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NOTA TÉCNICA  

 
Ref.:  PROJETO DE LEI Nº 5.276/2016 – Autor: Poder Executivo  
 

O projeto em epígrafe dispõe sobre o tratamento de dados pessoais por pessoa 
natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de 
proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

Com o intuito de contribuir com a análise do Projeto de Lei nº 5.276/2016, buscando 

maior clareza e segurança na interpretação dos termos do referido Projeto, a 

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS apresenta as considerações elencadas a seguir e 

esclarece de forma justificada as razões pelas quais é favorável à aprovação do 

referido Projeto de Lei com as alterações indicadas. 

 

Sucintamente, pontuamos no quadro a seguir os assuntos que esta entidade entende 

que são relevantes e prioritários para avaliação no referido projeto: 
 

ALTERAÇÕES PRIORITÁRIAS 

TEMA PLEITOS FEBRABAN 

Consentimento do titular dos dados 

 Indicação expressa de que os tratamentos de dados 
realizados até a revogação do consentimento são válidos (art. 
9º, § 5º); 
  inclusão da dispensa do consentimento do titular para as 
hipóteses de transferência de dados mencionados no art. 26; 
 o consentimento deverá ser livre, informado e inequívoco, 
fornecido por qualquer meio que possibilite a manifestação de 
vontade do titular dos dados (Art. 9º). 

Dados Sensíveis 

 Quando tratados somente para fins de identificação e 
cadastro do titular, os dados sensíveis serão considerados 
apenas como dados pessoais (ex. Biometria coletada para 
prover segurança e eficiência das transações bancárias com o 
intuito de prevenção á fraudes); 
 Inclusão da possibilidade de tratamento dos dados sensíveis 
se justificado por cumprimento de legislação específica, no 
exercício regular de direito do responsável ou quando for 
necessário como meio de prova (art. 11, §2º) 

Da manutenção dos dados pessoais 

 Inclusão de exceção à obrigação de eliminação dos dados 
após o término do tratamento, concedendo ao responsável a 
possibilidade de continuar o tratamento nos seguinte casos: i) 
exercício regular de direito dos agentes de tratamento; e ii) para 
garantir o cumprimento de obrigação legal, contratual ou 
regulatória do responsável e o seu legítimo interesse. (inclusão 
de incisos no art. 16). 

Da transferência de dados entre Poder 
Público e entidades privadas para fins 

específicos e prevenção a fraudes 

 Inclusão de que o Poder Público poderá compartilhar com 
entidades privadas dados pessoais pelos quais seja responsável 
pelo tratamento, para fins de obtenção, legitimação, atualização 
de dados pessoais e de dados sensíveis ou sempre que houver 
previsão legal ou formalização de convênio específico que valide 
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o uso compartilhado de dados (art. 26);  
 a  inclusão da dispensa do consentimento do titular para as 
hipóteses de transferência de dados mencionados no art. 26. 

Requisitos para o tratamento de dados 
pessoais 

Inclusão de hipóteses de tratamento (art. 7º): 
 para o cumprimento de uma obrigação legal ou por força de 

regulação específica das atividades do responsável; 

 para o exercício regular de direitos, inclusive em processo 

judicial, administrativo e arbitral; 

 quando necessário para funcionamento de bancos de dados e 

cadastros de consumidores relacionados ao inadimplemento de 

obrigações, devendo o titular ser comunicado nos termos do 

art. 43 da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 

 quando necessário para fins de obtenção, legitimação, 

atualização de dados que visam à segurança do titular e a 

prevenção a fraudes; 

 se o tratamento se referir aos dados pessoais que tenham 
sido manifestamente tornados públicos pelo seu titular. 

Transferência Internacional de Dados 

Inclusão do inciso VIII no artigo 33, com o intuito de permitir 
que transferência seja realizada nos casos de cumprimento de 
obrigação legal, obrigação contratual, decisão judicial, 
administrativa ou arbitral, bem como para a execução de um 
contrato entre o titular e o responsável pelo tratamento ou de 
diligências prévias à formação do contrato e no caso de legítimo 
interesse do responsável. 

Responsabilidade solidária do cedente e 
cessionário 

Alteração dos artigos 34, 35 e 44 no sentido de constar que a 
responsabilidade dos agentes de tratamento deve ser na 
proporção de suas respectivas culpas pelos danos causados, 
considerando os atos praticados. 

Portabilidade 

Indicamos a exclusão da possibilidade de portabilidade e se não 
for possível, sugerimos a correção do artigo 18 no sentido de 
constar que a portabilidade é possível somente entre 
responsáveis do mesmo ramo de atividade econômica e 
observado a compatibilidade de produtos e serviços prestados, 
mediante requisição, de seus dados pessoais a outro fornecedor 
de serviço ou produto, desde que sejam respeitados os segredos 
comercial e industrial relacionados ao tratamento dos dados. 

Término do tratamento 

Sugerimos que seja considerada como exceção á obrigação de 
exclusão definitiva dos dados, a pedido do titular. O responsável 
não poderá realizar a exclusão quando o tratamento é fundado 
no cumprimento de obrigação contratual, legal ou regulatória 
ou na hipótese em que o tratamento é realizado com base no 
legítimo interesse do responsável. 

Sanções administrativas 

As sugestões foram indicadas no sentido de estender a aplicação 
das sanções às pessoas jurídicas de direito público e privado e 
alterar os incisos do art. 52, no sentido de constar: I- multa 
simples; publicização da infração, após devidamente apurada e 
confirmada a sua ocorrência; IV - bloqueio dos dados pessoais a 
que se refere a infração, até a sua regularização; suspensão de 
operação de tratamento de dados pessoais, até a sua 
regularização da atividade de tratamento pelo responsável. 

Das disposições finais e transitórias 
 

Sugerimos a prorrogação do prazo para entrada em vigor da lei 
para 365 dias a contar da data de publicação, a fim de garantir 
tempo hábil para que os responsáveis pelo tratamento dos 
dados possam se adaptar a suas disposições e assegurar sua 
efetividade. 

Âmbito de aplicação da lei e os possíveis 
conflitos com Marco Civil da Internet (Lei 

12.965/2014) 

Revogação expressa ou alteração de dispositivos do Marco Civil 
da Internet, especialmente com relação à exigência de 
consentimento expresso, para evitar conflitos de interpretação 
com a lei geral de proteção de dados objeto deste Projeto. 
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Detalhadamente, indicamos abaixo as sugestões de alterações e as respectivas 

justificativas, considerados por esta entidade como pontos prioritários e relevantes na 

avaliação no referido projeto: 

 

1. Os possíveis conflitos com os termos do Marco Civil da Internet (Lei 

12.965/2014) (prioritário) 

Indicamos como um ponto de grande preocupação por parte das instituições 

financeiras o possível conflito que poderá ocorrer entre a aplicabilidade dos termos da 

Lei 12.965/2014, de seu respectivo Decreto nº 8.771/2016 e a futura Lei geral de 

proteção de dados.  

 

Mesmo que o Marco Civil da Internet tenha disciplinado de forma muito tímida os 

pontos relacionados à proteção de dados pessoais, como por exemplo, nos artigos 3º, 

inciso III e no artigo 7º da referida lei, a celeuma reside na hipótese de quaisquer das 

etapas que compreendem a operação de tratamento que seja realizada pela Internet, 

o responsável deverá observar os termos do Marco Civil, visto que é a lei especial que 

disciplina os direitos e os deveres para o uso da Internet no Brasil ou por conta do 

objeto sob tutela deverá cumprir os termos da lei geral de proteção de dados? 

 

A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/1942) dispõe 

em seu artigo 2º, parágrafo 2o  que “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou 

especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”. Portanto, 

nos casos em que haja conflito de redação, sejam eles relacionados a questão 

meramente conceitual ou em caso de obrigações que devem ser observadas, caso a 

redação da lei de proteção de dados não declare a revogação expressa do ditado pela 

redação do Marco Civil, entendemos que a possibilidade de conflito e a provável 

insegurança jurídica na aplicação das normas será inevitável. 

 

É de conhecimento notório que atualmente a internet é a principal ferramenta 

indispensável para criação e fomento de diversos tipos de negócios e principalmente é 

o meio pelo qual a sociedade se relaciona com o comércio e por consequência aquece 

a economia. Os números são autoexplicativos, os dados publicados em pesquisa 

realizada pelo Ebit, denominada Webshoopers1, demonstrou que no Brasil somente no 

primeiro semestre de 2016, 23,1 milhões de consumidores realizaram pelo menos uma 

compra virtual, representando um aumento de 31% se comparado ao ano de 2015.  

 

No setor financeiro os dados não são diferentes. De acordo com a Pesquisa FEBRABAN 

de Tecnologia Bancária 20162 foi expressiva a alavancagem constatada no aumento 

                                                           
1
 Conteúdo disponível em: <http://portal.ebit.com.br/Webshoppers> 

2
 Conteúdo disponível em <http://www.ciab.org.br/pt/publicacoes/revistas#> 
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das transações digitais pelos canais Mobile e Internet Banking, registrando-se 65 

bilhões de transações, o aumento foi de 9,3 bilhões de transações bancárias entre 

2015 e 2016. A maior da série histórica. Esses números não demonstram apenas o 

nível de aderência do brasileiro aos meios digitais como forma de gerir suas diversas 

atividades cotidianas que hoje são realizadas pela Internet, mas a importância que as 

grandes plataformas digitais possuem para o aquecimento da economia e o 

desenvolvimento do nicho tecnológico no país. 

 

Indicamos as informações e números acima para demonstrar que um possível conflito 

de normas pode ser significativo e além de gerar insegurança jurídica na aplicação por 

quem terá a futura competência de fiscalizar e disciplinar pontos específicos 

relacionados a proteção de dados no Brasil, poderá prejudicar a sociedade como um 

todo, seja na ponta final do usuário, cliente, consumidor ou com relação ao 

desestímulo ao recebimento de investimentos em tecnologia, dados entraves legais 

existentes.  

 
Nesse sentido, sugerimos a revogação, ou, subsidiariamente, a alteração dos seguintes 
artigos do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), por meio da inclusão de artigo 
nas disposições finais e transitórias do PL: 
 

Proposta de alteração 

“Art. 38. Os incisos VII e IX do art. 7º da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, 
passam a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 7º ............. 

VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive 
registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante 
consentimento livre, expresso inequívoco e informado ou nas hipóteses 
previstas em lei;  

.................. 

IX - consentimento inequívoco expresso sobre coleta, uso, 
armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma 
destacada das demais cláusulas contratuais ou nas hipóteses previstas em lei;” 
(NR) 

“Art. 39. O inciso II do art. 16 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

Art. 7º ................ 
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II - de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a 
qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas em 
lei.” (NR) 

 

2. Da transferência de dados entre Poder Público e entidades privadas 

(prioritário) 

Propostas de redação: 

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: 

 

XV- uso compartilhado de dados: a comunicação, a difusão, a transferência 

internacional, a interconexão de dados pessoais ou o tratamento 

compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos, 

no cumprimento de suas competências legais, ou entre órgãos e entidades 

públicos e entes privados, com autorização específica, para uma ou mais 

modalidades de tratamentos permitidos por esses entes públicos. 

 

(...) 

 

Inclusão dos incisos I, II, III e IV no 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 pelas 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 nos 

seguintes casos: 

I- 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; 

II – para fins de obtenção, legitimação, atualização de dados cadastrais ou 

dados biométricos por entidades privadas;  

III - mediante convênio celebrado com entidades privadas, com finalidade 

específica;  

IV - quando houver o consentimento livre, informado e inequívoco do titular, 

nos termos do artigo 9º desta Lei; 
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(...) 

 

Inclusão do inciso III no artigo 27: 

Art. 27. A comunicação e a transferência de dados pessoais de pessoa jurídica 

de direito público a pessoa de direito privado será informada ao órgão 

competente e dependerá de consentimento do titular, exceto: 

I – nas hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei; 

II – nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade 

nos termos do artigo 24; 

III – nas exceções constantes no parágrafo único do artigo 26.  

Justificativa: É nítida a preocupação apresentada no texto do Projeto de Lei no sentido 

de resguardar os interesses dos titulares com relação às hipóteses de transferências 

apresentadas na definição de uso compartilhado de dados, conforme o texto indicado 

no parágrafo único do artigo 26. 

Nesse sentido, é prudente delimitar as exceções constantes no referido dispositivo, 

porém sem que haja prejuízo sobre práticas que atualmente são realizadas entre as 

entidades de direito público e entidades privadas, que se concretizam sob o amparo 

legal, tais como: 

i) Constituição Federal - artigo 5º, inciso XXXIII:  

“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”; 

 

ii) Lei 8.666/1993 (Lei de licitações e contratos da Administração Pública) -  

Art. 116:  

“Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, 

acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e 

entidades da Administração”; 

 

iii) Lei 12.527/2011 (Lei de acesso a informação) - Art. 2º: 

“Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas 

sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse 

público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante 

subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, 

acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres”; 
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iv) Lei 8.383/1991 -  Art. 64, parágrafo único: 

“É facultado às instituições financeiras e às assemelhadas, solicitar ao 

Departamento da Receita Federal a confirmação do número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Geral de Contribuintes”; 

Com base nos textos legais acima mencionados, fundamentamos que é de extrema 

relevância que o texto do Projeto contemple a possiblidade de transferência de dados 

pessoais entre as entidades públicas e privadas, não apenas na hipótese de execução 

descentralizada de atividade pública, mas também para fins de obtenção, legitimação, 

atualização de dados cadastrais ou dados biométricos por entidades privadas que 

zelam pela segurança, visando evitar fraudes e crimes realizados com os dados dos 

titulares, proporcionar segurança na concessão de crédito e permitir que a 

transferência seja formalizada mediante convênio celebrado com entidades privadas, 

com qualquer outra finalidade específica que vise benefícios entre as partes. 

 

3. Dos requisitos para o tratamento de dados (prioritário) 

Propostas de redação: 

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; 

II – para o cumprimento de uma obrigação legal ou por força de regulação 

específica das atividades do responsável; 

Justificativa: Diversas atividades possuem regulação específica por seus órgãos 

reguladores, tais como: o setor financeiro, as empresas de telecomunicações, o 

setor de seguros, entre outros. Entendemos que é relevante a adoção da referida 

sugestão, visto que nem sempre o tratamento será permitido e terá legitimidade 

por conta de obrigações constantes em lei, para as referidas atividades que 

possuem órgãos fiscalizadores o tratamento ou a transferência pode se dar em 

virtude do cumprimento compulsório de obrigações pelos responsáveis perante 

seus órgãos reguladores. 

 

Com relação às instituições financeiras mencionamos as Resoluções que 

disciplinam obrigações específicas das instituições financeiras com relação ao sigilo 

e guarda de documentos financeiros (rol exemplificativo e não exaustivo): i) Lei 

Complementar nº 105 de 10 de janeiro de 2001 - dispõe sobre o sigilo das 
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operações de instituições financeiras e dá outras providências e ii) Resolução 4.474 

de 31 de março de 2016 - dispõe sobre a digitalização e a gestão de documentos 

digitalizados relativos às operações e às transações realizadas pelas instituições 

financeiras;  

 

(...) 

III – pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados; 

necessários à execução de políticas públicas previstas em leis, regulamentos ou 

acordos de cooperação; 

Justificativa: sugerimos a inclusão a título de complementação, conforme os 

termos do artigo 116 da Lei 8.666/1993 “aplicam-se as disposições desta Lei, no 

que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 

celebrados por órgãos e entidades da Administração”.  

(...) 

IV- para realização de pesquisa histórica, científica, estatística, garantida sempre 

que possível a anonimização dos dados pessoais;  

V - quando necessário para a execução de um contrato ou de procedimentos 

preliminares relacionados a um contrato do qual é parte o titular; a pedido do 

titular dos dados; 

Justificativa: Necessário ponderar que especialmente em contratos bilaterais, 

ambas as partes podem tomar providências para efetivar a execução e que 

obrigatoriamente exija a realização do tratamento de dados, independente do 

pedido do titular dos dados. 

(...) 

VI – para o exercício regular de direitos, inclusive em processo judicial, 

administrativo ou arbitral; 

Justificativa: A definição de exercício regular de direito indicada por Nelson Nery Junior  

no Código Civil Anotado (2003, pg . 258) é no sentido de que “exercício regular de 

direito é a utilização do direito sem  invadir a esfera do direito de outrem. É não 

prejudicar direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce 

regulamente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem”.  

Nesse sentido, esclarecemos que o exercício regular de um direito comporta diversas 

situações, não se restringindo apenas em caso de processo judicial ou administrativo. 

Além disso, também é necessário incluir o processo arbitral, juntamente com processo 

administrativo e judicial, dada a previsão legal de resolução de litígios por arbitragem. 
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(...) 

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do responsável ou 

de terceiro, exceto no caso de prevalecerem interesses ou direitos e liberdades 

fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial 

se o titular for menor de idade. 

Justificativa: Nota-se que o termo “interesse” é demasiadamente amplo, 

possibilitando a interpretação direcionada a qualquer interesse do titular, que, 

ao contrário deve ser legítimo e justificado.  Indicamos a alteração da redação 

com o intuito de restringir a exceção aos interesses que possuam relevância 

legal. 

(...) 

Inclusão inciso X no artigo 7º: 

X - quando necessário para funcionamento de bancos de dados e cadastros de 

consumidores relacionados ao inadimplemento de obrigações, devendo o 

titular ser comunicado nos termos do art. 43 da Lei nº 8.078/90 – Código de 

Defesa do Consumidor; 

Justificativa: A exceção ao consentimento prevista no art. 43 do Código de Defesa do 

Consumidor, no caso do cadastro de proteção ao crédito, é extremamente 

importante, sob pena de minar todo o Sistema de Proteção ao Crédito do Brasil.  

Considerando a obrigação de fornecimento adequado do crédito que toda Instituição 

Financeira possui, exigir que o consumidor inadimplente autorize a inserção de seu 

nome em cadastros restritivos é o mesmo que extinguir tais cadastros e, por 

consequência, reduzir drasticamente a oferta de crédito no mercado. 

 

A informação a respeito dos inadimplementos é informação preciosa às instituições 

financeiras e às entidades que concedem venda a prazo, pois elas são norteadoras da 

análise de risco de crédito e evitam o superendividamento do consumidor.  

 

Dessa forma, não podem ser objeto de consentimento prévio, devendo vigorar o 

disposto no Código de Defesa do Consumidor que prevê o envio de comunicação 

prévia quando da abertura dos registros de consumo. 

 

Necessário indicar a inclusão do inciso X, nos termos mencionados acima, no sentido 

de evitar colisão com os termos do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, 

podendo ensejar a interpretação de necessidade de consentimento prévio do 



10 
 

consumidor para inclusão e não somente a comunicação do fornecedor como é 

permitido pelo Código de Defesa do Consumidor. 

 

 (...) 

Inclusão inciso XI no artigo 7º: 

XI - quando necessário para fins de obtenção, legitimação, atualização de dados 
que visam à segurança do titular e a prevenção a fraudes; 
 

Justificativa: Com relação à indicação de inclusão do inciso XI, fundamentamos que é 
de extrema relevância que o texto do Projeto contemple a possiblidade de tratamento 
de dados pessoais para os fins de obtenção, legitimação, atualização de dados 
cadastrais ou dados biométricos por entidades privadas que zelam pela segurança, 
visando evitar fraudes e crimes realizados com os dados dos titulares, proporcionar 
segurança nos diversos processos e sistemas utilizados por empresas. É 
absolutamente ilógico e desnecessário que para tratar dados pessoais relacionados à 
prática de fraudes e de ilícitos criminais, o responsável tenha que solicitar o 
consentimento do fraudador ou do criminoso.  

 
Inclusão inciso XII no artigo 7º: 

 
XII – se o tratamento se referir aos dados pessoais que tenham sido 
manifestamente tornados públicos pelo seu titular. 
 

Justificativa: Indicamos também que nos casos dos dados pessoais que foram 
manifestamente tornados públicos pelo seu titular, entendemos que não é razoável a 
exigência, por exemplo, da obtenção do consentimento para tratamento desses 
dados, visto que, por mera vontade e iniciativa do titular, tais dados foram 
disponibilizados para conhecimento irrestrito. Com relação esta hipótese mencionada 
no inciso XII, ressaltamos que se trata se disposição constante no artigo 9º, item 2 do 
GDPR do Conselho Europeu.   

 

(...) 

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

titular deverá ser informado periodicamente sobre as principais características 

do tratamento, desde que tenham sido realizadas alterações na forma de 

tratamento, nos termos definidos pelo órgão competente. 

Justificativa: Necessário ponderar que a obrigação de prestar informações periódicas 

ao titular deve ocorrer somente na medida em que haja alterações na forma de 

tratamento adotada pelo responsável, caso contrário, a obrigação prestar informações 

periódicas ao titular nos parece desnecessária e extremamente onerosa. 
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(...) 

 

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

inequívoco e fornecido por escrito ou por outro meio que o certifique possibilite a 

manifestação de vontade do titular. 

Justificativa: Necessárias alterações acima no sentido que esclarecer que o 

consentimento pode ser dado pelo titular por qualquer meio desde que o exteriorize 

mediante a forma livre, informada e inequívoca.  

(...) 

 

§5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, sem ônus para o 

titular, ratificados os tratamentos realizados sob o amparo do consentimento 

anteriormente concedido. 

Justificativa: É direito do titular revogar o consentimento dado ao responsável para 

tratamento dos seus dados, porém é de extrema relevância que a revogação do 

consentimento se aplique ao tratamento dos dados que não poderão ser coletados 

daquele momento em diante.  

O tratamento realizado pelo responsável anteriormente a data de revogação do 

consentimento do titular não fica prejudicado e os dados que precisam ser 

armazenados para cumprimento de obrigação legal não serão apagados do banco de 

dados do titular. 

(...) 

 

§ 6º Em caso de alteração de informação referida nos incisos I, III ou V do artigo 

8º, para finalidades compatíveis com aquelas para as quais o consentimento foi 

coletado, o responsável pelo tratamento deverá informar o titular, ressalvada o 

caso de reorganização societária na hipótese do inciso III. 

Justificativa: A coleta de novo consentimento pode ser inviável em inúmeras situações 

e atividades que justificariam novo tratamento para finalidades compatíveis com as 

àquelas para qual o consentimento foi coletado. Neste caso, o titular deve ser 

devidamente informado pelo responsável. Além disso, considerando que em uma 

reorganização societária a empresa sucede todos os direitos e obrigações, entende-se 

que o consentimento já dado também é sucedido à nova empresa, caso o tratamento 

continue o mesmo. 
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4. Da Transferência Internacional de Dados (prioritário) 

Proposta de redação: 

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

nos seguintes casos: 

Inclusão do inciso VIII no artigo 33: 

“VIII - quando a transferência seja necessária para o cumprimento de obrigação 

legal, obrigação contratual, decisão judicial, administrativa ou arbitral, bem 

como para a execução de um contrato entre o titular e o responsável pelo 

tratamento ou de diligências prévias à formação do contrato e no caso de 

legítimo interesse do responsável.”; 

Justificativa: A inclusão do referido texto é imprescindível, no sentido de possibilitar a 

transferência internacional de dados em cumprimento de obrigação legal, obrigação 

contratual, decisão judicial, administrativa ou arbitral, bem como para a execução de 

um contrato entre o titular e o responsável pelo tratamento ou de diligências prévias à 

formação do contrato e no caso de legítimo interesse do responsável. Ressaltamos a 

necessidade de análise pelo legislador sobre as hipóteses que limitam  a transferência 

internacional e defendemos que são absolutamente legítimas e necessárias as 

transferências  realizadas pelos responsáveis que se pautem em motivos relevantes e 

que fazem parte do funcionamento do mercado e do cumprimento de direitos e 

obrigações. Obstar tais atividades ou limitar severamente significa criar empecilhos 

para o desenvolvimento e vai contra ao que efetivamente é o objetivo da futura lei.  

No que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, 

o texto do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 

de abril de 2016, nos termos da alínea “b” do  artigo 49º prevê que: 

Na falta de uma decisão de adequação nos termos do artigo 45º, ou de 

garantias adequadas nos termos do artigo 46.o, designadamente de regras 

vinculativas aplicáveis às empresas, as transferências ou conjunto de 

transferências de dados pessoais para países terceiros ou organizações 

internacionais só são efetuadas caso se verifique uma das seguintes 

condições: (b) A transferência for necessária para a execução de um 

contrato entre o titular dos dados e o responsável pelo tratamento ou de 

diligências prévias à formação do contrato decididas a pedido do titular 

dos dados; (destaques nossos) 

 

 

Dessa forma, sugerimos as alterações no artigo 33, visto que para não só para as 

instituições financeiras, mas para o comércio internacional, é prática muito corriqueira 
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e diária o envio de dados pessoais para fins de execução de contrato, inclusive nos 

quais o titular é parte ou para execução de diligências prévias à contratação. 

Cumpre ressaltar que as hipóteses que legitimam o tratamento de dados pessoais, 
mencionadas no artigo 7º deste projeto de lei também deveriam ser integralmente 
aplicáveis as hipóteses que validam a transferência internacional pelo responsável dos 
dados. Exemplificamos a ausência de consentimento com os casos de remessa 
internacional de fundos ou de uma transação internacional de cartão de crédito, 
ambas as transações para serem efetivadas dependem da transferência internacional 
de dados, de modo que restringir o fluxo internacional de dados seria ineficaz e iria 
contra ao procedimento comumente adotado pelo mercado, que exige a efetiva troca 
de informações diária entre diversos países.  
 
Ante ao exposto, sem prejuízo das demais alterações aqui propostas, vimos reforçar a 
importância da alteração realizada no artigo 33, de modo a garantir o cumprimento de 
eventuais contratos firmados pelas partes e demais obrigações legais, contratuais e 
decisões judiciais, administrativas e arbitrais às quais esteja sujeito o responsável pelo 
tratamento, bem como visando a preservação e manutenção do legítimo interesse nas 
hipóteses de transferência de dados. 
 

5. Responsabilidade solidária do cedente e cessionário (prioritário) 

Propostas de redação: 

Art. 34, § 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, nos limites 

de sua atuação, pelos danos ocasionados em decorrência do tratamento dos 

dados. 

 

(...) 

 

Art. 35.  O cedente e o cessionário respondem solidária e objetivamente nos 

limites de sua atuação, pelos danos ocasionados em decorrência do tratamento 

dos dados independentemente do local onde estes se localizem, em qualquer 

hipótese. 

(...) 

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

cessionário ficará sujeito às mesmas obrigações legais e regulamentares do 

cedente. com quem terá responsabilidade solidária pelos danos eventualmente 

causados. 
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Justificativas: Os artigos mencionados acima dispõem sobre a responsabilidade 

objetiva e solidária do cedente e do cessionário dos dados nos casos de transferência, 

independentemente do local onde estes se localizem. 

No entanto há que se observar que a imposição de responsabilidade solidária não se 

justifica, pois implica a responsabilização de quem pode não ter contribuído para a 

ocorrência do evento danoso contra o titular. 

A responsabilidade deve ser na proporção da culpa de cada agente de tratamento, 

considerando os atos praticados. O texto em comento pode resultar em injustiças e 

enriquecimentos sem causa. 

A Lei, no intuito de proteger o titular, imputa responsabilidade solidária a pessoas 

jurídicas que exercem diferentes ações no âmbito do tratamento dos dados. 

Depreende-se pela leitura do artigo 927 do Código Civil que a responsabilidade 

objetiva, isto é, aquela independente de culpa, deve ser exceção. Dessa forma, não é 

razoável que se atribua ao cedente e ao cessionário responsabilidade dissociada de sua 

atuação e decorrente de causa completamente alheia ao seu controle. 

Denota-se que não se justifica a imposição de responsabilidade solidária conforme o 

proposto, devendo o tratamento de dados sujeitar-se ao sistema de responsabilidade 

civil subjetiva, conforme a regra geral prevista no Código Civil. 

Adicionalmente, entendemos que esta não deveria atingir as hipóteses de 

portabilidade, considerando que tal transferência somente ocorreu a pedido do titular 

ao cessionário, que, por sua vez solicitou os dados ao cedente, não caracterizando, 

desta forma, nenhuma conduta do cedente que pudesse implicar em responsabilização 

solidária, exceto aquela decorrente do exato limite de sua atuação e responsabilidade.  

 

6. Da manutenção dos dados pessoais (prioritário) 

 

Propostas de redação: 

 

Art. 11. É vedado o tratamento de dados pessoais sensíveis, exceto: 

 

§2º O tratamento de dados pessoais sensíveis não poderá ser realizado em 

detrimento do titular, ressalvado o disposto em legislação específica, bem 

como se fundado no exercício regular de direito do responsável ou quando for 

necessário como meio de prova. 
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Justificativa: necessário ponderar que delimitar o tratamento de dados sensíveis 

somente conforme disposto em legislação específica é uma atitude drástica e errada, 

visto que diversas atividades voltadas ao benefício dos titulares são fundadas no 

tratamento de dados sensíveis e não estão positivadas em leis, como é o caso da 

prevenção e repreensão de atividades decorrentes de fraudes.  

 

(...) 

 

Inclusão do parágrafo 6º no artigo 11: 

 

§ 6º: Os dados biométricos tratados pelo responsável com a finalidade 

exclusiva de identificação e cadastro do titular não serão considerados dados 

sensíveis. 

 

Justificativa: Novamente é necessário realizar uma ponderação razoável entre a 

proteção conferida à determinada categoria de dados e a real necessidade desta 

proteção se comparada à usabilidade verificada na prática. Conforme mencionado 

acima, o rol de dados pessoais que possui maior proteção, visto que, se utilizados 

indevidamente podem causar discriminação aos seus titulares é demasiadamente 

amplo. Por este motivo, sugerimos a substituição do conceito de dados sensíveis, com 

o intuito de que a referida proteção não seja estendida a dados diversos e que não 

precisem ser efetivamente protegidos com maior rigor, pois se enquadram na 

categoria normal de dados pessoais.  

 

Especialmente com relação ao tratamento de dados biométricos, o tratamento desta 

categoria de dados é realizado, na maioria das situações, para prover segurança em 

sistemas e processos utilizados pelo titular, como é no caso das transações financeiras 

realizadas com a validação da biometria. Nestes casos, entendemos que para fins de 

identificação e cadastro dos titulares, os dados biométricos não devem ser 

enquadrados no rol de dados sensíveis. 

 

(...) 

 

Art. 16 Os dados pessoais serão eliminados após o término do tratamento, 

autorizada a conservação para as seguintes finalidades: 

 

Inclusão dos incisos IV e V no artigo 16: 

 

IV – exercício regular de direito dos agentes de tratamento; 
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V – para garantir o cumprimento de obrigação legal, contratual ou regulatória 

do responsável e o seu legítimo interesse. 

 

(...) 

 

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

dados: 

 

VI – eliminação, a qualquer momento, dos dados pessoais com cujo 

tratamento o titular tenha consentido, exceto nas hipóteses do artigo 16 ou se 

houver motivo fundamentado para a manutenção do tratamento. 

 

Justificativas: Em algumas situações, outros elementos devem ser verificados, além da 

proteção do dado em si, quando se tratar da manutenção dos dados pessoais. 

 

A necessidade da apresentação dos dados em caso de uma ação judicial ou do  

cumprimento de uma obrigação que tenha relação com os dados anteriormente 

tratados, ou até mesmo, para fins do exercício de direitos que lhe foram concedidos 

podem restar prejudicados se houver imposição legal de eliminação total dos dados 

pelo responsável. 

 

De forma a não gerar um prejuízo absolutamente indevido ao responsável ou aos 

agentes de tratamento, entende-se fundamental a inserção dos dispositivos acima 

citados, garantindo, ainda, um equilíbrio na proteção conferida às partes envolvidas 

em tratamento de dados pessoais. 

 

7.  Da portabilidade dos dados (prioritário)  

Proposta de redação: 

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

dados: 

V – portabilidade entre responsáveis do mesmo ramo de atividade econômica e 

observado a compatibilidade de produtos e serviços prestados, mediante 

requisição, de seus dados pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto, 

desde que sejam respeitados os segredos comercial e industrial relacionados ao 

tratamento dos dados; 
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Justificativa: Aparentemente, o dispositivo em comento é aplicável a uma determinada 

pessoa jurídica (em razão de seu ramo de atividade, natureza jurídica ou outra 

distinção legal qualquer) e diz respeito ao conjunto de dados pessoais que esta pessoa 

jurídica venha a obter em sua atividade.  

Assim, os dados obtidos por meio das hipóteses autorizadas em lei estarão sujeitos à 

regulação aplicável ao ente originário, o que incluiria a estranha vinculação de normas 

regulamentares de uma atividade a um ente tecnicamente não vinculado a 

determinada regulação. Vide, por exemplo, a obtenção de dados cadastrais por meio 

de portabilidade por uma rede de supermercados e originariamente fornecidos a um 

estabelecimento bancário.  

Ficaria a rede de supermercados sujeita à regulação do mercado financeiro no 

tratamento daqueles dados pessoais?  

Admitir a portabilidade de dados é simples apenas na forma conceitual da Lei, porém 

operacionalmente demandará análise sobre as categorias de dados portados, se estão 

ou não sob sigilo, se não sensíveis, qual o ramo de atividade do destinatário, sem 

contar as obrigações que circundam este processo, visto que a portabilidade recair sob 

os dados desatualizados ou mesmo dados incorretos. Nesse sentido o posicionamento 

desta entidade é pela exclusão do inciso V do artigo 18. 

Caso o legislador não entenda a complexidade operacional envolvida neste tipo de 

procedimento, o ideal é que a regulação voltada à atividade da pessoa jurídica não seja 

vinculada aos dados pessoais transferidos, que deveria, para todos os efeitos legais, 

não ser interpretado como transferência de dados pessoais, mas sim como sua 

obtenção de forma originária, uma vez que visa apenas acatar a vontade do titular dos 

dados e do cessionário, sem nenhuma relação ou implicação quanto ao cedente, 

exceto por sua já existente responsabilidade pela correção dos dados fornecidos pelo 

cliente.  Necessário observar minimamente o mesmo ramo de atividade econômica do 

cedente e cessionário dos dados e a compatibilidade de produtos e serviços prestados. 

 

8. Das Sanções administrativas (prioritário) 

Propostas de redação: 

Art. 52.  As infrações realizadas por pessoas jurídicas de direito público e 

privado às normas previstas nesta Lei ficam sujeitas às seguintes sanções 

administrativas aplicáveis pelo órgão competente: 

 

Justificativa: tendo em vista que a aplicabilidade da lei se estende às pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, nos seguintes termos “Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre o 
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tratamento de dados pessoais por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade 

e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural”, 

entendemos que as mesmas pessoas devem estar sujeitos ao cumprimento e 

fiscalização, bem como à aplicação de sanções administrativas. 

 

Nesse mesmo sentido, a DIRECTIVA 95/46/CE do Parlamento Europeu, menciona em 

seu item 55 “Considerando que, se o responsável pelo tratamento não respeitar os 

direitos das pessoas em causa, as legislações nacionais devem prever a possibilidade 

de recurso judicial; que os danos de que podem ser vítimas as pessoas em virtude de 

um tratamento ilegal devem ser ressarcidos pelo responsável pelo tratamento, o qual 

só pode ser exonerado da sua responsabilidade se provar que o fato que causou o 

dano lhe não é imputável, nomeadamente quando provar existir responsabilidade da 

pessoa em causa ou um caso de força maior; que devem ser aplicadas sanções a todas 

as pessoas, de direito privado ou de direito público, que não respeitem as 

disposições nacionais tomadas nos termos da presente diretiva”. 

(...) 

 

I - multa simples ou diária; 

 

Justificativa: A determinação de multa diária mostra-se desproporcional se não 

levado em conta o nível da infração praticada, podendo resultar em um valor 

de grande monta que venha a causar prejuízo à atividade profissional 

desenvolvida pelo responsável.  

 

Dessa forma, sugere-se que o dispositivo em análise mantenha a previsão de 

multa, porém desvinculado da aplicação diária, mantendo-se o princípio da 

razoabilidade. 

(...) 

 

II - publicização da infração, após devidamente apurada e confirmada a sua 

ocorrência; 

Justificativa: A publicização da infração deve ser imposta ao responsável após a 

decisão final que julgar a efetiva ocorrência de infração, visto que a imagem do 

responsável perante o mercado pode ser potencialmente afetada. 

(...) 

 

III - anonimização dos dados pessoais; 
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Justificativa: não vislumbramos hipótese em que a anonimização possa ser imposta 

como penalidade, entendemos que este procedimento é amplamente utilizado para 

fins comerciais, de análise e estatística e não como a finalidade de sanção 

administrativa. 

(...) 

 

IV - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, até a sua 

regularização; 

 

Justificativa: As sanções administrativas devem se limitar aos dados pessoais atingidos, 

bem como ao tempo necessário para a regularização da infração. 

 

A imposição de bloqueio, sem definição temporal, acarreta em juízo ao próprio titular, 

visto que se houver continuidade do relacionamento com o responsável, este 

invariavelmente dependerá da continuidade do tratamento dos dados do titular. 

(...) 

 

V - suspensão de operação de tratamento de dados pessoais, até a sua 

regularização da atividade de tratamento pelo responsável; 

 

Justificativa: idem ao item anterior. 

 

(...) 

 

VI - cancelamento dos dados pessoais; e 

 

Justificativas: entendemos que tal disposição é inócua, pois não é o caso de cancelar 

um dado pessoal, mas de excluí-lo de determinada base de dados. 

(...) 

 

 

Inclusão dos parágrafos 4º e 5º no artigo 52: 

 

§ 4º As sanções administrativas somente serão aplicadas após regular processo 

administrativo, sendo garantidos os direitos ao contraditório e a ampla defesa 

das partes. 

 

Justificativa: No capítulo das sanções administrativas, existe um rol de sanções 

aplicáveis pelo órgão competente. Entretanto, em que pese tais sanções, não foi 
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garantido à pessoa jurídica supostamente infratora o direito ao contraditório e sequer 

foi especificado como se daria a averiguação em processo administrativo. 

 

Tal previsão acaba por trazer uma enorme insegurança jurídica à pessoa jurídica que 

atuará no tratamento dos dados pessoais, já que a inobservância do devido processo 

legal e da garantia do contraditório poderá gerar decisões absolutamente subjetivas 

por parte do órgão competente. 

 

§ 5º Os incisos IV e V não se aplicam nos casos em que o titular optar pela 

manutenção do relacionamento com o responsável. 

Justificativa: Deve-se possibilitar que o titular do dado opte por manter o 

relacionamento com o responsável e, deste modo, que o responsável, mesmo 

respondendo por eventual infração cometida, possa paralelamente corrigir o erro e 

realizar o tratamento dos dados. 

Isso porque a penalidade imposta ao responsável pode se tornar mais prejudicial ao 

titular, na medida em que o responsável seja obrigado a cessar sua atividade e 

relacionando com o titular, sendo que este ainda pode desejar a continuidade do 

relacionamento. 

 

9. Das disposições finais e transitórias (prioritário) 

Proposta de redação: 

Art. 56. Esta Lei entrará em vigor no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias contados da data da sua publicação. 

Justificativa: Considerando todas as adequações necessárias que deverão ser 

realizadas por quem realizada o tratamento de dados com o intuito de cumprir os 

termos da lei, inclusive do ponto de vista tecnológico, o prazo de 180 dias é 

extremamente exíguo. 

É imprescindível observar que as disposições da nova lei de proteção de dados 

demandará uma série de adaptações dos gestores de banco de dados em relações a 

procedimentos e sistemas.  

Note-se que as referidas adaptações são dotadas de complexidade, uma vez que 

podem representar alterações na contratação e negociação de bens e serviços.  

Assim, sugere-se a prorrogação do prazo para entrada em vigor desta lei, a fim de 

garantir tempo hábil para que os responsáveis pelo tratamento dos dados possam se 

adaptar a suas disposições e assegurar sua efetividade. 
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10. Da proteção ao segredo empresarial  

 

Propostas de redação: 

 

Art. 10.  O legítimo interesse do responsável somente poderá fundamentar um 

tratamento de dados pessoais quando necessário e baseado em uma situação 

concreta, respeitados os direitos e liberdades fundamentais do titular. 

§ 4º O órgão competente poderá solicitar ao responsável relatório de impacto à 

privacidade quando o tratamento tiver como fundamento o seu interesse 

legítimo, respeitados os segredos comercial e industrial. 

(...) 

Art. 13, § 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, respeitados os segredos comercial e industrial. 

(...) 

Art. 19.  A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão 

providenciados, a critério do titular: 

II - por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, 

data de registro e finalidade do tratamento, ressalvados os segredos comercial 

e industrial, fornecida no prazo de até sete dias úteis, a contar do momento do 

requerimento do titular. 

(...) 

 

Art. 20.  O titular dos dados tem direito a solicitar revisão de decisões tomadas 

unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que 

afetem seus interesses, inclusive as decisões destinadas a definir o seu perfil ou 

avaliar aspectos de sua personalidade. 

Parágrafo único.  O responsável deverá fornecer, sempre que solicitadas, 

informações adequadas a respeito dos critérios e procedimentos utilizados para 

a decisão automatizada, respeitados os segredos comercial e industrial 

relacionados ao tratamento dos dados. 

(...) 
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Justificativa: 

No contexto da atual economia em conjunto com o progresso das novas tecnologias na 

“Era da Informação”, a proteção jurídica ao segredo de empresa (“trade secret”) se 

mostra cada vez mais relevante, visto que está diretamente relacionado com a 

repressão da concorrência desleal, bem como a valoração de informações relacionadas 

aos modelos de negócios e informações de alto nível de confidencialidade.  

Necessário observar nas alterações dos dispositivos destacados acima que o 

responsável deverá informar ao titular as hipóteses em que serão admitidos os 

tratamentos de seus dados, a finalidade específica de tal tratamento, bem como 

deverá cumprir com outras responsabilidades perante o Órgão Competente, desde 

que não coloque em risco a proteção dos dados da empresa, colocando-o em 

desvantagem no cenário concorrencial. 

O segredo de negócio encontra proteção legal no art. 195 da lei 9.279/96:   

  

Comete crime de concorrência desleal quem. XI - divulga, explora ou 

utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados 

confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de 

serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou 

que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso 

mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término 

do contrato. 

Adicionalmente, mencionamos que o Marco Civil da Internet3 (Lei 12.965/2014), 

dispôs  sobre o tema em seu artigo 10:  

§ 4o As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser 

informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e 

atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de 

confidencialidade quanto a segredos empresariais. 

Com relação à inclusão das ressalvas aos segredos empresariais do responsável, 

registramos que esse não poderá informar ao titular os critérios de utilização dos 

dados pessoais, por serem essas informações segredos das entidades que, se 

divulgados, podem gerar graves prejuízos ao negócio. 

O Regulamento (UE) 2016/6794 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril 

de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 

de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE 

                                                           
3
 Lei 12.965/2014 – disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l12965.htm> 
4
Regulamento (UE) 2016/679  do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016: disponível 

em <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679 > 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679
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(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), dispôs sobre a proteção as 

informações relacionadas ao segredo comercial: 

(63) Por conseguinte, cada titular de dados deverá ter o direito de conhecer e 

ser informado, nomeadamente, das finalidades para as quais os dados 

pessoais são tratados, quando possível do período durante o qual os dados 

são tratados, da identidade dos destinatários dos dados pessoais, da lógica 

subjacente ao eventual tratamento automático dos dados pessoais e, pelo 

menos quando tiver por base a definição de perfis, das suas consequências. 

Quando possível, o responsável pelo tratamento deverá poder facultar o 

acesso a um sistema seguro por via eletrônica que possibilite ao titular aceder 

diretamente aos seus dados pessoais. Esse direito não deverá prejudicar os 

direitos ou as liberdades de terceiros, incluindo o segredo comercial ou a 

propriedade intelectual e, particularmente, o direito de autor que protege o 

software. (destaques nossos) 

Cumpre informar que a Lei n.º 12.414/20115 que disciplinou a formação e consulta a 

bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de 

pessoas jurídicas, abordou expressamente em seu artigo 5º, inciso IV a ressalva aos 

segredos empresariais, nos seguintes termos: 

Art. 5
o
  São direitos do cadastrado:  

IV - conhecer os principais elementos e critérios considerados para a análise 

de risco, resguardado o segredo empresarial; 

Do mesmo modo, a solicitação de informações por parte do titular, bem como o 

relatório de impacto à privacidade que poderá ser requerido pelo órgão responsável 

apresenta o mesmo risco de inobservância da proteção dos dados empresariais e, 

sobre o qual, já foi prevista a proteção ao sigilo empresarial, conforme abaixo: 

 
Artigo 20. Parágrafo único – O responsável deverá fornecer, sempre que 

solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos 

procedimentos utilizados para a decisão automatizada, respeitados os 

segredos comercial e industrial. 

 

Portanto, conforme justificado pelos dispositivos legais mencionados acima, 

ressaltamos a importância de adoção das ressalvas dos artigos mencionados, no 

sentido de que as informações relacionadas ao tratamento realizado pelo responsável 

ou pelos agentes de tratamento, deverão ser fornecidas ao titular dos dados e ao 

órgão competente, sempre que solicitadas, ressalvados os segredos comercial e 

industrial relacionados a tais informações.  

 

                                                           
5
 Lei 12.414/2011 – disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Lei/L12414.htm>  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12414.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12414.htm
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11. Da disponibilização de um canal de atendimento 

Propostas de redação: 

Art. 5º  Para os fins desta Lei, considera-se: 

X - encarregado: pessoa natural ou canal de atendimento, indicado pelo 

responsável, que atua como canal de comunicação perante os titulares e o 

órgão competente. 

(...) 

Inclusão inciso V no artigo 5º: 

V - fornecer aos titulares, mecanismos eficazes para que possam manifestar sua 

oposição ao tratamento de dados pessoais, bem como exercer os demais 

direitos definidos nesta Lei. 

 

(...) 

 

Art. 50. Os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, individualmente 

ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas que 

estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os 

procedimentos, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações 

específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os 

mecanismos internos de supervisão e outros aspectos relacionados ao 

tratamento de dados pessoais. 
 

§ 1º Ao estabelecer regras de boas práticas, o responsável pelo tratamento e o 

operador levará em consideração a natureza, o escopo e a finalidade do 

tratamento e dos dados e a probabilidade e a gravidade dos riscos de danos aos 

indivíduos. 

 

Justificativa: Tendo em vista que a referida Lei será aplicável a entidades privadas de 

diferentes ramos de atuação e porte, necessário possibilitar que a definição de 

encarregado seja tratada não apenas por um pessoa natural, mas sim por um setor 

específico dentro da empresa, indicada pelo responsável ou como o canal de 

atendimento direto que realiza a comunicação perante o titular e o órgão competente. 

 

Em grandes instituições, o canal de atendimento terá maior eficiência em atender e 

competência no direcionamento das solicitações dos titulares, bem como dar 

encaminhamento interno e responder as diversas demandas que existirem em razão 

dos direitos atribuídos aos titulares dos dados. Atribuir estas responsabilidades 
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unicamente a uma pessoa natural seria uma tarefa impraticável e até mesmo 

prejudicial ao exercício dos direitos dos titulares.  

 

A título de exemplo, mencionamos os canais de atendimento das instituições 

financeiras, instituições públicas e outras instituições de grande porte, trata-se de 

meio de comunicação entre os consumidores e a instituições privadas e públicas, na 

qualidade de condutora de opiniões, reclamações e denúncias, visando garantir os 

princípios da ética, da eficiência e da transparência nas relações entre as partes. 

 

12. Das disposições preliminares   

 

Proposta de redação: 

 

Art. 2º  A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamento o 

respeito à privacidade e: 

 

V - a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor e as práticas 

leais de concorrência. 

 

 

13. Art. 5º - Inclusão de definição “agentes de tratamento de dados”  

Proposta de redação: 

 

XVI - Agentes de tratamento de dados: responsável e o operador que realizam o 

tratamento de dados. 

Justificativa: O texto do Projeto de Lei menciona a expressão “agentes de tratamento” 

nos seguintes artigos: 6º, VI; 8º, VI; 12, 18, §2º; 36; 43 e 46.  

Necessário que a definição seja tratada no artigo 5º com as demais definições 

abordadas pelo Projeto.   

14. Princípio do livre acesso  

Proposta de redação: 

 

Art. 6º as atividades de tratamentos de dados pessoais deverão observar a boa-

fé e os seguintes princípios: 

 

IV - livre acesso: pelo qual deve ser garantida aos titulares consulta facilitada e 

gratuita sobre as modalidades a forma, a duração do tratamento, bem como 

sobre a integralidade dos seus dados pessoais; 
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Justificativa: Necessária alteração no sentido de uniformizar o princípio do livre acesso 

aos direitos do titular mencionados no artigo 8º. 

 

 

15. Anonimização dos dados  

 

Proposta de redação: 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 ou quando, com esforços razoáveis, puder ser 

revertido. 

 

§1º Poderão ser igualmente considerados O órgão competente poderá 

considerar como dado pessoal, os dados utilizados para formação do perfil 

comportamental de uma determinada pessoa natural, desde que devidamente 

identificada, sempre que o processo de anonimização puder ser revertido com 

esforços razoáveis pelo responsável. 

 

Justificativa: A alteração de texto sugerida no §1º foi realizada no sentido de validar 

que será conferida a mesma proteção dos dados pessoais aos dados anonimizados que 

foram revertidos em dados pessoais, desde que, seja efetivamente possível a 

associação dos dados inicialmente anônimos aos titulares dos dados pessoais e que 

seja realizado mediante a utilização de técnicas ou mediante o emprego de 

determinadas tecnologias que comprovem tal associação. Caso contrário, conferir tal 

proteção às massas de dados que não identificam qualquer titular, geraria insegurança 

jurídica na interpretação da lei e a proteção excessiva que acabaria por inviabilizar 

tratamentos hoje já existentes e necessários para desenvolvimento de diversos tipos 

de negócios. 

 

16. Dos prazos de atendimento ao titular 

Propostas de redação: 

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

dados: 

§ 2º  Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento 

do titular a um dos agentes de tratamento, que adotará imediata providência 

para seu atendimento no prazo de 7 (sete) dias úteis a contar da data do 

requerimento. 
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Justificativa: Entendemos que a exclusão do termo “imediata” é necessária e a 

indicação do prazo pode ser feita, no sentido de uniformizar os prazos mencionados 

em outros artigos. 

(...) 

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

trata o § 2º, o responsável enviará ao titular, em até 7 (sete) dias úteis, 

contados da data do recebimento do requerimento, resposta em que poderá:” 

Justificativa: necessário considerar o prazo de 7 (sete) dias úteis, visto que em grandes 

instituições o volume de demandas pode ser demasiadamente alto.  

17. Art. 18, parágrafo 5º  

Proposta de redação: 

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

dados: 

§ 5º Exceto em caso de portabilidade, o responsável deverá informar aos 

terceiros a quem os dados tenham sido comunicados sobre a realização de 

correção, eliminação, anonimização ou bloqueio dos dados, para que repitam 

idêntico procedimento. 

Justificativa: Reiteramos a necessidade de avaliação pelos legisladores da justificativa 

apresentada no item 7 acima e acrescentamos que a obrigação de proporcionar a 

portabilidade dos dados aos titulares deve ser analisada com muita cautela, visto que 

há implicações legais relacionada a proibição de divulgação de determinados dados e 

na prática, entendemos que a referida ressalva indicada no parágrafo 5º é o mínimo 

necessário na redação deste dispositivo. A dimensão desta obrigação é visualmente 

identificada quando citamos instituições de grande porte que possuem a obrigação de 

tratar os dados de dezenas de milhões de clientes.  

 

18.  Artigo 34 

Proposta de redação: 

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 que 
permitam a transferência internacional específica, mediante a adoção de 
cláusulas contratuais padrão ou em normas corporativas globais, nos termos do 
regulamento. 
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Justificativa: É recomendável a alteração acima, a fim e tornar mais clara a referência à 
transferência internacional e, conjuntamente, manter o padrão da redação utilizadas 
nos demais artigos. Importante verificar que a substituição não prejudica a ideia do 
texto original, já que permanece clara a especificidade da transferência internacional 
abordada. 
 
 
 

19. Da responsabilidade de comunicação nos casos de incidentes de segurança 

 

Proposta de redação: 

 

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 no prazo de 7 (sete) dias úteis a 

contar da data do conhecimento dae ocorrência do incidente pelo responsável 

em prazo razoável, conforme definido pelo órgão competente, e deverá 

mencionar, no mínimo: 

I - a descrição da natureza dos dados pessoais afetados; 

II - as informações sobre os titulares envolvidos; 

III - a indicação das medidas de segurança utilizadas para a proteção dos dados, 

inclusive procedimentos de encriptação; 

IV - os riscos relacionados ao incidente; 

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

VI - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os 
efeitos de prejuízo. 

 

Justificativa: Entendemos que a substituição do termo “prazo razoável” é necessária e 

a indicação do prazo pode ser feita, no sentido de uniformizar os prazos mencionados 

em outros artigos.  

A exclusão do trecho indicada no inciso III faz-se necessária, pois do ponto de vista 

técnico, a utilização de criptografia está contida em medidas de segurança, sendo 

desnecessário mencioná-la. 

A exclusão de texto indicada no inciso V também é necessária, pois na medida em que 
o órgão estabelece o prazo para realização da comunicação dos incidentes de 
segurança pelo responsável, esta informação se torna desnecessária.  
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20. Adequação progressiva dos bancos de dados 

 

Proposta de redação: 

 

“Art. 56. (...) 

Parágrafo único.  O órgão competente estabelecerá normas sobre a adequação 

progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor 

desta Lei de novos bancos de dados constituídos após a data de início de 

vigência da Lei, considerada a complexidade das operações de tratamento e a 

natureza dos dados. 

Justificativa: A alteração sugerida tem por objetivo o cumprimento de todas as 

obrigações dos agentes de tratamento a partir da data de início de vigência da Lei, de 

modo que não é razoável que o responsável atenda as exigências impostas pela Lei 

para tratamento dos dados, respeitando assim os princípios da legalidade e 

principalmente o princípio da irretroatividade das leis.    

Esta exigência seria operacionalmente impraticável, inclusive para instituições de 

grande porte que tratam informações de milhares de clientes, considerando o 

incontável número de titulares, o volume de dados pessoais até então coletados e a 

complexidade das adequações que devem ser realizadas na parte operacional com o 

intuito de atender as obrigações previstas na Lei. 

 

*****************************        -          ******************************* 

Desta forma, com base em todos os argumentos apresentados, solicitamos com a 

devida vênia, as alterações ao PL nº 5.276/2016. 

Certos de que os interesses do Poder Público e das Instituições Financeiras no 

processo de melhoria contínua da prestação de serviços aos cidadãos são 

convergentes, agradecemos antecipadamente a compreensão e o atendimento às 

nossas considerações. 

Permanecemos à disposição para outros esclarecimentos necessários. 

 

  FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS 

 


