto este agir de forma preventiva na redução da probabilidade de um evento danoso ocorrer à vítima e, 

assim, se perquirir sua conduta culposa. 

E nesse contexto da sociedade da informação, qual seria o custo de um incidente de dados para as companhias 

e qual seria o custo de se precaver contra incidentes? A avaliação de riscos, por exemplo, é uma forma de identificação, 

correção, assunção ou minoração dos riscos associados à privacidade e proteção de dados dos titulares. A avaliação de 

riscos (Relatório de Impacto à Proteção de Dados) está definida no art. 5º, XVII, da LGPD, e é supervisionada pela 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Assim, caso haja o descumprimento da LGPD, as companhias serão passíveis 

de sanções, multas a partir de 01 de agosto de 202121 e ainda os seus agentes de tratamento (controlador e operador) 

poderão ser acionados judicialmente pelos titulares dos dados pelos danos sofridos (material e/ou moral). 

Nesse sentido, importante pesquisa realizada pelo Ponemon Institute, em que se estabeleceu o custo de uma 

violação de dados. A última pesquisa fora de 2020 e foram consultadas 524 organizações, mais de 3.200 entrevistas em 

17 países, inclusive, o Brasil, 17 segmentos diferentes (saúde, energia, financeiro, farmacêutico, tecnologia, indústria, 

serviços, entretenimento, educação, transporte, comunicação, bens de consumo, varejo, hospitalidade, mídia, pesquisa 

e setor público) e com isso se constatou que 80% das violações são de dados que continham informações pessoais. Quanto 

                                                           
18 Ibidem. Antônio José Maristrello Porto. p. 181. 
19 Ibidem. Antônio José Maristrello Porto. p. 182. 
20 Ibidem. Antônio José Maristrello Porto. p. 182. 
21 CORREA XAVIER, Fábio. Qual o custo de um incidente de violação de dados pessoais? www.jota.info, 2021. Disponível 

em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/qual-o-custo-de-um-incidente-de-violacao-de-dados-pessoais-11072021. Acesso 

em: 21.07.2021. 

http://www.jota.info/


 
 

 

a este tipo de dado, chegou-se a um custo médio de US$ 150 (cento e cinquenta dólares) por cada informação vazada22, 

o que merece, então, exemplificação pela fórmula de Hand em um caso hipotético, com base nas informações da 

Ponemon Institute, a ser tratado a seguir sobre o vazamento de dados pessoais. 

As chances de ocorrer um vazamento de dado pessoal da companhia “Y” têm um custo médio de US$ 150,00. 

Caso a companhia “Y” invista em serviços de segurança gerenciados23, a probabilidade da ocorrência do dano cai para 

US$ 50,00. Desta forma, o dano esperado inicial é de US$ 150,00, que é reduzido para US$ 50,00 com a adoção desta 

medida de precaução, o que gera um benefício marginal de US$ 100,00 para o cidadão. Segundo Hand, o potencial 

causador “Y” de um dano (vazamento de dado pessoal) terá agido com culpa se não houver adotado determinada medida 

de precaução cujos custos de adoção das medidas de segurança sejam menores que a consequente redução do dano, 

hipótese esta discutida.  

Outro exemplo que merece reflexão foi o vazamento de dados pessoais ocorrido em âmbito internacional e com 

a companhia aérea Bristish Airways, no qual mais de 500 mil clientes tiveram informações pessoais copiadas por hackers, 

tais como: login, cartão de pagamento e detalhes da reserva de viagem, além de informações de nome e endereço.24  

A ideia fundamental segundo a fórmula de Hand é verificar o dano esperado e a adoção da medida preventiva. 

E, aqui, criaremos situação e valores hipotéticos, em que os agentes de tratamento da companhia aérea poderiam ter 

utilizado programas de governança, gerenciamento de risco e compliance25 ao custo preventivo de US$ 70,00, enquanto 

o dano esperado de vazamento de dado pessoal era de US$ 200,00. O dano esperado é de US$ 200,00 e é reduzido a US$ 

130,00 com a adoção desta medida de precaução (US$ 70,00), o que acaba por gerar um benefício marginal de US$ 130,00 

para o cidadão. Neste exemplo, o agente de tratamento agiu com culpa, pois os custos marginais de precaução eram 

inferiores à redução marginal do dano esperado e aquele mesmo, assim, não atuou de forma preventiva. 

E para fins deste artigo, fora desconsiderado a conduta da vítima, o nexo de causalidade entre a conduta do 

agente e o dano sofrido pela vítima e as demais regras de responsabilidade civil, ressalvadas a responsabilidade civil 

objetiva e subjetiva mencionadas, no que era pertinente no presente artigo. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Não se pode esquecer que a lei geral de proteção de dados é relativamente nova (LGPD – Lei 13.709/18) e que 

a reponsabilidade civil dos agentes de tratamento será amplamente debatida no âmbito do Poder Judiciário, cabendo, 

portanto, no caso concreto a conjugação do direito e a economia, mais especificamente a análise econômica do direito 

para fins de se apurar a medida mais eficiente (nível ótimo de precaução) na conduta dos agentes de tratamento, quer 

seja na proteção da privacidade e dos dados pessoais, quer seja no fornecimento de medidas de segurança aptas a 

proteger os dados dos cidadãos, observando-se, sempre, que os custos da prevenção sejam menores/inferiores à redução 

marginal do dano esperado, até porque caso o agente de tratamento não tenha adotado o nível ótimo de precaução 

(curva do custo marginal de precaução quando encontra com a curva do dano marginal esperado26), terá o agente de 

tratamento agido com culpa, podendo ser responsabilizado civilmente pelos danos que vier a causar a terceiros. 

                                                           
22 Ibidem. Fábio Correa Xavier. 
23 Ibidem. Fábio Correa Xavier. “Especialmente se a organização não possuir uma equipe de segurança capacitada. Esse tipo 

de serviço possibilita um monitoramento ininterrupto do ambiente tecnológico, permitindo uma rápida intervenção no caso de um 

incidente”. 
24Link:<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/07/09/internas_economia,769255/vazamento-de-

dados-de-clientes-leva-empresa-aerea-a-pagar-multa.shtml> Acesso em 06 de julho de 2021. 
25 Ibidem. Fábio Correa Xavier. “De forma que a organização se prepare estruturalmente para auditorias e para a realização de 

avaliações de risco para acompanhar o processo de conformidade com requisitos regulatórios e de segurança da informação”. 
26 Ibidem. Antônio José Maristrello Porto. p. 184. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/07/09/internas_economia,769255/vazamento-de-dados-de-clientes-leva-empresa-aerea-a-pagar-multa.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/07/09/internas_economia,769255/vazamento-de-dados-de-clientes-leva-empresa-aerea-a-pagar-multa.shtml
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