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10 principais direitos 
dos titulares previstos 

na LGPD 
Com as ferramentas 
para coletar e 
processar dados se 
tornando cada vez 
mais poderosas, é 
apenas uma questão 
de tempo olharmos 
para a Lei Geral de 
Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) 
como um momento 
marcante na história

A LGPD foi apro-
vada em agosto 
de 2018 e deverá 

entrar em vigor em ou-
rubvro. O intuito da Lei, 
como o próprio nome diz, 
é regulamentar o uso de 
informações pessoais 
por empresas e pelo po-
der público. Como ponto 
de partida, é importante 
mencionar que um dado 
pessoal é qualquer infor-
mação referente a um 
indivíduo. Pode ser uma 
informação profissional 
(local de trabalho, sa-
lário), de identificação 
(nome, documento), 
física (altura, sexo, ida-
de, doenças), geográfica 
(endereço, localização), 
relacionada a hábitos 
(leitura, compras), etc. 

Não é novidade que a 
exploração dos dados 
pessoais como modelo 
de negócio de muitas 
empresas impacta dire-
tamente no cotidiano dos 
donos da informação. 
Eles podem ser utiliza-
dos para a personali-
zação de ofertas, para 
traçar perfis comporta-
mentais utilizados para 
análise de crédito, para 
a seleção em uma vaga 
de emprego e até para 
a variação do preço de 
plano de saúde conforme 
o histórico de compra de 
medicamentos por um 
determinado indivíduo. 

Daqui para frente en-
tender como controlar 
e exigir os seus direitos 
será fundamental para 
garantir o cumprimento 
da norma. Confira abaixo 
os 10 principais direitos 
garantidos pela LGPD 
aos titulares dos dados 
pessoais: 
	 •	C o n f i r m a ç ã o  e 

acesso: Direito de 
solicitar a confirma-
ção da existência de 
tratamento e acesso 
aos seus dados pes-
soais através de infor-
mações claras sobre 
a origem dos dados, 
a  inexistência de 
registro, os critérios 
utilizados e a finali-
dade do tratamento. 

	 •	Correção: Direito de 
requerer a correção 
de dados incomple-
tos, inexatos ou de-
satualizados. 

	 •	Anonimização, blo-
queio ou eliminação: 
Direito de ter garan-
tida a desvinculação 
dos dados pessoais, 
de requerer a sus-
pensão temporária 
de qualquer opera-
ção de tratamento 
deles ou de solicitar 
a exclusão de um 
dado ou conjunto 
de dados pessoais, 
quando estes forem 
desnecessários, ex-
cessivos ou tratados 

em desconformidade 
com a LGPD. 

	 •	Portabilidade: Di-
reito de solicitar a 
transferência dos 
seus dados pessoais 
a outro fornecedor de 
serviço ou produto. 

	 •	Eliminação: Direito 
de pedir a eliminação 
dos seus dados pes-
soais tratados com o 
seu consentimento 
anterior. 

	 •	Revogação de con-
sentimento: Direito 
de manifestar, por 
procedimento gra-
tuito e facilitado, a 
revogação do seu 
consentimento em 
relação ao tratamen-
to de seus dados 
pessoais. 

	 •	Compartilhamen-
to: Direito de receber 
informações sobre as 
entidades públicas 
e privadas com as 
quais os seus dados 
pessoais são compar-
tilhados. 

	 •	Explicação: Direito 
de obter informação 
sobre a possibilidade 
e as consequências 
de não fornecer o seu 
consentimento sobre 
determinada opera-
ção de tratamento de 
seus dados pessoais. 

	 •	Oposição: Direito de 
se opor ao tratamento 
de seus dados pesso-
ais quando realizado 
em descumprimento 
à LGPD. 

	 •	Revisão de deci-
são automatizada: 
Direito de solicitar 
informações claras a 
respeito dos critérios 
e dos procedimentos 
utilizados para a to-
mada de decisão com 
base em tratamento 
automatizado de da-
dos pessoais que afe-
tem seus interesses, 
tais como decisões 
destinadas a definir 
seu perfil pessoal, 
profissional, de con-
sumo e de crédito ou 
ainda os aspectos de 
sua personalidade. 

É importante ressaltar, 
contudo, que, apesar 
do titular ter a possibi-
lidade de exercer seus 
direitos, conforme acima 
exposto, não existem 
direitos absolutos. Os 
dados pessoais poderão 
ser tratados sem a au-
torização do titular nos 
casos, por exemplo, que 
forem necessários para a 
execução de um contrato 
ou para o cumprimento 
de uma obrigação legal. 
Além disso, segredo co-
mercial e industrial pode 
ser uma justificativa para 
que a instituição não 
forneça os dados. 

De qualquer maneira, é 
notório que a LGPD não 
afetará apenas as empre-
sas que lidam com dados 
pessoais, mas também 
os próprios titulares dos 
dados. Ter consciência e 
controle de seus dados é 
uma questão, inclusive, 
de liberdade. 

(*) - É sócio do escritório Loeser, 
Blanchet e Hadad Advogados e 

responsável pela área de proteção 
de dados. 

(**) - É associada no escritório 
Loeser, Blanchet e Hadad Advogados 
e especialista em proteção de dados.

Richard Blanchet (*) e Denise Tavares (**)
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS BATISTA, profissão: auxiliar técnico de enfer-
magem, estado civil: solteiro, naturalidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 16/09/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Batista e de Palmira 
Bella dos Santos. A pretendente: VANESSA PREZOTTO TENÓRIO, profissão: esteti-
cista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nascimento: 
01/02/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Ivo Beltrão 
Tenorio e de Cleonice de Souza Tenório.

O pretendente: PAULO DE OLIVEIRA LUDUVICO, profissão: técnico de enfermagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Machados, PE, data-nascimento: 01/10/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Manoel José Luduvico 
e de Severina Aurora de Oliveira Luduvico. A pretendente: GISELE BURATTO, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-
-nascimento: 10/01/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Arnaldo Buratto e de Ema Buratto.

O pretendente: THIAGO DA SILVA NASCIMENTO, profissão: fisioterapeuta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 21/03/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Nascimento 
e de Maria Angelica da Silva Nascimento. A pretendente: CAROLINA PARMEGIANI 
JACOB, profissão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Mariana, SP, data-nascimento: 30/05/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Alexandre Jacob Neto e de Maria Helena Parmegiani Jacob.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: WESLEY ALVES BARBOSA, profissão: operário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Eliezer Alves Moreira e de Claudia Aparecida Barbosa. 
A pretendente: SIMONE SANTOS CARDOSO, profissão: podologa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eleilda Santos Cardoso.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Stael Bahiense de Araujo - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: FLÁVIO TOSHIAKI HORITA, estado civil solteiro, profissão publicitário, 
nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 26/08/1983, residente e domiciliado em 
Pinheiros, São Paulo, SP, filho de Luis Toshimitsu Horita e de Akemi Miura Horita. A 
pretendente: CAROLINA ASSIS CARVALHO, estado civil solteira, profissão advogada, 
nascida nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 14/11/1986, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filha de Octavio Francisco Diniz Carvalho e de Maria do 
Carmo de Andrade Assis Carvalho. Obs.: Cópia do edital para ser afixado no cartório de 
residência do contraente.

O pretendente: JOÃO MARIO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 20/05/1965, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Emeliano Pereira de Oliveira e de Zenilda Barcelos de Oliveira. A 
pretendente: MARIA JOSÉ QUEIROZ ALVES, estado civil solteira, profissão eletricista, 
nascida em Granito, PE, no dia 25/02/1981, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Lino de Queiroz e de Maria Nazare Alves de Queiroz.

O pretendente: PAULO RICARDO GRANOZIO CHANQUET, estado civil solteiro, pro-
fissão publicitário, nascido nesta Capital, Vila Madalena, SP, no dia 16/05/1987, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Chanquet e de Margarete 
Granozio Chanquet. A pretendente: CIBELE DE CÁSSIA RIBEIRO DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão psicóloga, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 15/03/1997, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Ribeiro da Silva 
e de Valdirene de Cassia Rodrigues Ribeiro da Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão segurança, 
nascido em Maceió, AL (Registrado no RCPN de Santana do Ipanema, AL), no dia 
28/03/1996, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Maria 
Givoneide da Silva. A pretendente: BRUNA FERREIRA SOARES, estado civil solteira, 
profissão cabeleireira, nascida em Santana do Ipanema, AL, no dia 25/09/1998, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Civanildo Oliveira Soares e de 
Claudineide Ferreira Amorim Soares.

O pretendente: ARLEY SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profissão educador físico, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 09/01/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Genildes Carvalho da Silva e de Gracimar Souza 
Ribeiro. A pretendente: TATIANE KATSUE YONAMINE, estado civil solteira, profissão 
nutricionista, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 12/11/1984, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Yonamine e de Kimiko Oba 
Yonamine.

O pretendente: LEONARDO LOPES FERNANDES, estado civil solteiro, profissão 
diretor, nascido em Varzelândia, MG, no dia 12/04/1991, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Noé Fernandes da Silva e de Francisca Lopes Cordeiro 
da Silva. A pretendente: MICHELLI LUIZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
empresária, nascida em Santo André, SP (2º Subdistrito), no dia 20/03/1992, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Benjamin Luiz dos Santos e de 
Vandira Pereira dos Santos.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE VILANIO FERREIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia 05/03/1993, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Souza Ferreira e de Ana Maria Vilanio 
da Silva. A pretendente: ANA CRISTINA GOMES NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão radióloga, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 25/05/1996, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Osvaldo do Nascimento e 
de Maria Betania Gomes de Sousa.

O pretendente: FÁBIO LOPES ROBLES, estado civil solteiro, profissão representante 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia 13/11/1970, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Milton Lopes Robles e de Wilma Morais Lopes Robles. 
A pretendente: SANDRA REGINA FERRAZ, estado civil solteira, profissão representante 
comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia 14/11/1964, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Spinelli Ferraz e de Celina Aparecida 
Pereira Ferraz.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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A empresa constatou 
que, mais do que o 
desenvolvimento da 

tecnologia em si, ter como 
foco a experiência do cliente 
é essencial para o sucesso do 
futuro negócio.

“De fato, é a coisa mais di-
fícil que a indústria automo-
bilística já enfrentou desde 
que as pessoas trocaram os 
cavalos por carros. Precisa-
mos que as pessoas confiem 
o bastante na nossa tecnolo-
gia para entrar no veículo e, 
depois, amem a experiência 
o bastante para voltar”, diz 
Jim Farley, presidente de 
Novos Negócios, Tecnologia 
e Estratégia da Ford, recém-
-nomeado diretor global de 
Operações. 

Segundo ele, nos próximos 
anos os veículos autônomos 
têm um enorme potencial 
para ajudar a expandir o 
acesso ao transporte, merca-
dorias e empregos em várias 
cidades. A Ford entendeu que 
o caminho para isso é criar 
um serviço além do software, 

Os veículos autônomos têm um enorme potencial para ajudar a 
expandir o acesso ao transporte, mercadorias 

e empregos em várias cidades.

Como os carros autônomos vão 
mudar a experiência do consumidor
A Ford continua avançando no seu plano de lançar em 2021 um serviço comercial de veículos 
autônomos, que já roda em fase de testes em várias cidades norte-americanas

capacidade de administrar 
uma frota apoiada em tec-
nologia e com alta taxa de 
utilização é outro aspecto 
crítico na criação de um 
serviço de carros autônomos 
confiável e eficiente.

Isso significa atender as 
expectativas dos clientes 
em relação à limpeza, ma-
nutenção, recuperação e 
durabilidade dos veículos 
para conquistar sua fideli-
dade. Além disso, é preciso 
saber programar a expansão 
do serviço, definindo onde e 
como ele será lançado para 
aperfeiçoar a experiência do 
cliente antes de ganhar escala 
nacional e global. “Operar 
em um número limitado de 
cidades nos permitirá definir 
o modelo de negócios, a ex-
periência do cliente e ter uma 
compreensão ampla das par-
cerias necessárias para lançar 
um serviço totalmente novo. 
Vencida essa etapa inicial, o 
avanço nas próximas cidades 
será muito mais fácil”, com-
pleta Jim Farley (AI/Ford).

que ofereça uma experiência 
centrada no cliente em cada 
passo da sua jornada.

Para liderar a Ford Autono-
mous Vehicle LLC, divisão de-
dicada a veículos autônomos, 
a empresa contratou Scott 
Griffith, ex-CEO da Zipcar, 
o maior serviço de comparti-
lhamento de carros dos EUA. 

“Scott está assumindo o 
papel crítico de liderar o 

desenvolvimento e a exe-
cução de nossa estratégia 
de entrada nesse mercado. 
Ele conhece os desafios de 
lançar um novo serviço de 
mobilidade com operações 
em larga escala, que envol-
vem uma mudança funda-
mental no comportamento 
do consumidor: a troca da 
propriedade do carro pelo 
seu compartilhamento”. A 

Cesar Moreno (*)

De um lado está o franqueador e os 
seus desafios para expandir o negócio, 
sem perder a essência e a qualidade. 

De outro está o franqueado, com 
suas apostas para o futuro e o desejo 
de empreender com segurança. Du-
rante anos, acompanhamos muitos 
problemas relacionados às franquias, 
sendo que a maioria dos casos relacio-
nava-se à falta de transparência e de 
alinhamento de expectativas entre as 
partes. Independentemente de discutir 
a necessidade ou não de uma nova lei, 
eu vejo com bons olhos o “novo marco 
das franquias”, sancionado pela Lei 
13.966/19.

Na prática, o mercado das franquias 
pode se beneficiar com as novidades 
trazidas pela nova Lei, sendo que as 

alterações relacionadas à circular de 
oferta de franquia são as que mais 
podem ajudar as partes, especialmente 
no tocante aos serviços oferecidos pelo 
franqueador, incorporação de inovação 
tecnológica e regras de concorrência 
territorial entre unidades próprias e 
franqueadas. 

A nova lei tem mais detalhes, prova-
velmente tomando por base os vários 
problemas originados das lacunas da 
lei anterior. A previsão de regras de 
transferência e sucessão, bem como a 
descrição de situações de penalidades 
e multas, a existência de cotas mínimas 
de compra e as condições para recusa 
de produtos e serviços ofertados pelo 
franqueador precisavam de mais aten-
ção e foram devidamente esclarecidos 
no texto novo.

Uma mudança importante é a ex-

clusão da taxa de caução, restando 
apenas a taxa inicial de filiação, também 
conhecida como taxa de franquia. Os 
critérios para sublocação do ponto 
comercial ao fraqueado também foram 
bem especificados, resolvendo antigas 
celeumas. 

Outro tema que ainda renderá bas-
tante discussão é a diferenciação que 
a lei faz entre contratos nacionais e 
internacionais, possibilitando a esco-
lha do foro para disputas judiciais ou 
mesmo o uso de arbitragem.

As novidades trazidas pela nova lei 
são interessantes e úteis. Resta agora 
analisar cuidadosamente cada uma 
das situações vis a vis das novas regras 
apenas para ter certeza da correta 
interpretação aplicável ao caso.

(*) - É advogado e sócio do escritório 
Braga & Moreno.

O novo marco das franquias
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