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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. Por mais que a LGPD não tenha definido 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 em razão do tratamento de dados pessoais, fica claro, por critérios interpretativos, que o regime adotado pelo 

legislador fora o da responsabilidade civil subjetiva. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tema, ora em discussão, qual seja: A responsabilidade civil dos agentes de tratamento em face da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais inaugura um ponto central em nossa Sociedade da informação; a responsabilidade daqueles 

(pessoas física e/ou jurídica) quando, ao tratarem os dados pessoais dos cidadãos, deixarem por conduta dolosa e/ou 

culposa que os dados sigam o fluxo do não consentimento do usuário, ausência do dever legal de cuidado, vigilância, 

segurança, custódia, tratamento irregular. 

Importante pormenorizar o que é um dado pessoal, afinal o que a LGPD veio a regular fora a proteção de dados 

pessoais em conjunto com a proteção de outros direitos igualmente tutelados: direitos fundamentais de liberdade, 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (art. 5º, I). O intuito da lei, portanto, como se 

percebe, é proteger a pessoa natural de qualquer irregularidade no tratamento de seus dados pessoais, desconsideradas 

para fins de responsabilização civil as pessoas jurídicas, ainda que haja o irregular tratamento de seus dados que possam 

resultar em danos. In casu, as pessoas jurídicas que vierem a requerer qualquer pretensão à reparação civil devem-se 

pautar pelas regras gerais estabelecidas no Código Civil de 2002.1    

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

não exercerem o dever de cuidado, vigilância e até mesmo vierem a tratar de forma irregular os dados pessoais dos 

cidadãos? 

E, aqui, no intuito, então, de se fazer um paralelo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, parâmetro 

para a LGPD, o artigo 82 (3), do RGPD, deixou claro que o responsável pelo tratamento ou o subcontratante estará isento 

de responsabilidade por prejuízos sofridos por terceiros, desde que não tenha dado causa aos danos e, ainda, estabeleceu 

no artigo 82 (2) que os agentes de tratamento serão responsáveis civilmente, apenas caso não cumpram as obrigações 

decorrentes do RGPD, demonstrando-se que o modelo incorporado no direito comparado e espelhado no sistema jurídico 

brasileiro fora o da responsabilidade civil subjetiva, até porque a premissa para fins de responsabilização, além da ação 

ou omissão, nexo de causalidade, é o elemento culpa dos agentes de tratamento. 

A conceituação no ordenamento jurídico brasileiro de que a responsabilidade civil, no que se refere à proteção 

de dados pessoais, é subjetiva vem nos moldes do RGPD e em mesmo entendimento de alguns autores alemães na 

interpretação do art. 82 (3), segundo o qual a responsabilidade civil dos agentes de tratamento é subjetiva, mas com a 

possibilidade de inversão do ônus da prova em relação a todos os processadores, ou seja, caso os agentes de tratamento 

demonstrem que não deram causa aos danos a eles imputados, isentos estarão de qualquer pagamento para fins 

indenizatórios.2 

O diagnóstico inicial se mostra primordial para se avançar e se definir, primeiro, sobre as regras a serem 

cumpridas pelos agentes de tratamento aos olhos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)3, notadamente 

no que se refere à conduta dos controladores e operadores no tratamento4 dos dados pessoais.  

                                                           
1 DANTAS BISNETO, Cícero. Reparação por danos morais pela violação à LGPD e ao RGPD: uma abordagem 

de direito comparado. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 9, n. 3, 2020. Disponível em: <http:// 
https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/493/508>. Acesso em 30 de junho de 2021. 

2 (Dantas Bisneto,a. 9, n. 3, 2020). 
3 Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 

privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; VII - operador: pessoa natural ou 
jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. 

4 Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como 
as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração; 



 
 

 

2. CONTROLADOR (DATA CONTROLLER) e OPERADOR (DATA PROCESSOR) 

 

O controlador (pessoa física ou jurídica) é quem decide o porquê, a finalidade e o como será a atividade de 

tratamento de dados, sendo este o responsável pelo ciclo de vida dos dados tratados5 (coleta – processamento – 

compartilhamento – armazenamento – término do armazenamento – descarte6). E dentre as atribuições do controlador, 

o presente artigo versará sobre os aspectos normativos relativos à responsabilidade civil do controlador frente ao 

tratamento dos dados pessoais (artigo 42), notadamente quando o controlador 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. 

O operador, por sua vez, também, pessoa física ou jurídica, é mero executor das ordens do controlador, ou seja, 

é uma atividade procedimental, operacional (locação de servidores, provimento de infraestrutura e tecnologia para 

armazenamento de dados, desenvolvimento ou manutenção de softwares, etc.) das decisões tomadas pelo controlador7. 

E isso quer dizer que o operador faz o tratamento dos dados pessoais em nome e aos comandos do controlador sem, 

contudo, alterar a finalidade dos dados relacionados a determinado tratamento.8  

A conceituação dos agentes de tratamento (controlador e operador) se mostra importante, pois as 

responsabilidades de cada um dos agentes são diferentes, na medida em que o controlador possui carga de 

responsabilidade maior, enquanto o operador, ao não decidir e não tomar decisões estratégicas sobre o tratamento de 

dados pessoais, tem sua responsabilidade diminuída, sendo certo que a sua função na cadeia de tratamento não lhe retira 

a responsabilidade pelos danos causados a terceiros9, nos termos do artigo 42, da LGPD. 

Em linhas gerais, entre diversos pontos importantes na LGPD, o artigo discorrerá sobre a responsabilidade civil 

subjetiva dos agentes de tratamento (operador e controlador), esclarecendo-se que a Lei Geral de Proteção de Dados não 

menciona se a responsabilidade civil – operador e controlador – é subjetiva ou objetiva quando da violação de direitos de 

terceiros quando do tratamento de dados pessoais. 

 

3. ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AGENTES DE 

TRATAMENTO 

 

Até a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, o debate pela Sociedade Civil acerca do modelo de 

regime de responsabilidade civil dos agentes de tratamento deixou pontos importantes e que merecem destaque: 1) não 

                                                           
5 LEONARDI, Marcel. Controladores e operadores: papéis, distinções, mitos e equívocos. 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-5.2. 

6 JUNIOR, Josmar Lenine Giovannini. Fase 4: Governança de dados pessoais. In: MALDONADO, Viviane 
Nóbrega. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: Manual de implementação. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2021, p. RB-5.4. 

7 PALHARES, Felipe; PRADO, Luis Fernando; VIDIGAL, Paulo. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 1. ed. 
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. RB-5.4. In: NOHARA, Irene Patrícia Diom, ALMEIDA, Luiz Eduardo de. 
Compliance digital e LGPD. Coleção Compliance; v. 5. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa).  

8 Ibidem. Marcelo Leonardi, p. RB-5.4. 
9 Ibidem. Felipe Palhares; Luis Fernando Prado; Paulo Vidigal.  



 
 

 

inclusão do regime de responsabilidade civil objetiva; e 2) adoção de técnica legislativa proativa quanto às excludentes 

de responsabilidade civil.10  

As versões anteriores à redação final da LGPD (primeira versão do anteprojeto da LGPD e proposta legislativa 

do Senado Federal) preconizavam um regime de responsabilidade civil objetiva. A 1ª (primeira) versão do anteprojeto 

entendia que o tratamento de dados pessoais estava atrelado à teoria do risco do negócio, enquanto e a proposta 

legislativa do Senado Federal afirmava que os agentes de tratamento responderiam independentemente da existência da 

culpa pela reparação dos danos.11 

Ato seguinte, já na segunda versão do anteprojeto de Lei, o Congresso Nacional preferiu como opção legislativa 

deixar que os agentes de tratamento respondessem de forma subjetiva12 pelos danos causados a terceiros,13 e, assim, na 

redação final da LGPD suprimiu as expressões “independentemente de culpa” ou “atividade de risco” (art. 42).  

É obviamente que pela leitura do art. 42, da LGPD14, há imperfeição técnica em sua redação, pois, ao não 

mencionar o regime jurídico de responsabilidade civil dos agentes de tratamento (subjetivo ou objetivo), o legislador 

preferiu o fazer por critérios interpretativos, notadamente na adoção de determinadas condutas por parte dos agentes 

de tratamento que venham a afastar a sua responsabilização, quer seja pelo artigo 43, II (muito embora tenham tratado 

os dados pessoais que lhes são atribuídos, não existiu violação à legislação de proteção de dados), quer seja pela não 

adoção de medidas de segurança aptas a preservar e proteger os dados pessoais dos usuários (art. 46)15, esclarecendo, 

portanto, que os 16deveres impostos aos agentes de tratamento permitem concluir por um regime de responsabilidade 

civil subjetivo. 

Como se verifica e pela forma que fora construída a LGPD, não há critérios norteadores que permitam concluir 

pelo sistema de responsabilidade civil objetivo dos agentes de tratamento,17 tornando obrigatória a existência do 

elemento culpa dos agentes de tratamento para fins de responsabilização civil. Assim, a ausência de menção expressa na 

LGPD, de que a responsabilidade dos agentes de tratamento é objetiva, esta não pode ser presumida (artigo 927, 

parágrafo único do Código Civil), sendo certo, portanto, que os danos causados pelos agentes de tratamento dos dados 

pessoais são norteados pela subjetividade (culpa) para fins civis. 

A bem da verdade, quando o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil menciona que “haverá obrigação de 

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

                                                           
10 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 30 de 
junho de 2021. 

11 Ibidem. Bruno Bioni e Daniel Dias. 
12 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p.29. “Não basta 

a imputabilidade do agente para que o ato lhe possa ser imputado. A responsabilidade subjetiva é assim chamada porque 
exige, ainda, o elemento culpa. A conduta culposa do agente erige-se, como assinalado, em pressuposto principal da 
obrigação de indenizar. Importa dizer que nem todo o comportamento do agente será apto a gerar o dever de indenizar, 
mas somente aquele que estiver revestido de certas características previstas na ordem jurídica. A vítima de um danoso 
poderá pleitear ressarcimento de alguém se conseguir provar que esse alguém agiu com culpa; caso contrário, terá que 
conformar-se com a sua má sorte e sozinha suportar o prejuízo. Vem daí a observação: “a irresponsabilidade é a regra, a 
responsabilidade a exceção (De Page)”. 

13 Ibidem. Bruno BIONI e Daniel Dias. 
14 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. 

15Ibidem. Bruno BIONI e Daniel Dias. 
16 SIMÃO, José Fernando, Bisneto, Cícero Dantas. Responsabilidade civil – Uma leitura crítica dos artigos 42 a 45 

da LGPD. In: MONACO, Gustavo Ferraz de Campos; MARTINS, Amanda Cunha e Mello Smith; CAMARGO, Solano de. 
Lei Geral de Proteção de Dados: Ensaios e controvérsias da Lei 13.709/18. São Paulo: Quartier Latin, 2020, p. 402-403. 

17Ibidem. Bruno BIONI e Daniel Dias. 



 
 

 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”, o 18termo risco da atividade 

ou do negócio está em sua essência atrelado ao risco associado ao produto ou serviço principal do fornecedor, não sendo 

o tratamento dos dados pessoais a atividade principal e preponderante do empreendedor, mas, sim, elemento de apoio 

ao negócio, podendo-se, então, afastar a responsabilidade objetiva por incidentes envolvendo dados pessoais.  

Ao se afirmar que o tratamento de dados pelos agentes de tratamento é de natureza arriscada acaba por atrair 

a aplicabilidade de forma indiscriminada da cláusula geral do parágrafo único do art. 927, do Código Civil, ou seja, a 

aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva a qualquer custo (reparação) e ao resultado almejado (indenização). Isso, 

então, significa dizer que, ao se afastar a cláusula geral (parágrafo único do artigo 927, do Código Civil), o julgador não 

poderá escolher de forma discricionária a solução no caso concreto que melhor atenda à sua percepção pessoal19, uma 

vez que na LGPD inexiste para fins de responsabilização civi o caráter objetivo – ausência de previsão legal –, bem como 

o ato de se fazer o tratamento de dados pessoais não é em sua essência uma atividade de risco desenvolvida pelo 

empreendedor. 

Assim, pode-se dizer que a responsabilidade civil objetiva não é albergada pela Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais, 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 culpa20 é condição sine qua non 

para fins de responsabilização civil em virtude dos danos sofridos por terceiros.  

Outro ponto importante e que não permite concluir pelo aspecto objetivo da responsabilidade civil dos agentes 

de tratamento é a opção conferida pelo legislador da inversão do ônus da prova pelo magistrado a favor do titular dos 

dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando 

a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa (art. 42, § 2º).  

O dispositivo conferido pela LGPD – inversão do ônus da prova – em nada permite concluir pela presunção de 

culpa dos agentes de tratamento, ao contrário, o legislador conferiu uma alternativa a se chegar à solução do caso 

concreto, quer seja ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, quer seja pelo réu provar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, do Código de Processo Civil). 

 

4. NEXO DE CAUSALIDADE 

 

No que se refere às causas que justifiquem a responsabilidade subjetiva dos agentes de tratamento, importante 

ressaltar que o art. 42, da LGPD, não versa, especificamente, sobre os critérios da causalidade entre a ação/omissão e o 

respectivo dano para fins de responsabilização civil. E nesse ponto, o nexo causal é um elemento central entre a conduta 

e o resultado, ou seja, é o pressuposto pelo qual permite-se chegar a quem causou o dano.21   

                                                           
18 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.  
19Ibidem. José Fernando Simão; Cícero Dantas Bisneto. 
20Ibidem, Sérgio Cavalieri Filho, p. 29. “Mas o que é culpa? Entende-se por conduta o comportamento humano 

voluntário que se exterioriza através de uma ação ou omissão. Ação ou omissão é o aspecto físico, externo, objetivo da 
conduta, enquanto que a vontade constitui o seu aspecto intrínseco, psicológico ou subjetivo. Conduta voluntária é 
sinônimo de conduta determinada pela vontade. Na realidade, é a vontade que dá ao comportamento a natureza de 
conduta humana, que a distingue da conduta meramente instintiva dos animais. A vontade é o elemento subjetivo da 
conduta, sua carga de energia psíquica que impele o agente; é o impulso causal do comportamento humano. Esta, todavia, 
tem graus, pode atuar com maior ou menor intensidade. O ser humano pode querer mais ou menos, pode ter maior ou 
menor determinação no seu querer, mas sempre haverá um mínimo de vontade em sua conduta.  

21 Ibidem, Sérgio Cavalieri Filho, p. 47-48. 



 
 

 

No presente trabalho, ainda que haja diversas teorias sobre a causalidade, o enfoque será sobre a teoria da 

causalidade adequada de Von Kries para a solução da problemática envolvendo a responsabilidade civil dos agentes de 

tratamento. A teoria da causalidade adequada individualiza ou qualifica a condição e verifica se esta foi ou não adequada 

à produção do resultado. E o que se pode definir de tal teoria? A causa é elemento necessário e adequado para a 

verificação do dano; se diversas condições concorreram para determinado resultado, nem todas serão causas, mas, sim, 

aquela que for a mais adequada à produção do evento danoso. Causa será aquela que for determinante ou mais 

determinante ao evento, desconsiderando-se as demais.22  

Aqui, uma questão que surge diante tal teoria é como estabelecer, entre várias condições, qual foi a mais 

adequada? Não há resposta pronta para tal indagação, mas o autor Sérgio Cavalieri Filho afirma que a solução se dará no 

caso concreto, em atenção à realidade fática, bom-senso e ponderação. A causa adequada será aquela a se revelar mais 

idônea e capaz de gerar o evento.23   

Neste ponto, Antunes Varela cita um interessante exemplo sobre a teoria da causalidade adequada24:  

[...] e alguém retém ilicitamente uma pessoa que aprestava para tomar certo avião, e teve, afinal, de pegar 
outro, que caiu e provocou a morte de todos os passageiros, enquanto o primeiro chegou sem incidente 
ao aeroporto de destino, não se poderá considerar a retenção ilícita do indivíduo como causa (jurídica) 
do dano ocorrido, porque, em abstrato, não era adequada a produzir tal efeito, embora se possa asseverar 
que este (nas condições em que se verificou) não se teria dado se não fora o fato ilícito.  

Este fato hipotético se mostra importante para se concluir que o Poder Judiciário será chamado a enfrentar 

outras difíceis questões, por exemplo, em vazamento de dados pessoais e, assim, no caso concreto estabelecer se a 

relação de causa e efeito é existente ou não, para fins de responsabilização civil25 dos agentes de tratamento.   

Diante disso, caso que merece reflexão, temática do artigo, é o que se refere ao vazamento de dados pessoais 

ocorrido em âmbito internacional, mas que será analisado à luz do artigo 42, da LGPD. O caso ocorrera 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.26   

A ideia fundamental é verificar se há uma relação de causalidade adequada entre o fato (vazamento de dados) 

e os supostos danos sofridos pelos consumidores. A companhia aérea, ao não adotar medidas de segurança (fato), 

provocou danos aos seus consumidores? O fato de determinado usuário ter tido o seu nome vazado constitui por si só 

um dano? E em relação ao cartão de pagamento, é motivo suficiente para gerar lesão?  

As respostas às indagações para fins de responsabilização civil serão positivas ou negativas, caso a condição 

(causa) tenha concorrido concretamente para o evento danoso. No que se referiu, por exemplo, ao vazamento do nome, 

não há de se falar em indenização, pois por vezes o cliente não tomou conhecimento e muito menos tivera qualquer 

prejuízo material e/ou moral. Já em relação ao vazamento do cartão de pagamento este, sim, pode vir a ser utilizado por 

criminosos para fins ilícitos, o que fatalmente causará prejuízo ao consumidor, sendo neste último 27causa adequada capaz 

de interferir decisivamente no evento danoso. 

                                                           
22 Ibidem, Sérgio Cavalieri Filho, p. 49. 
23 Ibidem, Sérgio Cavalieri Filho, p. 49. 
24 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 49 apud 

VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. 8ª ed., v. I. Coimbra: Livraria Almedina. 
25 Ibidem, Sérgio Cavalieri Filho, p. 53. 
26Link:<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/07/09/internas_economia,769255/vaza

mento-de-dados-de-clientes-leva-empresa-aerea-a-pagar-multa.shtml> Acesso em 06 de julho de 2021. 
27 Ibidem, Sérgio Cavalieri Filho, p. 49. 

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


 
 

 

Logo, os danos ocasionados a terceiros deverão se submeter ao crivo da teoria da causalidade adequada, fixando 

a jurisprudência critérios objetivos para fins de responsabilização civil dos agentes de tratamento, sob pena de se tornar 

o Poder Judiciário em uma indústria de responsabilização pela violação às normas de proteção de dados.28 

Assim, pode-se concluir que nem todas as lesões originadas do tratamento de dados devem ser indenizadas, 

mas apenas aquelas analisadas à luz da experiência ordinária29, ou seja, o magistrado para verificar a responsabilidade 

civil pelo evento danoso deverá retroagir até o momento da ação ou omissão do agente de tratamento, para fins de se 

estabelecer se sua ação ou omissão era ou não capaz de produzir o resultado (dano).30 

 Por fim, mas não menos importante, considerações devem ser feitas sobre a figura do encarregado (elo entre 

os titulares dos dados pessoais, os agentes de tratamento e a Agência Nacional de Proteção de Dados) para fins de 

responsabilização civil. A LGPD, também, não menciona sobre a responsabilidade civil do encarregado (objetiva ou 

subjetiva), mas este deverá responder pelos danos que vier a causar e desde que tenha agido de forma culposa e/ou 

dolosa, uma vez que aquele não trata diretamente os dados pessoais dos cidadãos, sendo apenas um partícipe, ou seja, 

o encarregado funciona apenas como um intermediário nas questões relacionadas às reclamações e comunicações dos 

titulares dos dados junto aos agentes de tratamento e a ANPD31, dentre outros.  

Todavia, importante esclarecer que, caso o encarregado tenha participado no tratamento irregular dos dados 

pessoais em conjunto com os agentes de tratamento (controlador ou operador), não há óbice algum para sua 

responsabilização, inclusive sendo esta de forma solidária.    

 

5. LGPD E AS RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

Por outro lado, ainda que a doutrina entenda que a responsabilidade dos agentes de tratamento seja subjetiva, 

merece destaque o art. 45, que versa sobre as hipóteses de violação ao direito do titular dos dados no âmbito das relações 

de consumo, o que, neste caso específico, estamos a retratar sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor do produto 

ou serviço (arts. 12 a 14, do Código de Defesa do Consumidor).       

Como se vê, a LGPD, ao conferir a excepcionalidade no artigo 45, deixou claro que nas “hipóteses de violação 

do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na 

legislação pertinente”, ou seja, a responsabilidade civil dos agentes de tratamento (operador e controlador) poderá ser 

objetiva. 32A aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva não é absoluta nas relações de consumo, pois deverá ser 

levado em consideração o risco associado ao produto ou serviço do fornecedor. Isto decorre dizer que o tratamento dos 

dados pessoais muitas das vezes não é atividade fim da organização empresarial, mas apenas parte do negócio, o que 

permite afastar a responsabilidade civil objetiva dos agentes de tratamento. 

A LGPD ao utilizar a exceção (art. 45) – responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo –, a regra geral 

esculpida na legislação de proteção de dados pessoais se torna de fácil percepção, qual seja: a responsabilização civil 

subjetiva dos agentes de tratamento.  

                                                           
28 (Dantas Bisneto,a. 9, n. 3, 2020). 
29 (Dantas Bisneto,a. 9, n. 3, 2020). 
30 Ibidem, Sérgio Cavalieri Filho, p. 50. 
31 RAMOS FERREIRA, Diogo. Responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados: subjetiva ou objetiva? 

www.jota.info, 2019. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/responsabilidade-civil-dos-agentes-de-
tratamento-de-dados-subjetiva-ou-objetiva-20112019. Acesso em: 30.06.2021. 

 
32 Ibidem. Viviane Nóbrega Maldonado; Renato Opice Blum. p. RL – 1.13.  
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6. CONCLUSÃO  

 

Não se pode esquecer, então, que a reponsabilidade civil dos agentes de tratamento será amplamente debatida 

no âmbito do Poder Judiciário, cabendo, portanto, aos agentes de tratamento observarem os ditames da legislação de 

proteção de dados e o fornecimento de medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais dos cidadãos, 

observando-se, caso haja a causalidade adequada (nexo de causalidade) entre a ação/omissão do agente de tratamento, 

a culpabilidade de sua conduta e o dano ao cidadão, será devida a obrigação de reparar os danos sofridos por terceiros, 

analisando-se, sempre, no caso concreto a aplicabilidade ou não do comando normativo do art. 42, da LGPD, sob pena de 

se tornar o órgão judicante em verdadeira indústria de indenizações.  
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