
Análise JuseconômicA dA  
lei GerAl de Proteção de  

dAdos PessoAis





Análise JuseconômicA dA  
lei GerAl de Proteção de  

dAdos PessoAis

GUILHERME MESQUITA ESTÊVES
Mestre em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Pesquisador no Núcleo de Estudos Novos Direitos e Reconhecimento – NDP e do 
Centro de Estudos em Biodireito – CEBID-UFOP

Advogado  

Belo Horizonte
2020



341.2721 Estêves, Guilherme Mesquita. 
E79a Análise juseconômica da lei geral de proteção de dados pessoais / Guilherme Mesquita
2020 Estêves. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2020.
  203 p. 

  ISBN: 978-65-86138-97-9
  ISBN: 978-65-86138-93-1 (E-book) 

  1. Direito. 2. Direito econômico. 3. Direito – Análise econômica. 4. Decisões judicial – Brasil. 
  5. Contratos – Função social. 6. Direito à privacidade. 7. Sociedade da informação – Direitos. 
  8. Proteção de dados. 9. Dados pessoais – Proteção. I. Título. 

                  CDDir – 341.2721 
                  CDD(23.ed.)– 342.1121

Belo Horizonte
2020

CONSELHO EDITORIAL

Elaborada por: Fátima Falci 
CRB/6-700

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico,
inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2020.

mAtriz

Av. Nossa Senhora do Carmo, 1650/loja 29 - Bairro Sion 
Belo Horizonte/MG - CEP 30330-000

Tel: (31) 3031-2330

FiliAl

Rua Senador Feijó, 154/cj 64 – Bairro Sé 
São Paulo/SP - CEP 01006-000

Tel: (11) 3105-6370

www.arraeseditores.com.br 
arraes@arraeseditores.com.br

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
André Cordeiro Leal

André Lipp Pinto Basto Lupi
Antônio Márcio da Cunha Guimarães

Antônio Rodrigues de Freitas Junior
Bernardo G. B. Nogueira

Carlos Augusto Canedo G. da Silva
Carlos Bruno Ferreira da Silva

Carlos Henrique Soares
Claudia Rosane Roesler

Clèmerson Merlin Clève
David França Ribeiro de Carvalho

Dhenis Cruz Madeira
Dircêo Torrecillas Ramos

Edson Ricardo Saleme
Eliane M. Octaviano Martins

Emerson Garcia
Felipe Chiarello de Souza Pinto

Florisbal de Souza Del’Olmo
Frederico Barbosa Gomes

Gilberto Bercovici
Gregório Assagra de Almeida

Gustavo Corgosinho
Gustavo Silveira Siqueira

Jamile Bergamaschine Mata Diz
Janaína Rigo Santin

Jean Carlos Fernandes

Jorge Bacelar Gouveia – Portugal
Jorge M. Lasmar
Jose Antonio Moreno Molina – Espanha
José Luiz Quadros de Magalhães
Kiwonghi Bizawu
Leandro Eustáquio de Matos Monteiro
Luciano Stoller de Faria
Luiz Henrique Sormani Barbugiani
Luiz Manoel Gomes Júnior
Luiz Moreira
Márcio Luís de Oliveira
Maria de Fátima Freire Sá
Mário Lúcio Quintão Soares
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima
Nelson Rosenvald
Renato Caram
Roberto Correia da Silva Gomes Caldas
Rodolfo Viana Pereira
Rodrigo Almeida Magalhães
Rogério Filippetto de Oliveira
Rubens Beçak
Sergio André Rocha
Sidney Guerra
Vladmir Oliveira da Silveira
Wagner Menezes
William Eduardo Freire

Coordenação Editorial: 
Produção Editorial e Capa:

Imagem de Capa: 
Revisão:  

Fabiana Carvalho
Danilo Jorge da Silva
Pete Linforth (Pixabay.com)
Responsabilidade do Autor 



V

“Liberdade – aposto – ainda é só alegria de um pobre cami-
nhozinho, no vão dos ferros de grandes prisões.” 

(Grande Sertão: Veredas)
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PreFácio

A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (LGPD tem suscitado intensas 
discussões a respeito de conceitos jurídicos indeterminados havidos no âmbito 
dos requisitos para o tratamento de dados pessoais, inclusive dados sensíveis; da 
natureza da responsabilidade civil e respectivo ressarcimento de danos por parte 
dos agentes de tratamento; dos padrões de segurança, boas práticas e governança 
em privacidade; da estrutura, efetivo funcionamento e espectro de regulação da 
Agência Nacional de Proteção de Dados. A comunidade jurídica é desafiada à 
participação nos debates e à compreensão dos novos modelos jurídicos.

Se a Lei Geral de Proteção de Dados reconhece, expressamente, o objetivo 
de contribuir para a proteção e para a promoção de direitos fundamentais de 
liberdade, de privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade da pes-
soa natural, o livro “Análise Juseconômica da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais” convida à excursão teórico-dogmática que insere o leitor no universo 
da normativa de referência. 

A autodeterminação informativa é figura de destaque na consecução des-
se propósito. Nas palavras de Rodotà, (2008), se as pessoas são definidas por 
suas informações, a prerrogativa de controle sobre dados pessoais repercute, de 
modo concreto, na edificação de um poder sobre si mesmo.

Nesse rumo, o texto é desenhado com o intuito de mapear e de analisar 
dispositivos da LGPD, para aferir o seu potencial, em abstrato, de promover, 
eficientemente, a autodeterminação informativa de titulares de dados. 

É com alusão à autodeterminação informativa que a obra discorre sobre 
questões práticas, soluções aplicadas e reflexões primorosas sobre a dinâmica 
inaugurada pela LGPD. 

Merece destaque a aptidão do texto em assumir a Análise Econômica do 
Direito e seu instrumental teórico como plataformas epistemológicas de suas 
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conjecturas. Desponta também o rigor metodológico do trabalho, que, ao ela-
borar, detalhar e organizar uma matriz de análise de eficiência normativa para 
o mister da autodeterminação informativa, oferece um esquema inspirador a 
futuros pesquisadores dessa e de outras temáticas correlatas. 

Guilherme Mesquita Estêves é um entusiasta da liberdade. A substan-
cialidade da liberdade perpassa o direito à autodeterminação informativa, 
especialmente no que toca ao regime jurídico nacional da proteção de dados 
pessoais. A integração nos debates e a compreensão dos novos modelos e 
dos novos direitos trazidos pela lei são necessários ao jurista comprometido 
com a transformação operada pela LGPD. O autor evidencia a visão de que 
a liberdade em substância depende da possibilidade, mesmo nos casos de 
dispensa legal de consentimento para o tratamento de dados, de assegurar o 
acesso, a correção, a elucidação, a eliminação, a restrição da continuidade da 
coleta, a utilização, o processamento, o armazenamento, o compartilhamen-
to de dados pessoais. 

Nesse escopo, o texto de Guilherme Mesquita Estêves é generoso e permi-
te uma visão ampla e comprometida com os objetivos expressos da proteção 
de dados pessoais no Brasil. O autor, pesquisador ávido por seus temas de 
estudo, é disciplinado e preciso. Possui um senso crítico que instiga a leitura 
de seus escritos, envolve o interlocutor no diálogo e provoca, corajosamente, 
inquietações. A solidez dos fundamentos e a firmeza argumentativa e metodo-
lógica do texto são fortes indicativos de uma leitura necessária, reveladora e 
bastante útil à prática jurídica. 

Campus Morro do Cruzeiro, UFOP, Ouro Preto, novembro de 2020.
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