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A Brasscom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, é uma entidade que congrega seleto grupo de empresas fornecedoras de software, 

soluções e serviços de TIC e que tem como missão trabalhar em prol do desenvolvimento do 

setor, disseminando seu alcance e potencializando seus efeitos sobre a economia e o bem-estar 

social.  

Sem embargo de futuras e mais densas contribuições, a Brasscom serve-se desta 

oportunidade para deitar luz sobre alguns aspectos críticos que, entendemos, demandam atenta 

consideração por parte desta Comissão Especial na elaboração da Lei de Tratamento e Proteção 

de Dados Pessoais para a garantia do livre desenvolvimento da personalidade e da dignidade da 

pessoa natural. 

Insta ressaltar que mesmo sendo o Projeto de Lei 4060/2012 a proposição original sobre 

tratamento e proteção de dados pessoais, entendemos que o texto do Projeto de Lei 5276/2016 

(“PL 5276/2016”) apresenta uma natureza mais ampla e um texto mais completo em relação a 

esta matéria. Por esta razão, esclarecemos que nossas contribuições se baseiam no texto do PL 

5276/2016.   

 

Notação das Alterações Propostas e Respectivas Justificativas 

Adotamos uma contribuição bastante pontual, reunindo um conjunto de modificações de 

menor relevância ou de aperfeiçoamento do texto e algumas modificações que são decorrentes 

da extrapolação de limites do texto do PL 5276/2016, usado como parâmetro para esta discussão, 

sendo certo que tais justificativas são sumarizadas em cada artigo.  

No intuito de melhor fundamentar as proposições manifestadas neste documento, a 

Brasscom se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais ou mais detalhados.  
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Na dicção dos dispositivos legais transcritos no texto, adota-se a seguinte notação: 

Fragmento de texto tachado  

Propõe-se a eliminação do fragmento de texto do Projeto de Lei; 

Fragmento de texto sublinhado 

Propõe-se que o fragmento de texto seja acrescentado ao Projeto de Lei. 

[...] 

Refere-se à manutenção do fragmento de texto original do Projeto de Lei. 

 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI E JURISDIÇÃO 

ARTIGO 1º 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais por pessoa natural ou por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, inclusive quando o tratamento se der 

mediante o uso da Internet, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de 

liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

 

ARTIGO 3º  

Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada 

por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

independentemente do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, 

desde que cumulativamente: 

I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional; 

II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou 

serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou e  

III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. 

Parágrafo único. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo 

titular nele se encontre no momento da coleta. 

 

ARTIGO 4º 

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados: 

[...] 
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IV - anonimizados, desde que não seja razoavelmente possível identificar o titular, ou na 

hipótese de uso de dados pessoais de forma anonimizada. 

V – que estão meramente em trânsito no território nacional. 

[...] 

 

ARTIGO 13 

Art. 13 Os dados desanonimizados, assim compreendidos como aqueles dados que em 

sua origem eram anônimos, mas que, para uso específico e utilizando qualquer técnica, 

mecanismo ou procedimento, razoavelmente disponível, tenham efetivamente voltado a 

identificar os seus titulares terão a mesma proteção dos dados pessoais, aplicando-se aos 

responsáveis pelo tratamento o disposto nesta Lei.  

§ 1º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta Lei, 

os dados utilizados para a formação do perfil comportamental de uma determinada 

pessoal natural, ainda que não identificada.  

[...] 

 

Justificativa  

Inicialmente ressaltamos a necessidade de incluir disposição expressa que possibilite a 

aplicação da Lei de Proteção de Dados inclusive quando o tratamento se der mediante o uso da 

Internet, reforçando que a lei prevalece sobre outros dispositivos legais a respeito. Esta medida é 

necessária pois o Marco Civil da Internet estabelece regras sobre o assunto e poderia vir a ser 

interpretado como lei setorial específica, o que ensejaria o argumento de que as regras nele 

fixadas sobre proteção de dados teriam prevalência sobre a lei geral criada – o que não deve ser 

o caso, vez que se deve buscar harmonizar as regras jurídicas aplicáveis ao tratamento de dados 

de qualquer natureza realizado por qualquer setor da economia. 

Além disso, o amplo escopo territorial de aplicação da lei poderá gerar conflitos de lei e 

desestímulo às exportações de serviços e às atividades de empresas multinacionais no país.  

Tal como redigidas, estas disposições implicam a aplicação da lei brasileira a atividades 

de tratamento de dados que ocorrem no Brasil, mas que envolvem estrangeiros, e não apenas 

cidadãos brasileiros. A aplicação da lei brasileira nesses casos poderia desestimular organizações 

do setor privado a escolher o Brasil como centro de operações, por exemplo, uma empresa com 

operações na América do Sul relutaria em estabelecer um Data Center no Brasil nesse ambiente 

regulatório, pois se veria obrigada a cumprir com a legislação brasileira mesmo sem tratar dados 

de cidadãos brasileiros. 
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Ademais, tendo em vista a vasta abrangência do conceito de tratamento previsto no PL 

5276/2016 e os possíveis impactos negativos que tal conceito abrangente pode trazer para o 

simples trânsito de dados pelo território nacional, sugere-se que o texto deste Projeto de Lei 

passe a trazer de maneira clara a exclusão da aplicação do escopo da lei aos dados que circulem 

de maneira meramente transitória pelo território nacional.  

Outrossim, na esteira das exceções necessárias ao escopo da legislação de proteção de 

dados estão os dados anônimos, que não são considerados dados pessoais, exatamente pela 

ausência de identificação do seu titular e, portanto, não lhes pode ser aplicável a mesma proteção 

conferida aos dados pessoais. Assim, enquanto os dados permanecerem anônimos, estes não 

devem estar sujeitos ao escopo da legislação de proteção de dados, podendo ser tratados sem a 

necessidade de consentimento prévio do titular do dado. 

De forma a deixar claro o escopo de aplicação da Lei, sugerimos que a norma traga uma 

exclusão clara e expressa aos dados anônimos. A eventual desanonimização, para qualquer 

finalidade, faz com que os dados sejam reclassificados de dados anônimos para dados pessoais, 

passando então o responsável ao cumprimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais. 

A sugestão de exclusão dos dados anônimos do âmbito de aplicação da Lei decorre da 

natureza de tais dados, visto que por definição não são dados pessoais, e na prática, há diversas 

situações em que não é necessária a identificação do titular para o tratamento de seus dados 

pessoais, como, por exemplo, para pesquisa e desenvolvimento a fim de apurar a relevância de 

determinados grupos de informações. Portanto, ainda que seja possível identificar o titular, o 

responsável pode optar por não o fazer, coletando, armazenando, tratando e usando os dados 

de forma anônima. 

Devido à evolução tecnológica, a existência de meios suscetíveis a identificar o titular dos 

dados anônimos será, a cada dia, mais frequente e acessível. Porém, se o responsável pelo 

tratamento não fizer uso dessas tecnologias, os dados não deixarão de ser anônimos pela simples 

existência de tais mecanismos de desanonimização e, consequentemente, não haverá qualquer 

prejuízo à liberdade, privacidade ou intimidade de seus titulares. 

Logo, o que se deve cuidar é para que, em caso de desanonimização, apliquem-se as 

disposições da legislação de proteção de dados de modo a proteger a liberdade, a privacidade e 

a intimidade dos titulares. 

Nesse particular, cumpre ressaltar que a utilização de dados anônimos é absolutamente 

essencial para o desenvolvimento da economia digital, inclusive para o que se convencionou 

chamar de inovação baseada em dados, como nos exemplos1 indicados abaixo oriundos de 

                                                                 
1 Qual o “x” da questão com relação a dados? - BSA - The Software Alliance. Disponível em http://data.bsa.org/wp-
content/uploads/2015/10/BSADataStudy_br.pdf.  
 

http://data.bsa.org/wp-content/uploads/2015/10/BSADataStudy_br.pdf
http://data.bsa.org/wp-content/uploads/2015/10/BSADataStudy_br.pdf
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diferentes partes do mundo: 

▪ No Canadá, ao rastrear mais de 1.000 pontos de dados por segundo, cientistas 

descobriram que crianças nascidas prematuramente com sinais vitais estáveis 

apresentavam maior risco de desenvolver febre, isso permitiu que os médicos 

tomassem medidas preventivas, salvando vidas; 

▪ No Quênia, cientistas que estudam os padrões de infecção por malária usaram 

dados provenientes de telefones celulares para especificar os locais em que a 

transmissão da doença estava ocorrendo, ajudando a orientar os esforços de 

erradicação do governo2; 

▪ Nos Emirados Árabes Unidos, novas ferramentas de dados estão sendo usadas para 

projetar o primeiro edifício de “energia positiva” do mundo, que produz mais 

energia do que consome3; 

▪ Agricultores na Índia estão usando dados de sementes, satélites, sensores e 

tratores para tomar decisões mais assertivas sobre o que cultivar, como plantar, 

como monitorar o frescor dos alimentos e como se adaptar às mudanças 

climáticas4; 

▪ A cidade de Barcelona está utilizando dados para criar uma cidade mais inteligente, 

melhorar os serviços do Governo e oferecer soluções de transporte sustentáveis5; 

▪ Departamentos de polícia modificaram um algoritmo originalmente desenvolvido 

para prever terremotos e agora estão utilizando-o para prever, com precisão de 

150 metros, onde crimes podem ocorrer. Roubos sofreram queda de 33% e crimes 

                                                                 
2 Long, Jessica, and William Brindley. The Role of Big Data and Analytics in the Developing World. Accenture, 2013. Print. 

Insights de parcerias de desenvolvimento da Accenture em funções de tecnologia ao lidar com desafios de 

desenvolvimento. Disponível em https://www.accenture.com/us-en/~/media/Accenture/Conversion-

Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_5/Accenture-ADP-Role-Big-Data-And-Analytics-Developing-

World.pdf.  

 
3 “Autodesk the Gallery Masdar Headquarters Positive Energy Building.” Autodesk.com. 2015. Web. Disponível em 

http://smithgill.com/work/masdar_headquarters/.  

 
4 Bunge, Jacob. “Big Data Comes To The Farm, Sowing Mistrust.” Wall Street Journal 2014. Print. 

https://www.wsj.com/articles/no-headline-available-1393372266?tesla=y e “Supply Chain Management Solution for Fast 

Moving Consumer Goods & Food Industries - Farm to Fork Tech Mahindra.”, Techmahindra. 2015. Web. Disponível em   

http://www.techmahindra.com/en-US/wwd/solutions/Pages/Enterprises/retail_farm_fork.aspx.  

 
5 “City Of Barcelona Realizes Vision of Innovative City Governance with Cloud, Devices, and Apps.” Customers. 

microsoft.com. 2014. Web. Disponível em https://customers.microsoft.com/en-us/home?sq=&ff=&p=0.   

  

https://www.accenture.com/us-en/~/media/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_5/Accenture-ADP-Role-Big-Data-And-Analytics-Developing-World.pdf
https://www.accenture.com/us-en/~/media/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_5/Accenture-ADP-Role-Big-Data-And-Analytics-Developing-World.pdf
https://www.accenture.com/us-en/~/media/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_5/Accenture-ADP-Role-Big-Data-And-Analytics-Developing-World.pdf
http://smithgill.com/work/masdar_headquarters/
https://www.wsj.com/articles/no-headline-available-1393372266?tesla=y
http://www.techmahindra.com/en-US/wwd/solutions/Pages/Enterprises/retail_farm_fork.aspx
https://customers.microsoft.com/en-us/home?sq=&ff=&p=0
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violentos de 21% nas regiões em que o software está sendo usado6; 

▪ Utilizando análise de dados e sensores marítimos que monitoram ondas, correntes 

e outros dados, pesquisadores estão prevendo tsunamis e outros desastres 

naturais, bem como seu impacto7. 

 

Frente aos exemplos acima, verificamos que quando inovadores agem com 

responsabilidade e criatividade, a inovação em dados pode dar respostas aos problemas do dia a 

dia e à alguns dos maiores desafios do mundo8, sendo fundamental evitar legislações que sejam 

exageradamente descritivas e que acabem por limitar ou eliminar o bom uso que a coleta e o 

tratamento de dados possam fazer. 

 

No Brasil podemos indicar como exemplo os dados que são coletados por meio do 

aplicativo WAZE, que permitem que as pessoas consigam trafegar de forma mais ágil em uma 

cidade complexa como São Paulo, onde o trânsito é um real empecilho ao deslocamento. Os 

dados coletados, por meio do aplicativo, podem ser associados ao número do telefone do usuário 

e com o cruzamento da base de dados da operadora levar a identificação do motorista, porém o 

propósito primordial da coleta não é a identificação dos dados pessoais e sim o mapeamento do 

trânsito da cidade de modo a permitir a sugestão de rotas alternativas mais ágeis, se assim o 

usuário o desejar. Por meio da análise de dados anônimos, o aplicativo permite a otimização do 

tráfego e tem como externalidade positiva a redução da emissão de CO2.  

 

Temos, portanto, dados que embora identificáveis não são usados para tal finalidade, e 

sim em caráter essencialmente anônimo, devendo como tal serem tratados.  

 

                                                                 
6 “Ten Big Data Case Studies in a Nutshell.” TechTarget, 2013. Print. Essential Guide. Disponível em 

http://searchcio.techtarget.com/opinion/Ten-big-data-case-studies-in-a-nutshell.  

 
7 “Big Data to Predict Offshore Accidents, Tsunamis and Other Natural Disasters.” Predictive Analytics Today. 2013 Web. 

Disponível em http://www.predictiveanalyticstoday.com/big-data-predict-shore-accidents-tsunamis-natural-disasters/.  

 
8 Qual o “x” da questão com relação a dados? - BSA - The Software Alliance. Disponível em http://data.bsa.org/wp-

content/uploads/2015/10/BSADataStudy_br.pdf.  

 

http://searchcio.techtarget.com/opinion/Ten-big-data-case-studies-in-a-nutshell
http://www.predictiveanalyticstoday.com/big-data-predict-shore-accidents-tsunamis-natural-disasters/
http://data.bsa.org/wp-content/uploads/2015/10/BSADataStudy_br.pdf
http://data.bsa.org/wp-content/uploads/2015/10/BSADataStudy_br.pdf
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DEFINIÇÃO DE DADO PESSOAL, DADOS SENSÍVEIS E DADOS ANONIMIZADOS  

ARTIGO 5º   

Art. 5º [...] 

I - dado pessoal: dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, inclusive 

números identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos quando estes 

estiverem relacionados a uma pessoa; qualquer dado que identifique de forma exata e 

precisa uma pessoa natural. 

[...] 

III - dados sensíveis: dados pessoais sobre a origem racial ou étnica, as convicções 

religiosas, as opiniões políticas, a filiação a sindicatos ou organizações de caráter religioso, 

filosófico ou político, dados relacionados à condição médica do titular, referentes à saúde 

ou a vida sexual, e dados genéticos e referentes à orientação afetiva e de gênero e 

biométricos; 

[...] 

IV - dados anonimizados: dados relativos a um titular que não possa ser seja identificado;, 

considerando a utilização dos meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de sua 

coleta ou tratamento.  

 

Justificativa 

Dado Pessoal  

Devem ficar sujeitos à lei somente os dados que inequivocamente possam ser utilizados 

para identificar a pessoa natural, podendo assim afetar a sua privacidade, devendo ser excluídos 

desta definição todos os demais.  

Um conceito amplo de dado pessoal pode inibir o desenvolvimento da economia e a 

inovação baseada em dados, na medida em que os tratamentos englobam dados que são 

meramente relacionados as pessoas naturais ou identificação eventual quando combinados com 

outros dados pessoais. Uma conceituação ampla tornaria praticamente todos os dados 

produzidos pela atividade humana sujeitos à Lei, ainda que não possam ser utilizados para 

identificar inequivocamente eventual titular dos dados. 

Dados Sensíveis 

Recomenda-se que seja adotada uma definição de dados sensíveis taxativa, evitando-se 

definições abertas e genéricas, a exemplo do que se dá em outros países, em razão de sua 

especialidade e das diversas restrições impostas à sua coleta e tratamento. 
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Em geral, não se configuram como dados de saúde os dados gerados por aplicativos de 

estilo de vida e dispositivos medidores, não requerendo, portanto, proteção especial. Por outro 

lado, o direito à manifestação pública a respeito de convicções religiosas, opiniões políticas, ou 

filiação a sindicatos não deve ser cerceado. Assim sendo a futura lei de proteção de dados deve 

reconhecer e respeitar a expressão de tais convicções ou filiações, quando forem espontânea e 

livremente fornecidas pelos titulares, como manifestação de pensamento, consciência ou crença, 

e que constituem a base da liberdade de expressão e do exercício pleno da cidadania. 

Neste sentido, recomenda-se que o tratamento de dados pessoais sensíveis, 

voluntariamente disponibilizados por seus titulares, prescinda de consentimento diferenciado, 

como se segue: os dados pessoais sensíveis que sejam voluntariamente disponibilizados por seus 

titulares como manifestação de sua liberdade de expressão, consciência ou crença, poderão ser 

tratados como dados pessoais. 

Dados Anonimizados  

Os dados utilizados de uma maneira não relacionada a uma pessoa natural específica são 

a espinha dorsal do modelo da economia impulsionada por dados, que hoje representa um 

acelerador do desenvolvimento econômico e da inovação tecnológica. Não devem estar sujeitas 

à aplicação da Lei de proteção de dados pessoais que tenham sido anonimizados ou que de 

qualquer outra forma não possam identificar a pessoa natural. 

Entretanto, temos que recordar que nosso conhecimento ainda é incipiente em relação à 

gama de possibilidades de utilização e tratamento dos dados pessoais e dos dados anônimos. 

Assim sendo, ainda não nos parece correta a utilização de uma classificação tão estática quanto 

esta que entende apenas a existência de dados pessoais (tendo como subcategoria dados 

pessoais sensíveis) e dados anônimos. 

O universo dos dados compreende uma diversidade de camadas – muito mais ampla do 

que esta que reconhece apenas dados pessoais e dados anônimos – que precisam de atenção e 

análise em razão das suas infinitas possibilidades de tratamento que poderão suportar, por 

exemplo, a transformação de um dado pessoal em dado anônimo apenas com a alteração do fim 

para o qual este dado está sendo utilizado. A lei de proteção de dados deve buscar entender 

essas múltiplas nuances existentes entre dados pessoais e dados anônimos, e o arcabouço legal 

deve garantir distintos níveis de proteção de acordo com estes diferentes tipos de dados, com o 

objetivo de evitar obstáculos para a criação de novas aplicações e tecnologias que venham a 

impactar a inovação e o desenvolvimento da economia digital no Brasil. 
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CONSENTIMENTO  

ARTIGOS 5º, 7º E 9º 

Art. 5º [...] 

[...] 

VII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca, fornecida por qualquer 

meio que o certifique, inclusive quando o tratamento se der mediante o uso da Internet, 

pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma 

finalidade determinada; 

[...] 

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes 

hipóteses: 

I - mediante o fornecimento pelo titular de consentimento livre, informado e inequívoco, 

por qualquer meio que o certifique; 

[...] 

Art. 9º O consentimento previsto no art. 7º, inciso I, inclusive quando o tratamento se der 

mediante o uso da Internet, deverá ser livre, informado e inequívoco e fornecido por 

escrito ou por qualquer outro meio que o certifique. 

[...]  

§ 4º O consentimento deverá se referir a finalidades determinadas propósitos legítimos, 

sendo nulas as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais.  

 

Justificativa 

 A regra geral do consentimento informado e inequívoco trazido pelo PL 5276/2016 é um 

importante e necessário avanço, garantindo a um só tempo a plena manifestação do 

consentimento e a não exigência de modos rígidos para a sua manifestação, o que seria 

incompatível com o dinamismo da inovação baseada no uso da Internet. 

Neste sentido, entende-se por consentimento expresso aquele prestado por meios 

formais, com cláusulas destacadas e manifestação por escrito do titular dos dados. Já o 
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consentimento inequívoco, acertadamente erigido pelo citado PL como regra geral para a 

manifestação do consentimento para o tratamento de dados pessoais, é entendido como uma 

declaração ou comportamento afirmativo do titular e pode ser prestado de forma eficaz e 

completamente hábil a proteger os direitos e interesses dos titulares de dados ao tempo em que 

também se compatibiliza com o dinamismo do uso da Internet. 

O consentimento inequívoco pode ser prestado não apenas por meio de declarações em 

cláusula destacada e por escrito pelo titular, como também por meios eletrônicos e declarações 

orais, incluindo marcar uma alternativa (“ticking a box”) ao visitar um website, optar por 

determinadas configurações técnicas para o processamento de dados e informações pessoais, ou 

qualquer outra forma de declaração ou conduta que claramente indique a aceitação do titular 

quanto ao processamento dos seus dados pessoais. O consentimento inequívoco – 

diferentemente do expresso – ajuda a evitar práticas altamente indesejáveis e prejudiciais à 

experiência dos usuários da Internet, como a chamada “fadiga do consentimento” causada pelo 

excesso de requisições formais de prestação de consentimento expresso, que acaba resultando 

na prestação mal informada do consentimento, em grave prejuízo aos titulares e seus direitos. 

Além disso, devemos recordar que a regra de consentimento contida na lei sobre 

proteção de dados será amplamente aplicável no país, atingindo o tratamento de dados pessoais 

feito seja por pessoa natural, seja por pessoa jurídica de direito público ou privado, sejam os 

dados coletados por meios físicos, digitais ou por meio do uso da Internet. 

Todavia, cabe-nos ressaltar que o Marco Civil da Internet pode ser interpretado por 

alguns como lei específica no que diz respeito ao tratamento de dados mediante o uso da Internet 

no Brasil e com base nisso, alguns poderiam argumentar que a regra do consentimento expresso, 

presente no Art. 7º, VII e IX do Marco Civil, teria prevalência, dada a sua especificidade, no caso 

do tratamento de dados realizados mediante o uso da Internet. 

Tal interpretação poderia levar a uma situação incoerente em que o consentimento 

necessário para o tratamento de dados feito mediante o meio mais dinâmico e propenso à 

inovação como é a Internet, seria mais rígido (livre, expresso e informado, devendo 

necessariamente ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais, conforme 

disposto no Art. 7º, VII e IX do Marco Civil da Internet) que o exigível para o tratamento de dados 

por outros meios (informado e inequívoco, dispensado das formalidades escritas, conforme 

disposto no texto do PL 5276/2016). 
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PRINCÍPIO DA FINALIDADE 

ARTIGOS 6º E 8º 

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os 

seguintes princípios: 

I - finalidade: pelo qual o tratamento deve ser realizado para propósitos finalidades 

legítimos, específicas, explícitas e informadaos ao titular, não podendo ser tratados 

posteriormente de forma incompatível com essas finalidades. 

[...] 

Art. 8º O titular deverá ter acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus 

dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva sobre, entre 

outros: 

I - finalidade específica do tratamento;   

II - forma e duração do tratamento;  

[...] 

§ 3º Nas atividades que importem em coleta continuada de dados pessoais, o titular 

deverá ser informado periodicamente sobre as principais características do tratamento, 

nos termos definidos pelo órgão competente. 

 

Justificativa  

A necessidade de uma finalidade para a coleta e tratamento de dados pessoais e de sua 

informação para o titular dos dados tem sido um importante mecanismo de proteção dos dados 

pessoais, sendo referência tanto para normas das empresas quanto para fundamentar legislações 

sobre o tema. No entanto, com os avanços da tecnologia e massificação do uso de sensores, há 

uma tendência de crescimento na coleta e no tratamento de dados de todos os tipos, incluindo 

pessoais. Essas informações que são coletadas e analisadas, permitem avanços nos mais 

diferentes campos da atuação humana, otimizando a agricultura, tornando a mobilidade urbana 

mais inteligente, auxiliando governos a reduzir a poluição, etc. 

Com a análise de dados em grande escala, através do Big Data, torna-se possível conhecer 

determinados contextos como também prever padrões e dar respostas a perguntas que sequer 

haviam sido formuladas no ato da coleta dos dados. 
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Dessa maneira, algumas autoridades passaram a revisar suas legislações de proteção de 

dados para equilibrar a necessidade do respeito à finalidade e a continuidade das inovações 

baseadas no uso de dados. Um bom exemplo dessa adequação foi a criação da possibilidade de 

coleta e tratamento de dados baseados no legítimo interesse do responsável pelos dados. 

Assim, propomos que se permaneça o princípio da finalidade, mas que, todavia, seja 

apenas legítimo e informado, sem necessariamente ter de ser explícito e específico, sob pena de 

impedir o processo de inovação e desenvolvimento da economia digital e se gerar contenciosos 

jurídicos no futuro. 

Além disso, faz-se necessário esclarecer que a forma utilizada para tratamento dos dados 

poderá ser alterada pelo responsável pelo tratamento em razão da atualização de tecnologia –  

não podendo ser este motivo entendido como uma alteração que impactará negativamente a 

relação com o titular dos dados –, via de regra tais atualizações visam, justamente, maior proteção 

dos dados. Ademais, ao longo do processo de tratamento seu prazo poderá ser alterado por 

distintas razões que tampouco causarão qualquer prejuízo para o titular dos dados. 

Impor ao responsável pelo tratamento dos dados que informe periodicamente ao titular, 

na hipótese de ocorrência de coleta continuada dos dados, gera duas preocupações: sob a ótica 

do titular dos dados, poderá gerar fadiga no recebimento de informações periódicas sobre o 

tratamento, fazendo com que informações que sejam fornecidas sobre mudanças relevantes 

sejam desconsideradas pelo titular dos dados. Sob a ótica do responsável, tal obrigação periódica 

gera uma obrigação desproporcional em relação aos custos a serem suportados pelas empresas 

– e, novamente, frise-se, de qualquer porte econômico – que serão altíssimos e, provavelmente, 

poderão levar a inviabilidade econômica de muitos negócios baseados na florescente economia 

digital, em especial, as startups de tecnologia, com seus serviços disruptivos e modelos de 

negócios que trazem benefícios para a sociedade em geral. 

Quanto à previsão de informar o titular na hipótese de alteração das informações de 

contato do responsável pelo tratamento dos dados, vislumbramos que a alternativa cabível no 

presente caso seria a aceitação, pelo Regulador, desta informação ser dada através de atualização 

dos “Termos e Condições de Uso” do website, para que o titular fique ciente desta alteração. 

 

REQUISITOS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Artigo 10 

Art. 10. O legítimo interesse do responsável somente poderá fundamentar um tratamento 
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de dados pessoais, respeitados os direitos e liberdades fundamentais do titular, devendo 

ser necessário e baseado em uma situação concreta.  

[...] 

§ 2º O responsável deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento 

de dados baseado no seu legítimo interesse, devendo fornecer aos titulares mecanismos 

eficazes para que possam manifestar sua oposição ao tratamento de dados pessoais. 

Justificativa 

A possibilidade de tratamento de dados com base em interesses legítimos, conforme 

disposto no Art. 7º, IX, do PL 5276/2016, é um avanço necessário e importante, ao permitir que 

em determinados casos concretos, observados os direitos e liberdades fundamentais dos titulares 

e contempladas as legítimas expectativas do titular, assim como a adequação do tratamento, os 

responsáveis tenham a liberdade de tratar dados pessoais independentemente do fornecimento 

do consentimento pelo seu titular, por exemplo nos casos relacionados a detecção e prevenção 

a fraude, lavagem de dinheiro, aplicação de leis, segurança da informação e processamento de 

dados de funcionários.  

Por exemplo, no caso de segurança cibernética as organizações precisam monitorar, 

detectar e proteger seus sistemas, rede, infraestrutura, computadores, informações e outros, da 

invasão indesejada e de ataques cibernéticos. As empresas, inevitavelmente, processarão os 

dados pessoais das pessoas que possam ter acesso aos sistemas e redes da empresa como parte 

dos propósitos acima mencionados. O processamento de interesse legítimo é, muitas vezes, o 

único motivo pelo qual as organizações podem contar com esse tipo de processamento. 

Esses tipos de processamento são realizados por todas as organizações, tanto no setor 

público como no setor privado, e em todas as linhas de atuação. Exemplos específicos são: 

• Operações gerais de segurança de informação de uma organização para evitar acesso não 

autorizado, invasão, uso indevido de sistemas de empresas, redes, computadores e 

informações, incluindo prevenção de violações de dados pessoais e ataques cibernéticos; 

• Pirataria e prevenção de malware; 

• Proteção de direitos de IP e prevenção de roubo de IP; 

• Segurança do site; 

• Monitoramento de acesso a sistemas e downloads; 

• Uso de informações coletadas de sistemas de controle de acesso físico para investigar 

incidentes; 

• Detecção e investigação de incidentes de segurança - processamento de dados pessoais de 
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indivíduos envolvidos em um incidente, bem como os dados comprometidos subjacentes; 

• Investigação e denúncia de violações de dados; 

• Segurança do usuário do produto e produto9. 

 

Outro exemplo que pode se aplicar a regra do legítimo interesse está relacionado ao 

mercado de crédito, quando para fins de anotação de inadimplência em bancos de dados de 

proteção ao crédito, a qual independe de consentimento embora deva ser comunicada ao titular 

na forma do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. A redação do § 2º do Art. 10 pode 

acarretar interpretações divergentes sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

e a sua prevalência sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais, acarretando risco de criar-se uma 

nova indústria de dano moral acerca do tema. 

Veja-se que as informações negativas se referem a obrigações não pagas pelos devedores 

e que podem influenciar na análise de crédito por futuros concedentes, razão pela qual a sua 

divulgação normalmente não interessa aos devedores, sobretudo se estiverem buscando uma 

nova contratação de crédito. Logo, pela própria natureza das informações negativas, seria um 

contrassenso permitir que o devedor possa se opor – e certamente se oporia – à sua 

disponibilização pelos legítimos interessados. 

De acordo com estudo realizado pela Serasa Experian e com base em modelo 

econométrico que relaciona o PIB com a concessão de crédito com recursos livres às pessoas 

físicas (ambas variáveis deflacionadas pela inflação oficial IPCA), estima uma elasticidade do PIB 

em relação ao crédito de 0,33, ou seja, para cada 1% de redução na concessão de crédito com 

recursos livres às pessoas físicas haveria uma retração de 0,33% no PIB. Portanto, teríamos uma 

retração de, aproximadamente, 26% no PIB (deflacionado), fazendo-o retroagir ao nível de 2007. 

Sabendo-se que o próprio Banco Central do Brasil estima, em seu Relatório de Economia 

Bancária e Crédito – 2014, que a inadimplência chega a corresponder a cerca de 33% do spread 

bancário, seria inevitável o impacto para o consumidor em termos de quão mais caro ele teria 

que pagar pelos financiamentos caso as condições de análise e concessão de crédito se 

deteriorassem em função da perda de performance dos modelos de análise de risco de crédito 

face à aplicação da lei, sem que disso resulte qualquer benefício para a sociedade. 

Por fim, podemos citar ainda como exemplo o uso do interesse legítimo no 

processamento de dados de emprego, visto que independentemente da indústria, as 

                                                                 
9https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/final_cipl_examples_of_legitimate_interest_groun

ds_for_processing_of_personal_data_16_march_2017.pdf.   

 

https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/final_cipl_examples_of_legitimate_interest_grounds_for_processing_of_personal_data_16_march_2017.pdf
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/final_cipl_examples_of_legitimate_interest_grounds_for_processing_of_personal_data_16_march_2017.pdf
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organizações processam os dados dos funcionários para situações que não são necessárias para 

a execução do contrato de trabalho, mas são, no entanto, usuais ou necessárias para fins 

operacionais, administrativos, de recursos humanos e de recrutamento. Exemplos específicos são: 

• Verificações de antecedentes criminais e verificação de segurança nas funções de 

recrutamento; 

• Ferramentas e aplicativos de gerenciamento de desastres e emergências; 

• Compartilhamento de dados dos funcionários entre as diversas unidades da empresa; 

• Linhas de relatório de conduta empresarial e ética; 

• Cumprimento das políticas internas, prestação de contas e requisitos de governança e 

investigações corporativas; 

• Gravação e monitoramento de chamadas para treinamento e desenvolvimento de 

funcionários dos call centers; 

• Gerenciamento de pessoal, previsões e planejamento; 

• Administração de viagens; 

• Processamento dos dados dos membros da família no contexto dos registros de RH - 

parentes, contato de emergência, benefícios e seguro, etc.; 

• Defesa de reivindicações – compartilhamento de imagens das instalações com seguradoras 

quando necessário para processar, investigar ou defender reclamações devido a incidentes 

ocorridos nas instalações da empresa. 

Contudo, a parte final do § 2º do Art. 10 esvazia essa possibilidade ao prejudicar a 

independência entre a hipótese de tratamento baseada nos interesses legítimos e aquela baseada 

no fornecimento do consentimento pelo titular. Isso porque, embora sob o artigo que trata dos 

interesses legítimos, a parte final desse dispositivo permite um mecanismo de opt-out pelo titular, 

contrariando o regime de tratamento de dados pautado pelos interesses legítimos com um 

retorno reverso às regras de consentimento. Busca-se, com a alteração sugerida, preservar, de 

forma equilibrada, a proteção dos titulares, o livre exercício empresarial dos responsáveis pelo 

tratamento e o desenvolvimento econômico e social do País. 

Vale ressaltar que esta hipótese não encontra paralelo nas regras sobre os interesses 

legítimos presentes no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia (GDPR, 

2016). 
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TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS  

Artigo 11 

Art. 11 É vedado o tratamento de dados pessoais sensíveis que não sejam 

voluntariamente disponibilizados por seus titulares como manifestação de sua liberdade 

de expressão, consciência ou crença, salvo: [...] 

 

Justificativa  

O PL 5276/2016 caracteriza como dados sensíveis “dados pessoais sobre a origem racial 

ou étnica, as convicções religiosas, as opiniões políticas, a filiação a sindicatos ou organizações 

do caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual, bem como 

dados genéticos ou biométricos” e exige, em seu art. 11, requisitos formais para o seu tratamento, 

em especial, consentimento expresso e em separado. 

Assim como a definição de dados pessoais, a de dados sensíveis é ampla e exemplificativa, 

inibindo que novas empresas e novos modelos de utilização de tais dados para fins sociais e/ou 

econômicos se desenvolvam no país.  

Um exemplo do uso social e extremamente positivo de dados que poderiam estar 

abarcados por tal definição ampla de dados sensíveis e, consequentemente, poderia ser inibido 

no país, é o uso do Big Data para compreender e traçar estratégias efetivas na área de saúde 

pública no caso de epidemias atingindo grandes áreas geográficas como, por exemplo, Ebola ou 

o Zika. Graças à possibilidade de tratar tais dados referentes à saúde com flexibilidade e 

responsabilidade, é possível, por exemplo, ajudar organizações não-governamentais a fazer com 

que as informações adequadas sobre prevenção e tratamento de doenças cheguem às pessoas 

certas, localizadas nos focos de epidemias, ajudando-as a proteger suas famílias e comunidades.  

Ao lado disso, e especificamente no que compete ao tratamento de dados sociais 

referentes à orientação religiosa, política, social, ou à filiação a sindicatos ou organizações de 

caráter religioso, filosófico ou político, é preciso se ter muita cautela para não inibir a sua livre 

manifestação, conforme assegurado pela Constituição, nos termos do Art. 5º (incisos VI, VIII e IX) 

dentre outros dispositivos, de forma que a lei da proteção de dados deve reconhecer e respeitar 

a expressão de tais convicções ou filiações quando forem espontânea e livremente fornecidas 

pelos titulares como manifestação de sua liberdade de expressão, consciência ou crença, que 

constituem a base do ativismo e exercício pleno da cidadania, permitindo maior flexibilidade do 

uso desses dados, no contexto em que forem fornecidos. 
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TRATAMENTO DE DADOS DE MENORES DE IDADE 

ARTIGO 14 

Art. 14 O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes menores de 13 anos 

deverá ser realizado no seu melhor interesse, nos termos da legislação. 

 

Justificativa 

É necessário indicar uma idade para definir “criança” ou “adolescente”. De acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/901), "criança" é a pessoa com até 12 anos de 

idade, e "adolescente" é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. É importante especificar as idades 

listadas no artigo considerando como modelo o padrão atual adotado pelos EUA, no qual pessoas 

com 13 anos ou mais não precisam do consentimento dos pais. 

A idade de 13 anos reflete internacionalmente a idade de transição de criança para 

adolescente, ou seja, a transição para um ambiente de maior independência. De acordo com 

Stanford Children's Health, a adolescência que se inicia aos 13 anos10 marca o começo de um 

pensamento mais complexo em torno da tomada de decisão pessoal. Stanford11 apoia que os 

adolescentes sejam encorajados a expressar e compartilhar ideais e pensamentos e a Internet 

oferece um espaço social e seguro para participar desse compartilhamento12. Assim, como os 

especialistas13 apontam, devemos nos concentrar na criação de ambientes online seguros para 

essa transição, fornecer o acesso e, em seguida, prover educação, orientação e ferramentas para 

o uso destas tecnologias com sabedoria, ao invés de limitar o acesso através de mecanismos de 

consentimento. 

Além disso, o uso de ferramentas de controle parental já está contemplado na legislação 

brasileira, por exemplo, no Marco Civil da Internet, que em seu Art. 29 concede aos usuários a 

liberdade de "[..] livre escolha na utilização de programa de computador em seu terminal para 

                                                                 
10 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm.  

 
11 http://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=cognitive-development-90-P01594.  

 
12 A transição para a idade de 13 anos reflete as necessidades de desenvolvimento dos jovens à medida que exploram e 

desenvolvem a sua identidade pessoal. Conforme apresentado por Piaget, os jovens de 13 anos ou mais têm a capacidade 

de usar o raciocínio hipotético. Isso permite que eles compreendam as consequências hipotéticas de suas ações online, 

especialmente quando o efeito dessas ações pode não ocorrer imediatamente. 

 
13http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-adolescent-health/_includes/_pre-

redesign/Interactive%20Guide.pdf.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=cognitive-development-90-P01594
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-adolescent-health/_includes/_pre-redesign/Interactive%20Guide.pdf
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-adolescent-health/_includes/_pre-redesign/Interactive%20Guide.pdf
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exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio a seus filhos 

menores, desde que respeitados os princípios desta Lei e da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 

- Estatuto da Criança e do Adolescente”. O Parágrafo Único do citado artigo do Marco Civil da 

Internet também impõe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão e de 

aplicações de internet e a sociedade civil, “promover a educação e fornecer informações sobre o 

uso dos programas de computador previstos no caput, bem como para a definição de boas 

práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes”. 

 

DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS  

ARTIGO 18. 

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter, em relação aos seus dados: 

[...] 

§3º Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o § 2º, o 

responsável enviará ao titular, no prazo de 30 (trinta) dias em até sete dias, contados da 

data do recebimento do requerimento, prorrogáveis automaticamente por até 2 (dois) 

meses na hipótese de complexidade do requerimento ou do grande número de 

solicitações a serem atendidas, resposta em que poderá:  

 

Justificativa: 

O prazo de 7 dias para resposta por parte do responsável pelo tratamento dos dados à 

solicitação do titular de oposição ao tratamento realizado é insuficiente. Para que haja tempo 

hábil para fornecimento de uma resposta adequada por parte do responsável pelo tratamento de 

dados solicitamos que este prazo seja de, no mínimo, 30 dias contados da data da recepção do 

pedido. Quando necessário e, em razão da complexidade do pedido e do número de solicitações, 

solicitamos que este prazo seja prorrogado, automaticamente, por até 2 meses.  

Cumpre ressaltar que o Brasil não inovará ao propor tal prazo em sua lei de proteção de 

dados. A União Europeia, com a edição do seu Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(GDPR, 2016) determinou em seu Art. 12 (3) prazo similar para atendimento deste tipo de 

demanda pelo responsável pelo tratamento dos dados.  
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TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO  

ARTIGO 26. 

Art. 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a 

finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos 

e entidades públicas, respeitados os princípios da proteção de dados pessoais elencados 

no art. 6º desta Lei. 

Parágrafo único. É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais 

constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto em casos de execução 

descentralizada de atividade pública que o exija e exclusivamente para este fim específico 

e determinado, observado o disposto na Lei nº 12.527 de 2011. 

 

Justificativa 

O Parágrafo único do Art. 26 pretende restringir a transferência de dados pessoais de 

bases de dados públicos para entidades privadas, com exceção a algumas situações específicas. 

Cabe observar que ao restringir a transferência de dados (seja total ou parcial) para entidades 

privadas, a legislação poderá privar o Poder Público de usar tecnologias inovadoras, em sua 

grande maioria produzidas pelo setor privado. Um bom exemplo são os serviços da Big Data via 

computação em nuvem (“Cloud”), possibilitando ao Poder Público ter acesso a grande poder de 

processamento e de análise de dados sem, no entanto, ter de investir em infraestrutura física (que 

envolve altos custos com aquisição e instalação de equipamentos, manutenção, energia elétrica, 

entre outros). Tal legislação também poderia restringir o acesso do Poder Público a tecnologias 

de armazenamento de dados e de padrões de segurança criptográficos em nuvem. 

 Ademais, restringir esse tipo de transferência de dados não garante necessariamente que 

o Poder Público terá as melhores condições de garantia da segurança da informação do que 

aqueles que são oferecidos hoje por algumas empresas do setor privado. Corre-se o risco de 

paralisar a execução de serviços importantes, como os sociais, por exemplo, que são prestados 

pelo Poder Público com o auxílio de entidades privadas. 

 O art. 5º, inc. XXXIII, da Constituição Federal, dispõe que “todos têm direito a receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

A Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527/2011), ao regulamentar o direito fundamental 

à informação, estabelece as seguintes diretrizes: “I - observância da publicidade como preceito 

geral e do sigilo como exceção; II – divulgação de informações de interesse público, 

independentemente de solicitações; III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela 
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tecnologia da informação; IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 

administração pública; V – desenvolvimento do controle social da administração pública”. 

Cabe, portanto, aos órgãos integrantes da Administração Pública assegurar o acesso aos 

dados públicos a todos que lhe solicitarem, inclusive divulgando-os independentemente de 

solicitação, resguardando-se, por óbvio, os dados cujo sigilo é imprescindível para a segurança 

da sociedade e do Estado. 

 

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS  

Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos 

seguintes casos: 

I - para países que proporcionem nível de proteção de dados pessoais ao menos 

equiparável ao desta Lei; 

II - quando a transferência for necessária para a cooperação judicial internacional entre 

órgãos públicos de inteligência e de investigação, de acordo com os instrumentos de 

direito internacional; 

III - quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade 

física do titular ou de terceiro; 

IV - quando o órgão competente autorizar a transferência; 

V - quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação 

internacional; 

VI - quando a transferência for necessária para execução de política pública ou atribuição 

legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do art. 24;ou 

VII - quando o titular tiver fornecido o seu consentimento para a transferência, com 

informação prévia e específica sobre o caráter internacional da operação, com alerta 

quanto aos riscos envolvidos. 

Parágrafo único. O nível de proteção de dados do país estrangeiro será avaliado pelo 

órgão competente, que levará em conta: 

I - as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino; 

II – a natureza dos dados; 

III – a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta 

Lei; 

IV – a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento; e 
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V – as outras circunstâncias específicas relativas à transferência. 

Art. 34. A autorização referida no inciso IV do caput do art. 33 será concedida quando o 

responsável pelo tratamento apresentar garantias suficientes de observância dos 

princípios gerais de proteção e dos direitos do titular, apresentadas em cláusulas 

contratuais aprovadas pelo órgão competente para uma transferência específica, em 

cláusulas contratuais padrão ou em normas corporativas globais, nos termos do 

regulamento. 

1º O órgão competente poderá elaborar cláusulas contratuais padrão ou homologar 

dispositivos constantes em documentos que fundamentem a transferência internacional 

de dados, que deverão observar os princípios gerais de proteção de dados e os direitos 

do titular, garantida a responsabilidade solidária do cedente e do cessionário, 

independentemente de culpa.  

2º Os responsáveis pelo tratamento que fizerem parte de um mesmo grupo econômico 

ou conglomerado multinacional poderão submeter normas corporativas globais à 

aprovação do órgão competente, obrigatórias para todas as empresas integrantes do 

grupo ou conglomerado, a fim de obter permissão para transferências internacionais de 

dados dentro do grupo ou conglomerado sem necessidade de autorizações específicas, 

observados os princípios gerais de proteção e os direitos do titular.  

3º Na análise de cláusulas contratuais, documentos ou de normas corporativas globais 

submetidas à aprovação do órgão competente, poderão ser requeridas informações 

suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações de 

tratamento.  

4º As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos 

do titular referidas no caput serão, também, analisadas de acordo com as medidas 

técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto nos § 1º e 

§ 2º do art. 45.  

Art. 35. O cedente e o cessionário respondem solidária e objetivamente pelo tratamento 

de dados, independentemente do local onde estes se localizem, em qualquer hipótese. 

Art. 33. A transferência internacional de dados poderá ocorrer livremente observado os 

princípios estabelecidos nesta lei.  

 

Justificativa  

Um dos temas centrais no debate sobre proteção de dados pessoais é a questão da 

transferência internacional de dados, essa centrada em uma preocupação ainda anterior ao 
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mundo conectado, na qual o regulador europeu tinha uma preocupação, legítima, de garantir 

que os dados dos seus cidadãos fossem protegidos, em qualquer lugar do mundo onde fossem 

tratados. 

Nessa época, contudo, a transferência internacional de dados não era algo absolutamente 

corriqueiro e cotidiano como vemos atualmente. A realidade atual é que o fluxo internacional de 

informações é uma importante fonte de valor econômico e social, sendo que um dos grandes 

benefícios da sociedade digital está justamente nas economias de escala advindas desse 

ecossistema. Isto porque, fluxos internacionais de informação são extremamente necessários para 

a manutenção dos mais diversos tipos de atividade econômica e são, na prática, um pressuposto 

para o bom funcionamento da sociedade conectada. 

A Internet e o livre fluxo internacional de dados propiciam, atualmente, o florescimento 

de diversas empresas digitais, em diferentes lugares do mundo, que graças a inexistência de 

barreiras no mundo digital conseguem atingir pessoas a qualquer hora e em qualquer lugar. 

A invenção da Internet e o consequente livre fluxo de dados por ela proporcionado são 

o maior avanço na facilitação do comércio. Isso porque, servem como um mercado ou um canal 

de distribuição, que têm permitido o comércio transnacional, a concorrência e a inovação14. Neste 

sentido, os países poderão aumentar os benefícios internos de toda a sociedade conectada 

expandindo a penetração da Internet e criando regulações inteligentes, que permitam que os 

dados possam trafegar de forma segura e livre em seus territórios. Do contrário, estudos 

acadêmicos apontam que restrições ao livre fluxo internacional de dados e informações poderão 

reduzir o crescimento do PIB entre 1-2 pontos percentuais15. 

Apesar de legítima a preocupação do legislador acerca da transferência e do fluxo das 

informações pessoais dos cidadãos ao redor do mundo, propondo dispositivos no PL 5276/2016 

que possam regular o tema de forma adequada e proteger os direitos dos cidadãos brasileiros, 

não podemos afastar dessa equação a preocupação com a manutenção do livre trânsito de ideias, 

informações, conteúdo e da livre iniciativa empresarial, que não podem ser tolhidos. 

Outrossim, a adoção de regras similares àquelas adotadas pela União Europeia poderá 

gerar insegurança jurídica e graves impactos econômicos para a florescente economia digital 

brasileira como será demonstrado a seguir. 

 

                                                                 
14 The Economic Importance of Getting Data Protection Right: Protecting Privacy, Transmitting Data, Moving Commerce. 

A trade impact assessment of the General Data Privacy Regulation (GDPR) by the European Centre for International Political 

Economy (ECIPE) for the U.S. Chamber of Commerce. Março de 2013 - Pág. 5. Disponível em: 

https://www.uschamber.com/sites/default/files/documents/files/020508_EconomicImportance_Final_Revised_lr.pdf.  

 
15 Matthias Bauer et al., The costs of data localization: Friendly fire on economic recovery, ECIPE occasional Paper No. 

3/2014, May 2014. 

https://www.uschamber.com/sites/default/files/documents/files/020508_EconomicImportance_Final_Revised_lr.pdf
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A. O fluxo internacional de dados e informações e sua importância para o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil  

 

O acesso a mercados estrangeiros e às cadeias de suprimento globalizadas são uma 

importante fonte de crescimento, emprego e novos investimentos – em especial para economias 

em desenvolvimento. Impor barreiras ao fluxo internacional de dados afeta potencialmente todas 

as empresas que de alguma forma utilizam a Internet em seus processos produtivos, assim como 

aquelas que somente entregam e/ou recebem pagamentos pelos seus produtos e/ou serviços 

através dela. 

A adoção de medidas como as propostas no Capítulo V do PL 5276/2016, que possam 

restringir a operação no Brasil de empresas estrangeiras que dependam especificamente do fluxo 

internacional de dados para realização de suas atividades, poderá acarretar um impacto estimado 

no PIB do Brasil de cerca de (-0,2%). Em igual sentido, se considerarmos todos os demais setores 

da economia brasileira que dependam, de alguma forma, do livre fluxo internacional de dados 

em sua operação e as restrições que se pretende impor, teremos uma perda estimada no PIB 

maior que (-0,8%)16. 

Outrossim, é notória a importância do livre fluxo internacional de dados para o 

crescimento da economia brasileira e, principalmente, para a entrada de forma sustentável do 

país na economia digital. Para tanto, o Brasil deve consolidar-se como incentivador do livre fluxo 

de dados e informações, posição esta que atrairá grandes empresas do setor de tecnologia 

interessadas em desenvolver não só Data Centers no país, como também em tornar o Brasil um 

novo centro mundial de tecnologia. 

Entretanto, caso o Brasil decida-se pela adoção de modelo similar ao da União Europeia 

para proteção de dados, deverá estar ciente dos riscos econômicos e sociais que poderão ser 

suportados. Isto porque, estaremos inferindo que nossa legislação é adequada frente ao modelo 

europeu quando, na verdade, será necessário passar ainda pelos processos de validação e 

aprovação dos reguladores europeus, excluindo a garantia de adequação de forma automática, a 

própria inexistência de uma autoridade de proteção de dados independente no ordenamento 

brasileiro, poderá vir a representar um empecilho para a conclusão de equiparação da proteção 

auferida pela legislação brasileira a europeia. 

 

B. Insegurança jurídica e impacto econômico negativo na economia digital brasileira 

com a adoção de modelo similar ao da União Europeia para transferência 

                                                                 
16 Matthias Bauer et al., The costs of data localization: Friendly fire on economic recovery, ECIPE occasional Paper No. 

3/2014, May 2014. 
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internacional de dados  

 

A União Europeia publicou em 1995 a Diretiva sobre Proteção de Dados Pessoais17, com 

regras específicas e restritas para tratamento e transferência internacional de dados entre seus 

países membros e países terceiros, impondo a avaliação e validação pela Comissão Europeia da 

aderência da legislação do país terceiro para o qual os dados serão transferidos. 

A Diretiva sobre Proteção de Dados Pessoais da União Europeia passou a viger em 

outubro de 1998 e, desde então, países que tenham interesse em tornar-se parceiros comerciais 

da União Europeia buscam adequar sua legislação de proteção de dados pessoais – ou quando 

esta legislação não existe, criam mecanismos que possam ser validados pela Comissão Europeia 

– para habilitá-los a firmar acordos de transferência internacional de dados com o bloco 

econômico europeu. 

Muito embora a mecânica pareça atraente para o desenvolvimento de negócios, na 

prática pouquíssimos países tiveram seu arcabouço jurídico sobre proteção de dados 

reconhecidos como aderentes às medidas de proteção da União Europeia, nomeadamente, 

Andorra, Argentina, Canadá (organizações comerciais), Nova Zelândia, Suíça e Uruguai. 

Baseada nesta Diretiva sobre Proteção de Dados Pessoais, em 26 de julho de 2000, a 

Comissão Europeia reconheceu18 o “Safe Harbour Privacy Principles” (“Safe Harbour”), emitido 

pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América (“U.S. Department of 

Commerce19”), como uma proteção adequada para efeitos de transferência de dados pessoais da 

União Europeia para os Estados Unidos. 

Como resultado, o Safe Harbour permitiu a transferência de dados pessoais com 

propósitos comerciais de empresas da União Europeia para empresas dos Estados Unidos que 

aderiram a este acordo, a partir do momento que as empresas norte-americanas se 

comprometessem a seguir as regras ali contidas e notificassem o U.S. Department of Commerce 

acerca desta adequação e submissão. 

O Safe Harbour proporcionou que mais de 4.400 empresas norte-americanas, de todos 

os tamanhos e de diferentes setores, transferissem legalmente dados da União Europeia para os 

Estados Unidos por mais de 15 anos. Durante este período, o relacionamento comercial 

transatlântico foi próspero, criando novos empregos e oportunidades tanto para os países 

                                                                 
17 Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas 

naturais no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Disponível em: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Al14012. 
18 Decisão disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32000D0520.  

 
19 Informações disponíveis em: http://export.gov/safeharbor/eu/index.asp.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32000D0520
http://export.gov/safeharbor/eu/index.asp
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membros da União Europeia quanto para os Estados Unidos. 

Contudo, em 06 de outubro de 2015 o Tribunal de Justiça da União Europeia invalidou o 

acordo de Safe Harbour sob o fundamento de que a Comissão Europeia não tinha avaliado 

adequadamente se os Estados Unidos mantêm proteções “essencialmente equivalentes” para 

dados de cidadãos da União Europeia. 

A invalidação deste acordo colocou em risco o tráfego de dados que sustenta a maior 

relação comercial do mundo, tendo causado ainda maior impacto nas pequenas empresas norte-

americanas que não possuem recursos financeiros para adotar outros métodos de transferência 

de dados, mitigando possíveis reclamações de seus consumidores20. 

No dia 2 de fevereiro de 2016, a Comissão Europeia e o Departamento de Comércio dos 

Estados Unidos da América anunciaram um acordo para substituir o Safe Harbour, qual seja, o 

“EU-US Privacy Shield” (“Privacy Shield”), que teve seu texto21 publicado no dia 29 de fevereiro de 

2016. A fragilidade do ocorrido no tráfego internacional de dados entre USA e União Europeia 

demonstra o risco de o país construir todo um arcabouço legal dependente da validação de uma 

outra jurisdição. 

 

C. Proposta para a questão da Transferência Internacional de Dados por empresas 

sediadas no Brasil  

 

Acreditamos que se vestem de maior segurança jurídica as medidas adotadas em âmbito 

privado que visem regular as práticas já adotadas comercialmente entre as empresas para a 

transferência internacional de dados. 

Desse modo, a Brasscom entende ser mais adequado para o pleno desenvolvimento do 

ecossistema de dados, e a consequente inserção do Brasil na economia digital, um mecanismo 

que conferisse à parte responsável pela coleta dos dados garantir que, na transferência para 

terceiros, independente da jurisdição, estes tratem essas informações de maneira apropriada. 

Em linhas gerais, um cenário ideal se desenha na possibilidade de as empresas 

responsáveis pelos dados serem incumbidas de zelar pela integridade das ações de transferências 

internacional destes e serem responsabilizadas caso ocorra a transferência para empresas que 

não sigam/adotem política de proteção equivalente. 

Com a adoção deste mecanismo a empresa que coleta os dados ficaria responsável pela 

                                                                 
20 Disponível em: http://convergecom.com.br/teletime/06/10/2015/tribunal-da-uniao-europeia-invalida-acordo-sobre-

transferencia-de-dados-com-os-eua/.  

 
21 Disponível em: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf.  

http://convergecom.com.br/teletime/06/10/2015/tribunal-da-uniao-europeia-invalida-acordo-sobre-transferencia-de-dados-com-os-eua/
http://convergecom.com.br/teletime/06/10/2015/tribunal-da-uniao-europeia-invalida-acordo-sobre-transferencia-de-dados-com-os-eua/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf
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implementação de mecanismos que obrigassem a empresa terceira a tratar os dados pessoais em 

conformidade com seus compromissos de privacidade, mediante a instauração de procedimentos 

de auditoria para assegurar a adoção das medidas apropriadas. 

Assim, evita-se a criação de obstáculos legais e administrativos desnecessários, na mesma 

medida em que as empresas envidam esforços para garantir a integridade dos dados. Esse 

mecanismo permite que, independentemente das regras de proteção dos países onde os dados 

sejam mantidos e/ou tratados, se garanta ao titular dos dados o cumprimento de um conjunto 

de regras de proteção de suas informações pessoais. 

Com a adoção desta solução o local de armazenamento dos dados deixa de ser tão 

relevante, pois o que se torna fundamental no presente caso é o compromisso assumido pela 

empresa responsável pela coleta dos dados quando da transferência destes para terceiros. 

Esta alternativa tem, dentre outros objetivos, atrair investimentos para o setor de TIC no 

Brasil, transformando nosso país em um potencial hub de guarda e tratamento de dados através 

de incentivos para a implementação de Data Centers; impulsionar o empreendedorismo digital, 

que poderá alcançar empresas de diferentes portes, desde microempresas até as gigantes 

mundiais de tecnologia; e evitar eventuais conflitos comerciais com países estrangeiros que não 

tenham legislação específica sobre proteção de dados pessoais, e acabem prejudicando o fluxo 

de negócios destes países com as empresas sediadas no Brasil. 

Corroborando com esta ideia temos o exemplo dos Estados Unidos que entendem que a 

transferência internacional de dados deve ser tratada pelas empresas no âmbito privado, 

instrumentalizada através de contratos. Por tal razão, o país não regula a questão, dando 

liberdade as empresas e aos empreendedores da economia digital e garantindo aos Estados 

Unidos número significativo de empresas on-line se comparado a Europa, como pode ser visto 

no quadro abaixo22: 

 

                                                                 
22 The Economist. Regulating technology companies – Taming the beasts. Disponível em 

http://www.economist.com/news/business/21699465-european-governments-are-not-alone-wondering-how-deal-

digital-giants-taming.  

 

http://www.economist.com/news/business/21699465-european-governments-are-not-alone-wondering-how-deal-digital-giants-taming
http://www.economist.com/news/business/21699465-european-governments-are-not-alone-wondering-how-deal-digital-giants-taming
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Nessa linha, a própria União Europeia abraça, em seu ordenamento jurídico, as 

alternativas de regras empresariais vinculativas (“BCRs”), bem como a de modelos de cláusulas 

contratuais (“MCCs”). 

O Canadá, por sua vez, em sua Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos 

Eletrônicos – Personal Information Protection and Electronic Documents Act – PIPEDA23 – 

estabelece que as empresas sejam responsáveis pela proteção dos dados pessoais quando da 

transferência dos mesmos para terceiros. 

De acordo com a PIPEDA, as empresas devem assegurar, seja através de um contrato ou 

de algum outro modo, um nível de proteção equiparável àquele previsto na lei canadense durante 

o processamento dos dados pessoais por terceiros. Sendo certo que, nesta hipótese, “nível de 

proteção equiparável” deve ser entendido como a proteção oferecida pelo terceiro encarregado 

de processar os dados pessoais ser comparável ao nível de proteção que os dados teriam caso 

fossem tratados pela própria empresa. 

Não se pretende que as medidas de proteção adotadas pelos terceiros sejam idênticas 

àquelas adotadas pelas empresas, contudo, objetiva-se uma equiparação entre os meios de 

proteção adotados no tratamento dos dados pessoais pelas partes. 

Isto porque, quando as empresas decidem delegar o processamento de dados a terceiros, 

                                                                 
23 Disponível em http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html#docCont.  

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8.6/index.html#docCont
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devem adotar todas as medidas razoáveis necessárias para impedir o uso e a divulgação ilícita 

destes dados pessoais enquanto se encontram nas mãos destes terceiros encarregados de tratá-

las. A premissa adotada é de que as empresas devem assegurar a proteção adequada dos dados 

pessoais em todos os momentos, independente do fato de terem transferido os mesmos para 

terceiros, dentro ou fora do País. 

 

D. Sugestão para questão da Transferência Internacional de Dados a ser adotada no 

texto do PL 5276/2016 

 

Alternativa a ser avaliada pelo Brasil para inclusão na lei de proteção de dados pessoais 

é o modelo que permite a transferência internacional de dados com base em regras corporativas 

para este tipo da transferência. Trata-se do modelo da APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR), 

desenvolvido pelo Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que reconhece 

mecanismos de transferência internacional de dados desenvolvidos pelas corporações privadas. 

O CPBR é um código de conduta executável para transferências internacionais de dados 

intra e inter-empresas que foram revisados e certificados por uma organização de certificação 

terceirizada aprovada ("Accountability Agent") na jurisdição em que a empresa que coletou os 

dados tem sede. A aplicação do CBPR é fornecida pelas autoridades de proteção de dados e 

privacidade da APEC que aderiram ao Acordo de Cumprimento de Privacidade Internacional da 

APEC (CPEA). A APEC também está em processo de implementação de um sistema corolário para 

processadores, o Reconhecimento de Privacidade para Processadores da APEC (PRP). 

A vantagem do sistema APEC CBPR é que permite transferências não apenas dentro de 

um grupo corporativo global (como o BCR), mas também entre empresas não afiliadas e para 

empresas que não são certificadas pelo CBPR em qualquer lugar do mundo. A empresa certificada 

pelo CBPR continua a ser responsável pela proteção das informações no nível do país de origem 

da APEC e do CBPR, independentemente do local para onde os dados são transferidos. 

Os países que não aderiram à APEC e que adotam mecanismos similares poderiam tornar 

seus mecanismos de regras para transferência internacional de dados interoperáveis com o CBPR 

(e outros esquemas similares). Isso terá o efeito de criar mecanismos globais de certificação que 

requerem apenas processo de aprovação. 

Há ainda outros mecanismos distintos para se conseguir a interoperabilidade com outros 

países ou blocos econômicos (por exemplo, a União Europeia), tais como: tratados bilaterais; as 

já citadas BCRs; além das cláusulas contratuais padrão, sem que haja necessidade de avaliação e 

validação pelo Órgão competente local. 

Países que objetivam permitir o livre fluxo de informações, através do crescimento do 

setor de TIC e da continuidade do desenvolvimento da economia digital, estarão melhor 
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posicionados na competitiva economia mundial se incentivarem as empresas responsáveis pela 

coleta e tratamento de dados a criarem programas que protejam a privacidade das informações 

coletadas, independentemente da localização geográfica ou jurisdição destas, estando prontos 

para demonstrar e explicar aos reguladores locais como estas políticas de proteção são criadas e 

colocadas em prática. Esta abordagem é uma das mais promissoras para garantir a 

interoperabilidade (e respeito mútuo) entre países e blocos econômicos com diferentes regimes 

de privacidade de dados, demonstrando-se como uma das principais características dos 

emergentes e modernos regulamentos sobre privacidade. 

Frente ao exposto, a criação de dispositivos específicos no PL 5276/2016 que regulem a 

transferência de dados por empresas estabelecidas no Brasil para empresas no exterior impactará 

negativamente a economia nacional, ao criar barreiras para o fluxo de informações que são 

essenciais para o desenvolvimento da economia digital e do setor de TIC no país. 

Por fim, ratificamos o entendimento de que a empresa que coleta os dados deve ser a 

responsável direta pelo tratamento e armazenamento destes, garantindo que todas as demais 

empresas de sua cadeia produtiva envolvidas neste processo – sejam elas integrantes do mesmo 

grupo econômico ou não – cumpram as obrigações por ela estabelecidas referentes ao 

tratamento dos dados e garantam aos usuários segurança no uso e guarda dos mesmos. 

 

RESPONSABILIDADE 

ARTIGO 44 

Art. 44. Nos casos que envolvem a transferência de dados pessoais, o cedente responderá 

por toda e quaisquer o cessionário ficará sujeito às mesmas obrigações legais e 

regulamentares do cedente, com quem terá responsabilidade solidária pelos danos 

eventualmente causados, não cabendo qualquer tipo de responsabilidade solidária ao 

cessionário.  

 

Justificativa: 

 A responsabilização das empresas que tratam dados e prestam serviço ao usuário em 

relação aos dados pessoais deve se ater (i) ao respeito aos direitos e liberdades fundamentais do 

titular, (ii) ao tratamento dos dados no âmbito do consentimento, do legítimo interesse, ou nas 

demais hipóteses previstas em lei, e (iii) ao dever de guarda dos dados tratados. 

No caso de descumprimento de seus deveres, a empresa que tratou os dados responderá 

pelos danos causados ao titular dos dados estritamente no âmbito de sua atuação dentro da 

cadeia de tratamento, devendo ser apuradas as respectivas responsabilidades de cada uma das 
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demais empresas especializadas por ela contratadas. 

 Por sua vez, a responsabilização das empresas subcontratadas na cadeia de tratamento 

deve se dar no tocante (i) aos termos e condições pelos quais foram contratadas e (ii) ao dever 

de guarda dos dados a serem tratados e os respectivos resultados do tratamento, sem a 

necessidade de regulação ex ante por parte de eventual Órgão Competente. 

Veja-se que, por serem pessoas jurídicas diversas e independentes, as empresas não 

poderão exercer controle sobre as atividades umas das outras e, portanto, não é razoável atribuir-

se responsabilidade solidária entre elas por atos sobre os quais não tem poder de supervisão que 

lhes permita controlar e evitar os prejuízos que serão obrigadas a reparar.  

Para que se torne evidente de maneira mais concreta os desafios que o sistema proposto 

poderá vir a trazer, convém citar o exemplo do Cadastro Positivo, em que a responsabilidade 

objetiva e solidária entre fontes, consulentes e bancos de dados, tem representado um importante 

entrave para a implementação exatamente em razão do argumento acima exposto. 

O Cadastro Positivo, disciplinado pela Lei nº 12.414/2011, permite que as empresas com 

as quais o consumidor possui relacionamento consultem o seu histórico de compromissos 

assumidos e pagamentos realizados, mediante a prévia autorização para a sua abertura. Nessa 

relação, existem 3 figuras distintas: (i) as fontes, responsáveis pela veracidade e pela atualização 

das informações que enviaram aos bancos de dados; (ii) os bancos de dados, responsáveis pela 

integridade das informações, tais como recebidas das fontes; e (iii) os consulentes, pela rigorosa 

observância da finalidade das informações consultadas. 

No entanto, nos termos da Lei do Cadastro Positivo, a responsabilidade de todos esses 

envolvidos é objetiva e solidária, de forma que se atribui aos bancos de dados e às fontes a 

responsabilidade pelo mau uso das informações eventualmente feito pelos consulentes, sem que 

tenham ingerência ou de alguma forma possam controlar o uso dessa informação. Da mesma 

forma, aos consulentes, que são consumidores das informações do Cadastro Positivo, aplica-se a 

responsabilidade solidária por danos aos quais não deram causa na cadeia de informação, o que 

tem causado a inviabilização desses dados e impedido o uso legítimo e necessário pela sociedade, 

tais como a correta identificação da pessoa para a realização de negócios, bem como a prevenção 

a fraudes e ao superendividamento. 

Ressalte-se que as empresas que compõem a cadeia de empresas subcontratadas pela 

empresa que trata os dados e presta serviço para o usuário, podem estar no Brasil ou em qualquer 

outro lugar do mundo. 

Sugere-se, portanto, que as empresas cedentes (empresas que coletam dados e prestam 

serviço ao usuário) e cessionárias (empresas subcontratadas na cadeia de tratamento) respondam 

dentro dos limites de sua atuação pelos danos decorrentes na cadeia de tratamento de dados, 

independentemente do local onde estes se localizem, devendo ser apuradas as respectivas 
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responsabilidades, cabendo (i) ao cedente, a responsabilidade pela integridade dos dados 

pessoais transmitidos tais como coletados e pela comunicação de eventuais alterações nos dados 

ou no consentimento ao cessionário; (ii) ao cessionário, a integridade dos dados pessoais tais 

como transmitidos pelo cedente, pelo seu tratamento em conformidade com as hipóteses legais 

e pela integridade dos dados de acordo com posteriores comunicações do cedente. 

 

SEGURANÇA DOS DADOS   

ARTIGO 45.  

Art. 45. [...] 

§ 1º O órgão competente poderá dispor sobre padrões técnicos e organizacionais 

mínimos para tornar aplicável o disposto no caput, levando-se em consideração a 

natureza das informações tratadas, características específicas do tratamento e o estado 

atual da tecnologia, em particular no caso de dados sensíveis.  

 

Justificativa 

 Alguns setores da economia, em especial o setor de tecnologia, estão sempre em 

constante processo de inovação tecnológica e procedimentos novos para melhor garantir a 

proteção dos dados pessoais. Dessa forma, permitir que um Órgão Competente possa dispor 

sobre padrões técnicos e organizacionais a qualquer tempo gerará insegurança jurídica e a 

incidência em constantes custos operacionais para as empresas que trabalham com o tratamento 

de dados pessoais. 

 Desta forma, sugere-se que o órgão competente possa estabelecer alguns padrões 

técnicos mínimos, de modo a se evitar uma intervenção nas medidas tecnológicas de segurança 

que venham a ser adotadas por cada uma das empresas individualmente, para garantir a proteção 

dos dados de seus respectivos clientes e/ou usuários.  

 

ARTIGOS 47 E 48 

Art. 47. O responsável deverá comunicar ao órgão competente a ocorrência de qualquer 

incidente de segurança que possa acarretar risco ou prejuízo relevante aos titulares.  

Parágrafo único – A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pelo 

órgão competente, e deverá mencionar, no mínimo: 

[...] 
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III - indicação das medidas de segurança utilizadas para a proteção dos dados, inclusive 

procedimentos de encriptação; 

[...] 

V - os motivos da demora, no caso da comunicação não ter sido imediata; 

[...] 

Art. 48. O órgão competente verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário 

para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao responsável a adoção de 

outras providências para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo causado, tais como:. 

I – pronta comunicação aos titulares; 

II – ampla divulgação do fato em meios de comunicação; e 

 III – medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente 

 [...] 

 § 2º A pronta comunicação aos titulares afetados pelo incidente de segurança será 

obrigatória, independente de determinação do órgão competente, nos casos em que for 

possível identificar que o incidente coloque em risco a segurança pessoal dos titulares ou 

lhes possa causar danos.  

 

Justificativa 

O PL 5276/2016 exige pronta notificação aos titulares na ocorrência de eventual incidente 

de segurança envolvendo o tratamento de dados pessoais. A experiência mostra que as empresas 

precisam de tempo para estabelecer os fatos e a natureza do incidente, quais os dados envolvidos, 

impactos, riscos e danos que podem advir de um eventual incidente. É preciso tempo para realizar 

o diagnóstico e as perícias iniciais e não há nenhuma vantagem significativa em notificar e 

alardear os titulares dos dados prontamente nesses casos, antes mesmo de conhecer os fatos e 

avaliar os riscos e potenciais danos. Além disso, em algumas circunstâncias, como no curso de 

ações penais de iniciativa privada (em oposição aos processos de iniciativa pública) ou de outras 

investigações sob sigilo, é indispensável a não-revelação de detalhes publicamente. 

Assim, é mais recomendável que a lei preveja que as comunicações sobre eventuais 

incidentes de segurança aconteçam após o estabelecimento dos fatos e da natureza do incidente, 

assim como do estabelecimento, ainda que inicial, do potencial impacto, riscos e danos para os 

titulares. 
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SANÇÕES  

ARTIGO 52 

Art. 52. As infrações realizadas por pessoas jurídicas de direito privado às normas previstas 

nesta Lei ficam sujeitas às seguintes sanções administrativas aplicáveis pelo órgão 

competente: 

I - multa simples ou diária; 

II - publicização da infração; 

III - anonimização dos dados pessoais; 

IV - bloqueio dos dados pessoais; 

V - suspensão de operação de tratamento de dados pessoais; 

VI - cancelamento dos dados pessoais; e 

VII - suspensão de funcionamento de banco de dados. 

 

Justificativa  

As sanções previstas entre os incisos IV a VII do Artigo 52 (bloqueio dos dados pessoais, 

suspensão de operação de tratamento de dados pessoais, cancelamento dos dados pessoais e 

suspensão do funcionamento de banco de dados) podem, na prática, equivaler ao bloqueio no 

país das atividades de empresas baseadas majoritariamente no tratamento de dados. Dentre os 

afetados por tais medidas desproporcionais, estão não apenas plataformas que possibilitam a 

aproximação entre empresas e clientes efetivos e/ou potenciais, ou a comunicação entre as 

pessoas, como também bancos de dados públicos e privados, plataformas de compartilhamento 

de informações urbanas e de dados de transporte, plataformas de serviços compartilhados como 

de hospedagem, empresas financeiras ou de crédito, empresas baseadas na agricultura de 

precisão, empresas de tecnologia médica, enfim, um amplo espectro da indústria – sendo que os 

maiores prejudicados muitas vezes são/serão os próprios cidadãos.  

Ademais, além das possíveis implicações concretas na economia, tem-se ainda a 

preocupação com o exercício dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Apenas para citar 

o exemplo do setor da Internet, como um relatório recente da ONG Access Now demonstra, nos 

últimos anos os atos de bloqueio parcial ou total da Internet têm ocorrido em diversos países, 

como a Índia, o Iraque e Uganda. Esses atos de bloqueio violam diretamente o direito 

fundamental das pessoas de receber e transmitir informações, impedindo que elas se 

comuniquem com seus familiares e amigos em situações corriqueiras ou de emergência, além de 

causar um indesejável impacto negativo na economia dos países afetados pelos bloqueios. 
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Segundo dados da pesquisa divulgada pela ONG Access Now, os bloqueios totais ou parciais da 

Internet têm uma relação estreita com as leis dos países, tendo maiores chances de acontecer em 

países com leis retrógradas, muito amplas ou pouco transparentes. 

Em suma, de modo a evitar os excessos que têm sido verificados na aplicação de 

dispositivos com efeito similar já em vigor no país, sugerimos que sejam excluídos os incisos IV, 

V, VI e VII do art. 52.  

   

ÓRGÃO REGULADOR COMPETENTE INDEPENDENTE E A ATRIBUIÇÃO DE PODERES MUITO AMPLOS PARA O 

EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA 

É fundamental a criação de uma autoridade federal independente para interpretar, 

fiscalizar e fazer cumprir a futura norma sobre proteção de dados pessoais. Internacionalmente, 

quase todos os países que promulgaram leis de proteção de dados pessoais criaram um órgão 

nacional específico e independente com essas competências.  

As vantagens de um modelo de autoridade federal independente estão na consistência 

das interpretações, a especialização técnico-jurídica sobre o tema, a certeza regulatória e a 

independência necessária para atuar de modo eficaz e sopesar todos os direitos e interesses em 

jogo. Ressalve-se, porém, que o orçamento operacional do órgão deve ser autônomo, sem incluir 

eventuais multas impostas em decorrência de violações à lei, pois do contrário haveria um claro 

conflito de interesses e incentivo a distorções. 

Outras características relevantes desta futura autoridade federal independente devem ser 

o desejo contínuo de aperfeiçoamento, utilizando o feedback de titulares e responsáveis pelo 

tratamento de dados; a criação de processos colaborativos contando, mais uma vez, com o apoio 

dos já citados titulares e responsáveis pelo tratamento de dados; o compromisso de agir com 

transparência nas relações com seus regulados; e a capacidade de absorver os insights que serão 

fornecidos pelo mercado e pelo ambiente de tecnologia e traduzi-los para o aprimoramento da 

proteção dos dados pessoais no Brasil, tanto no ambiente online quanto no ambiente offline. 

Para além da lista de atribuições do futuro Órgão Competente designado para zelar pela 

implementação e fiscalização da lei de proteção de dados entre os treze incisos do Artigo 53, há 

diversos outros dispositivos esparsos do PL 5276/2016 que conferem poderes exagerados a este 

Órgão Regulador: 

 

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes 

hipóteses:  
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[...]   

§ 2º A forma de disponibilização das informações previstas no parágrafo anterior e no art. 

24 poderá ser especificada pelo órgão competente. 

[...] 

Art. 9º O consentimento previsto no art. 7º, inciso I, deverá ser livre, informado e 

inequívoco e fornecido por escrito ou por qualquer outro meio que o certifique.  

[...] 

§ 7º O órgão competente poderá adequar os requisitos para o consentimento, 

considerando o contexto em que é fornecido e a natureza dos dados pessoais fornecidos. 

[...] 

Art. 12. O órgão competente poderá estabelecer medidas adicionais de segurança e de 

proteção aos dados pessoais sensíveis, que deverão ser adotadas pelo responsável ou 

por outros agentes do tratamento, ou solicitar a apresentação de relatório de impacto à 

privacidade. 

Art. 13. Os dados anonimizados serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei 

quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, passando 

a ser possível identificar de forma exata e precisa uma pessoa natural. ou quando, com 

esforços razoáveis, puder ser revertido.  

[...]  

§ 2º O órgão competente poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizadas em processos 

de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança.  

§ 3º O compartilhamento e o uso que se faz de dados anonimizados deve ser objeto de 

publicidade e de transparência, sem prejuízo do órgão competente poder solicitar ao 

responsável relatório de impacto à privacidade referente aos riscos de reversão do 

processo de anonimização e demais aspectos de seu tratamento. 

[...] 

Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses:  

[...]  

IV –  determinação do órgão competente, quando houver violação da legislação em vigor 

a respeito. / Parágrafo único.  

Parágrafo único - O órgão competente estabelecerá períodos máximos para o tratamento 

de dados pessoais, ressalvado o disposto em legislação específica. 
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Justificativa  

O mais recomendável é que o PL 5276/2016 se atenha a assegurar ao Órgão Competente 

as atribuições já dispostas no Artigo 53, se abstendo de ampliar exageradamente os seus poderes 

e reservando a Decreto posterior o detalhamento sobre o seu funcionamento e atribuições. 

A atribuição de uma série extensa de poderes a um Órgão Público que ainda não existe 

e que cuja criação está sendo determinada pelo próprio Projeto de Lei, pode dificultar a sua 

criação – além de tentar antecipar o detalhamento de atribuições que somente a prática e o 

funcionamento do Órgão demonstrarão e que, portanto, merecem ser regulamentados e 

detalhados em momento posterior.  

Outro cuidado que se deve ter ao atribuir tamanhos e tão diversos poderes ao Órgão 

Competente é não acabar por indiretamente inibir ou desestimular experimentações na indústria, 

além de prejudicar a segurança jurídica. Por exemplo, além de traçar diversos dispositivos legais 

sobre a segurança dos dados pessoais, o Projeto de Lei permite que o Órgão Competente 

estabeleça medidas adicionais de segurança (Artigo 12), dificultando a certeza e previsibilidade 

quanto ao tema para os responsáveis pelo tratamento. Em outro dispositivo esparso, é dado ao 

Órgão Competente atribuição legal para ditar padrões e técnicas a serem utilizados na 

anonimização de dados (Artigo 10, § 2º), o que equivale a interferir em um tema normalmente 

protegido pelo segredo de negócios e utilizado como diferencial competitivo entre empresas. 

Esses são apenas alguns exemplos dos riscos da atribuição apriorística de poderes tão amplos ao 

órgão competente. 

Por tais razões, sugere-se a exclusão dos dispositivos acima que atribuem poderes 

excessivos ao Órgão Competente. 

 

VIGÊNCIA E LEGITIMIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS ANTERIOR À LEI  

ARTIGO 56 

Art. 56. Esta Lei entrará em vigor no prazo de 180  dias 3 (três) anos contados da data da 

sua publicação. 

Parágrafo único. O órgão competente estabelecerá normas sobre adequação progressiva 

de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta Lei, considerada a 

complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados. 
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Parágrafo único: Os dados pessoais armazenados pelos responsáveis em conformidade com a 

legislação vigente à época de sua coleta não estarão sujeitos à obtenção do consentimento dos 

seus titulares, aplicando-se ao seu tratamento, contudo, as demais disposições desta lei. 

 

Justificativa  

Tendo em vista as diversas providências necessárias para a devida adequação das 

empresas à nova legislação, faz-se necessário o alargamento da vacatio legis.  

Vale ressaltar que o prazo foi sugerido com base naquele estabelecido pela regulação 

que substituirá a Diretiva 95/46/EC, de 1995 – a General Data Protection Regulation (GDPR) –, 

aprovada recentemente na Europa, que é de 2 anos. No entanto, como no Brasil não há legislação 

específica nesse sentido, será necessário que a população entenda a relevância da proteção de 

dados pessoais e as providências que deve adotar para assegurar o seu tratamento, 

especialmente nos casos em que se requer consentimento, e que as empresas possam investir 

em tecnologia e implementar procedimentos internos e externos que garantam o adequado 

cumprimento da lei. Entendemos, assim, que o prazo de 36 meses é o mínimo para que os mais 

diversos setores da economia possam buscar a sua adequação às novas normas de proteção de 

dados pessoais para que esta seja de fato efetiva.  

Outrossim, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ao Código Civil estabelece 

que a nova lei, ao entrar em vigor, “terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, 

a coisa julgada e o direito adquirido”. Ainda, disciplina que o ato jurídico perfeito é aquele 

“consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”. 

 

Tal dispositivo é de extrema importância para garantir a segurança jurídica dos atos 

praticados com base na legislação vigente à época da coleta dos dados pessoais e deve ser 

aplicado a este Projeto de Lei, sobretudo no que tange às empresas que exercem, de forma 

organizada, a atividade de banco de dados. Se diferente for, tais empresas correm o risco de não 

ter seu principal ativo – o banco de dados – ou sofrerem perda substancial que inviabilize a 

continuidade de suas atividades após a entrada em vigor da lei. 

 

Cumpre mencionar o exemplo trazido pela doutrinadora Maria Helena Diniz em questão 

de semelhante relevância, ao dispor que “a alteração da maioridade para 18 anos alcançará os 

jovens que já tiverem atingido essa idade, se se aumentar para 25 anos, respeitará a maioridade 

dos que já tiverem completado 18 anos”. 

 

Nesse sentido, é juridicamente possível entender que os novos requisitos a serem trazidos 

pela Lei de Proteção de Dados Pessoais não invalidam os dados já colhidos no âmbito da lei 
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anterior, uma vez que os atos já estavam consumados com base na legislação vigente à época da 

sua coleta. Condiciona-se, porém, novos processamentos, bem como os direitos de acesso e 

retificação, ao disposto nesta lei. 

 

Caso ainda assim decida-se por desconsiderar o ato jurídico perfeito e determinar que a 

lei retroaja para alcançar os dados já coletados, sugere-se amparar a previsão do prazo na 

experiência internacional, prevendo-o já em lei, para conferir segurança jurídica a todos os 

envolvidos. 

  

REVOGAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DO MARCO CIVIL DA INTERNET QUE COLIDAM COM OS DISPOSITIVOS 

DA LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  

ARTIGO 57 

Art. 57. Esta Lei revoga os incisos VII, VIII, IX e X do Artigo 7º da Lei Federal 12.965, de 23 

de abril de 2014, e os Artigos 13 e 14 do Decreto 8.771, de 11 de maio de 2016. 

 

Justificativa  

É necessário incluir disposições expressas que possibilitem a aplicação da Lei de Proteção 

de Dados inclusive quando o tratamento se der mediante o uso da Internet, bem como deixando 

claro que a lei prevalece sobre outros dispositivos legais a respeito. O Marco Civil da Internet 

estabelece regras sobre o assunto e pode ser interpretado como lei setorial específica, o que 

ensejaria o argumento de que as regras nele fixadas sobre proteção de dados teriam prevalência 

sobre a lei geral criada – o que não deve ser o caso, para harmonizar as regras jurídicas aplicáveis 

ao tratamento de dados de qualquer natureza e realizado por qualquer setor da economia. 

 


