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RESUMO 

O presente  trabalho  focaliza  a  nova  Lei  de  Proteção  de  Dados  Pessoais

brasileira  (LPDP),  notadamente  em  relação  aos  impactos  ocasionados  na

Administração  Pública  Brasileira  (APB)  e  em  sentido  amplo,  discute-se  a

administração do ciberespaço na internet e o relacionamento pessoal neste cenário

no século XXI. Espera-se contribuir com uma análise inicial na compreensão das

peculiaridades do tratamento do dado pessoal na administração pública brasileira e

possíveis  caminhos  frente  aos  desafios  apresentados  na  perspectiva  dessa

temática.  Questiona-se  sobre  as  mudanças  que  a  Lei  de  Proteção  de  Dados

Pessoais  (LPDP)  requererá  na  APB  e  se  evidencia  a  averiguação  de  recentes

explorações  de  dados pessoais  em detrimento  dos cidadãos brasileiros  e  casos

conexos; no exame da nova Lei nº 13.709/2018 e as principais fronteiras com outros

marcos legais sob a perspectiva de proteção das informações pessoais; e na

discussão  dos  principais  requisitos  para  a  instituição  e  eficácia  da  Autoridade

Nacional de Proteção de Dados Pessoais brasileira. Utiliza-se método teórico com

estudo fenomenológico, de acordo com a observação da literatura relacionada e com

foco nas teorias e evidências. Argumenta-se sobre a problemática de exposição de

dados  pessoais  no  ciberespaço  que  é  indubitavelmente  um  enorme  desafio.

Evidencia-se isso com as situações demonstradas neste trabalho, onde fora possível

averiguar  inúmeros  casos  que  referendam  está  sendo  extremamente  complexo

trabalhar com a proteção dos dados pessoais de modo satisfatório. Conclui-se que

necessita-se de muita discussão e evolução para encontrar soluções fornecedoras

de melhoria efetiva, numa problemática ainda sem solução definitiva e que requer

esforço transnacional. Por isso, torna-se um grande desafio à APB, pois há inúmeras

evidências  da  fragilidade  do  tráfego  dos  dados  pessoais,  e  para  comprovação

argumenta casos de nações líderes mundiais envoltas em situações embaraçosas, o

que denota importância e preocupação a ser despendida à situação, em cuja única

certeza  que  se  tem é  a  incerteza  da  proteção  dos  dados  pessoais  de  maneira

totalmente segura.

Palavras-chave: políticas do ciberespaço, privacidade, proteção de dados, lei  de

proteção de dados.



ABSTRACT

The present work focuses on the new Brazilian Personal Data Protection Law

(LPDP),  notably  in  relation  to  the  impacts  caused  by  the  Brazilian  Public

Administration  (APB)  and in  a  broad sense,  it  is  discussed the  administration  of

cyberspace on the internet and the personal relationship in this scenario in the 21st

century. It is hoped to contribute with an initial analysis in the understanding of the

peculiarities of the treatment of personal data in the Brazilian public administration

and possible ways in front of  the challenges presented in the perspective of  this

subject. It is questioned about the changes that the Law of Protection of Personal

Data  (LPDP)  will  require  in  APB  and  focuses  on  the  investigation  of  recent

explorations of personal data to the detriment of Brazilian citizens and related cases;

in the examination of the new Law 13709/2018 and the main frontiers with other legal

frameworks from the perspective of protection of personal  information; and in the

discussion  of  the  main  requirements  for  the  institution  and  effectiveness  of  the

Brazilian National Authority for the Protection of Personal Data. Theoretical method is

used with phenomenological study, according to the observation of related literature

and focusing on theories and evidences. It  argues about the problem of exposing

personal  data  in  cyberspace,  which  is  undoubtedly  a  huge  challenge.  This  is

evidenced with the situations demonstrated in this work, where it  was possible to

investigate innumerable cases that it is extremely complex to work with the protection

of personal data in a satisfactory way. It is concluded that a great deal of discussion

and evolution is needed to find solutions that provide effective improvement,  in a

problem that is still without a definitive solution that requires a transnational effort.

Therefore, it becomes a great challenge to the APB, as there is plenty of evidence of

the fragility of personal data traffic, and to prove it, it argues cases of world leaders

involved in embarrassing situations, which indicates importance and concern to the

situation, whose only certainty is the uncertainty of the protection of personal data in

a totally secure way.

Keywords: cyber policies, privacy, data protection, data protection law.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende focalizar no que se refere a nova lei de proteção de

dados pessoais brasileira,  Lei  nº 13.709,  de 14 de agosto de 2018,  notadamente em

relação aos impactos ocasionados na Administração Pública Brasileira (APB). Em sentido

amplo, o caminho a ser percorrido ao longo deste trabalho será realizado para discussão

proveniente da administração do ciberespaço com a sua rede imponente, a internet, e o

relacionamento pessoal neste cenário no século XXI.

Os  desdobramentos  de  tal  normativo,  que  dispõe  sobre  a  proteção  de  dados

pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), traz

várias  inovações  e  desafios  a  APB  impondo  reorganização  urgente,  dado  que  sua

vigência  será  já  a  partir  de  fevereiro  de  2020  [Na  fase  inicial  de  elaboração desta

monografia era essa a vigência inicial, a qual foi suplantada recentemente por meio do

incluído na Medida Provisória nº 869, de  27 de dezembro de 2018, que comunica nova

vigência para meados de agosto de 2020].

Apesar  de  o  ciberespaço  existir  antes  da  internet,  não  há  como  deixar  de

considerar o impulso singular ocasionado por meio da rede mundial  de computadores

com a informatização proporcionada pelas Tecnologias da Informação e Comunicações

(TIC) atuais e conjugada com as demais mudanças impactantes e disruptivas, tais como o

fenômeno  da  convergência  das  mídias,  da  inteligência  artificial,  do  aprendizado  de

máquina a todo o vapor e o aperfeiçoamento da robótica, da internet das coisas e da

vasta  quantidade  de  informações  pessoais  disponíveis  numa rede  globalizada  com o

mundo tendendo a se conectar mais e mais. Dado todo esse processo, preocupa-se que

o tratamento das informações pessoais requeira adaptações profundas na administração

pública brasileira, ainda de modo mais significativo. Essa quebra de paradigma, que por

hora  modifica  toda  relação  planetária,  tende  a  continuar  afetando  invariavelmente  os

governos, a sociedade, os mercados, o indivíduo. 

Percebe-se uma corrente mundial com mais de uma centena de países que dispõe

de normativos para a proteção de dados pessoais e nesse ritmo nosso país está sendo

impulsionado  a  (re)agir  inevitavelmente  ao  contexto  mundial.  Acrescenta-se  que  as

mudanças de paradigmas anteriores,  especialmente com as TIC atuais, servem como

acelerador  das  transformações  pelas  quais  o  poder  público  vivência,  gerando  mais

complexidade na administração dos dados pessoais.

Sob essa égide, há de se inquietar com a  probabilidade encontrada no espaço

cibernético de vulnerabilidade e consequente vazamento de dados pessoais, violação de
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privacidade e roubo de ativos informacionais de/por:  indivíduos, empresas e governos

dadas as particularidades e a vulnerabilidade da rede, pois no âmbito da sociedade da

informação,  onde  o  dado  pode  ser  trabalhado  pela  alta  tecnologia,  não  há  dado

insignificante.  Assim,  a  partir  do  cruzamento  de  dados,  há  forte  poder  para  a

transformação dos dados e obter significância, razão pela qual há capacidade potencial

de se afetar o direito do cidadão no que se refere aos dados pessoais.

Nesse  sentido,  espera-se  contribuir,  por  intermédio  desta  pesquisa,  com  uma

análise  inicial,  sobretudo  na  compreensão  das  peculiaridades  do  tratamento  do  dado

pessoal  na  administração pública  brasileira  e  possíveis  caminhos frente  aos  desafios

apresentados  na  perspectiva  dessa  temática,  levando-se  em  consideração  as

transformações  pelas  quais  vem  passando  os  seres  humanos  perante  o  mundo

conectado. 

As inovações e desafios proporcionados pela nova lei  brasileira de proteção de

dados pessoais requererá adaptações consideráveis na Administração Pública Brasileira,

tais como novos papéis e responsabilidades, dentre os quais a figura de um controlador

com poder decisório sobre o tratamento dos dados pessoais e uma autoridade nacional,

até então vetada (no início do desenvolvimento desta monografia! Recentemente, na fase

final  de  concretização  desse  trabalho  ela  foi  criada),  poderosa  e  independente,  com

autonomia  e  estrutura  adequada  que  poderá  prover  a  eficácia  da  lei  e  seus

pormenorizados regramentos.

Constata-se que nosso mundo físico está cada vez mais virtualizado e por esse

motivo, surgem oportunidades e oportunistas na principal rede componente do espaço

cibernético: a internet. Ao invés de um espaço totalmente liberal na rede onde não se faria

o controle do ciberespaço, é notório que as empresas, pessoas e governos podem se

apropriar das informações com ou sem autorização do proprietário.

Vários países têm se preocupado sobre a questão em torno do tratamento dos

dados pessoais após escândalos referentes a vazamentos e explorações de informações

pessoais  de  maneira sorrateira.  A  Diretiva  Europeia  de  Proteção  de  Dados  e  o

aprimoramento  dela  resultando  no  General  Data  Protection  Regulation (GDPR),

Regulamento  Geral  de  Proteção  de  Dados  da  União  Europeia,  traz  um  novo  tom  a

proteção de dados pessoais e novamente na vanguarda, molda a legislação de países,

com destaque para esse trabalho, dando ênfase a lei de proteção dos dados pessoais

brasileira.  Existe  a  partir  de  então  um  grande  percurso  a  ser  seguido  para  que  os

parâmetros balizados pela sociedade, os anseios pelas empresas por novas experiências
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e mercados e o alcance de maior assertividade pelos gestores públicos adéquem-se a

novos modelos globais de percepção e trato das informações pessoais com velocidade e

acurácia. Nessa construção, o novo marco legal brasileiro de proteção de dados pessoais,

bem como seus desdobramentos, enseja adaptação da APB frente aos desafios impostos

perante  o  poder  público.  Nesse  sentido,  o  questionamento  que  urge  consiste  no

levantamento  de:  “Quais  mudanças  a  Lei  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  (LPDP)

requererá na administração pública brasileira?”

O  objetivo  geral  deste estudo  será  analisar  as  principais  transformações

necessárias para adequação da Administração Pública Brasileira ao estabelecimento da

proteção dos dados pessoais, em virtude do advento da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de

2018, que versa sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de

abril de 2014 (Marco Civil da Internet).

Os objetivos específicos serão:

a) Averiguar recentes explorações de dados pessoais em detrimento dos cidadãos

brasileiros, bem como casos conexos;

b)  Examinar  a  nova  Lei  nº  13.709/2018  e  as  principais  fronteiras  com  outros

marcos legais sob a perspectiva de proteção das informações pessoais; e

c)  Discutir  os  principais  requisitos  para  a  instituição  e  eficácia  da  Autoridade

Nacional de Proteção de Dados Pessoais brasileira.

Interessante  perceber,  dada  a  considerável  variedade  das  fontes  de  pesquisa

disponíveis para a investigação da temática proposta e o trabalho ser desenvolvido como

uma  monografia  delimitada  dentro  do  próprio  conceito  normatizador  vigente,  que  a

finalização metodicamente aprofundada desse trabalho, poderá ainda ser devidamente

explorada  a  posteriori.  Portanto,  o  trabalho  em  tela  poderá  ser  objeto  de

desenvolvimentos  ulteriores,  para  sua  completude  em  trabalhos  futuros,  também  em

possível continuação dos estudos em dissertação de mestrado ou tese de doutorado pela

razão da extensão das ações que esse trabalho poderá proporcionar.

A  metodologia  para  desenvolvimento  desta  monografia  consistirá  no  método

teórico  com  estudo  fenomenológico,  de  acordo  com  a  observação  da  literatura

relacionada ao escopo deste trabalho, componente das referências contidas no final deste

estudo. O foco nas teorias e evidências acompanhado das análises críticas desenvolvidas

ao  longo  desse  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC)  constituem  os  objetos  das

inferências lógicas, estruturadas de acordo com uma sequência delineada nos seguintes

tópicos e subtópicos, componentes da organização basilar da monografia, quais sejam:
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esta  parte  introdutória;  o  desenvolvimento,  que  constará  inicialmente  a  revisão

bibliográfica agregada no início deste tópico, onde se ressalta que a Lei de proteção de

dados brasileira é bem recente e a temática de proteção de dados pessoais está em

plena construção no país,  razão pela qual  tomar-se-ão como básicos alguns estudos

constantes das referências, com considerações gerais sobre alguns trabalhos, conceitos

relacionados  a  este  TCC  e  adicionalmente,  de  maneira  superficial,  esclarecimentos

teóricos  sobre  vulnerabilidades  (referenciados  no  livro  de  GOODRICH,  Michael  T.;

TAMASSIA, Roberto. Introdução à segurança de computadores) que servirão de base ao

relacionamento e deduções complementares ao capítulo  1 do desenvolvimento,  “caso

Snowden”. Sequencialmente, completarão o desenvolvimento os subtópicos, capítulos I, II

e III. O primeiro capítulo consistirá da averiguação sobre a exploração de dados pessoais

em  detrimento  dos  cidadãos  brasileiros,  bem  como  casos  conexos  (apropriações  de

dados nos casos: Snowden e Cambridge Analytica). Já o segundo, sobre detalhes da

nova  Lei  nº  13.709/2018  e  as  principais  fronteiras  com  outros  marcos  legais  sob  a

perspectiva de proteção das informações pessoais; e no terceiro, será discorrido sobre os

requisitos para a instituição e eficácia  da Autoridade Nacional  de Proteção de Dados

Pessoais brasileira;  por  fim serão feitas as considerações finais,  resultante de toda a

execução e finalização da monografia, a qual encerrará o estudo.
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2. DESENVOLVIMENTO

Dado que a Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 que discursa sobre a proteção

de dados pessoais e altera a Lei  nº  12.965,  de 23 de abril  de 2014 (Marco Civil  da

Internet)  seja  bem atual  (BRASIL,  2018a;  2018b),  a  seguir  serão  realizadas  revisões

acerca do contexto dela, com considerações gerais segundo o interesse deste estudo,

sobre  alguns  trabalhos  relacionados  à  temática  de  proteção  de  dados  pessoais,

porquanto ela está em plena construção no país. Portanto, também seguem neste tópico,

alguns  conceitos  emprestados  e  esclarecimentos  sobre  termos  que  fatalmente

necessitam ser comunicados devido à pertinência com este trabalho proposto, porque

nesse  quesito  carecem de  uma colocação  prévia  para  uma  melhor  compreensão  de

maneira geral do estudo em epígrafe.

São  diversos  os  estudos  sobre  a  origem  do  termo  privacidade  encontrados  e

evoluídos no tempo e espaço, desde os que levam a longa data incerta e controversa

como os que remetem à Grécia Antiga, ao século VIII AC etc (Moore, 2003; Cancelier,

2017) ao que será abordado brevemente aqui,  por tratar-se de direito  positivado com

autonomia jurídica reconhecido como forma básica, comumente atribuída ao realizado por

Warren; Brandeis (1890). Portanto, para este trabalho, será adotado como privacidade, o

conceito-ideia aderente ao contido no artigo de Warren; Brandeis (1890), no entendimento

de que é o mais proveitoso para  o  estudo pelo fato da  aproximação ao conceito  de

proteção de dados pessoais. Nesse sentido, encontramos o entendimento de privacidade

que nos desloca às colocações expressas, no célebre artigo  "The Right to Privacy" de

Warren; Brandeis (1890). Numa análise rasa, que se entende suficiente a este trabalho o

artigo  remete-nos  à  ideia  de  necessidade  de  proteção  da  pessoa,  em  sua  esfera

individual, frente aos avanços tecnológicos e sociais da época. Nesse sentido, a liberdade

individual  é parametrizada na era moderna e demanda por  maior  garantia de direitos

relativos  à  privacidade  e  evolução  na  proteção  deles  frente  às  novas  tecnologias  da

época, dado que o progresso das invasões do governo, da imprensa e de outras agências

e instituições em ambientes anteriormente inacessíveis de caráter individual ameaçavam

garantias que até foram protegidas noutra época, mas que as evoluções contemporâneas

já faziam óbice à garantia do direito à privacidade e de “ser deixado sozinho”, tal  como as
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invasões de privacidade pelo governo, pela imprensa, pelos fotógrafos etc que afligiam os

cidadãos da época.

Na linha do Direito e da Informática no Direito Internacional Público sobre as leis de

proteção de dados pessoais, o Magistrado Reinaldo Filho (2013) explica que o prelúdio

das leis específicas para a proteção dos dados remontam-se efetivamente às nações

européias por força da tecnologia da informação nas décadas de 60 e 70, notadamente

pelo  aumento  considerável  do  poder  computacional  de  processar  os  dados,  que

consequentemente protagonizou a evolução do arcabouço jurídico contemporâneo nesse

domínio,  com  o  fito  de  regulamentação  da  recuperação  e  manejo  das  informações

pessoais. Nesse entendimento, ele refuta a assertiva do “direito à privacidade”  (right to

privacy),  no  sentido  de  que  embora  esse  direito  à  privacidade  possa  ter  origem  e

desenvolvimento na jurisprudência e doutrina norte-americanas é a Europa que serve de

destaque e sustentáculo pelo motivo de encontrar-se naquele continente o compêndio

precípuo e mais terminado sobre as leis de proteção de dados pessoais naquele período.

O  autor  destaca  legislações  europeias  que  denotam  referência  mundial  para

comprovação  desse  arrazoado,  dentre  elas:  a  do  estado  da  Alemanha,  Hesse,  que

construiu a primeira lei de proteção de dados em 1970, e, complementarmente, no País

há lei  federal  protetiva do uso indevido de dados pessoais desde 1977,  ano em que

Portugal  também  já  antecipava  a  gestão  dos  dados  pelo  seu  proprietário,  com

possibilidade de correção e atualização, em conformidade à finalidade justificadora do

recolhimento deles, caso fosse transgredida; a Lei Sueca 289, Datalegen, de 11 de maio

de 1973; a salvaguarda dos dados na nação Dinamarquesa por intermédio das Leis 243 e

244, regulamentada desde 08 de julho de 1978; bem como a da França, desde 06 de

janeiro de 1978 com a Lei 78-77.

Sob  o  ponto  de  vista  dos  instrumentos  multinacionais  de  proteção  de  dados

encontrados em âmbito mundial, Reinaldo filho (2013) expõe que embora não tivessem

caráter cogente orientavam questões basilares. Assim, por exemplo, no documento que

ficou  conhecido  em  seu  título  original  como  “OECD  Guidelines  on  the  Protection  of

Privacy  and  Transborder  Flows  of  Personal  Data”, foram  promulgadas  diretrizes  e

princípios básicos que dizem respeito ao fluxo dos dados e proteção da privacidade por

iniciativa do Comitê de Ministros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento

Econômico  (OCDE).  (OECD,  1980).  No  ano  seguinte,  o  Conselho  Europeu  divulgou

Convenção  similar  àquelas  orientações,  todavia  com  ênfase  em  proteção  individual.

Considerou-se tal Convenção como o instrumento internacional vinculante que procurou
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moderar o fluxo transnacional dos dados e inaugurou a proteção individual perante ações

abusivas na coleta e processamento dos dados pessoais. Na visão do autor, ambos os

textos influenciaram bastante a criação dos futuros normativos de proteção de dados

pessoais de várias nações, entretanto devido a questões particulares de cada país, como

a existência pretérita de normativo congênere à Convenção, bem como as variações de

sua implementação e a falta de conceitos essenciais e dúbios como a indefinição do que

seria nível adequado da proteção dos dados pessoais, cada país-membro destoou na

implementação de seus normativos. Nesse sentido, a UE criou a Diretiva 95/46/EC na

tentativa  de  construir  maior  homogeneidade ao  tratamento  de  dados,  bem como sua

proteção. Tal  Diretiva será abordada em capítulo próprio deste estudo, no Capítulo 2,

devido à simetria com a LPDP.

Na perspectiva de evolução das leis de proteção de dados, pode-se encontrar o

entendimento de gerações explicado por Mayer-Scönberger (1997 apud Doneda, 2011;

Mendes, 2014).  Nesse sentido, expõe-se que as normas de proteção de dados foram

categorizadas  em  quatro  gerações  distintas  que  evoluíram  constantemente  rumo  ao

reconhecimento do direito a essa proteção ser consolidada como um direito fundamental.

Assim, é explicado que houve uma gradação nas gerações, as quais inicializam com um

caráter técnico e limitado, e migram para uma maior amplitude de acordo com a evolução

tecnológica utilizada no tratamento de dados com vistas a uma maior proteção, inclusive

com a preocupação de tornar  essa tutela  um direito  fundamental.  A primeira geração

caracteriza-se  por  refletir  sua  contemporaneidade  com  a  tecnologia  e  óptica  do

hermeneuta, que demandaram a regulação especialmente no direcionamento da parte

procedimental de enormes bases de dados no contexto dos dados pessoais processados,

coletados e geridos, em grandes centros de processamento de dados. Com a mudança

tecnológica  da  época,  grandes  bancos  de  dados  foram  criados  e  descentralizados,

tornando-se evidente que se necessitava de maior controle sobre os dados, porque o

cuidado para os direitos pessoais sobre os dados fora deixada à parte, haja vista a ênfase

era voltada ao controle  e uso Estatal  e  o  foco das normas era o Estado,  por  isso a

participação  social  era  relegada.  O  limite  teórico  dessa  geração  remete,

aproximadamente, até a Lei Federal Alemã, a  Bundesdatenschutzgesetz,  de 1977, que

tratava sobre proteção de dados. Neste contexto, estão inseridos os normativos da Lei do

Land alemão de Hesse, de 1970; da primeira lei de proteção de dados sueca, de 1973,

considerado o Estatuto para os bancos de dados, a Data Legen 289, também conhecida

como Datalag; e o  Privacy Act dos EUA, de 1974. Devido às dificuldades originárias do
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controle austero, pormenorizado, exigido para a exploração de inúmeros bancos de dados

esparsos, essa geração foi cedendo lugar à próxima. Na segunda geração, 1970, já se

notavam instrumentos favoráveis ao cidadão para o questionamento sobre a utilização de

seus dados pessoais. Isso torna-se evidente na Lei Francesa Informatique et Libertées, a

Lei  78-17,  de  06  jan.  1978  e  na  lei  transicional  das  duas  gerações,  a

Bundesdatenschutzgesetz.  Diferentemente  da  geração  anterior,  onde  os  dados  eram

especialmente voltados ao setor público, aqui, os modelos de negócio evoluíram ao ponto

dos dados pessoais também serem aproveitados em grande medida pelo setor privado.

Assim, denota-se um novo padrão social que findava na escolha do cidadão de cessão

desses dados e participação efetiva na vida social, ou na sua negativa, ou até o simples

questionamento, e consequentemente tê-la comprometida. Nesta geração estão inseridos

também  os  normativos  da  Lei  Austríaca,  Datenschutzgesetz,  de  18  out.  1978,  n.

565/1978,  bem  como  as  constituições  de  Portugal  e  da  Espanha,  apesar  das  leis

específicas de proteção de dados pessoais dessas nações serem posteriores.  Já em

1980,  as  normas  de  terceira  geração  evoluíram  para  a  tutela  dos  dados  pessoais

cuidando-se  especialmente  da  garantia  efetiva  da  liberdade  exercida  na  segunda

geração,  da  escolha  sobre  o  fornecimento  dos  dados  pessoais.  Assim,  dada  a

complexidade em que estavam inseridos os dados das pessoas naquele contexto com a

participação do indivíduo na sociedade é observada uma efetiva proteção em detrimento

de condicionantes no fornecimento de tais dados, para que assim fosse exercido o que se

chamou de autodeterminação informativa, onde a liberdade de decisão sobre os dados

pessoais  não  estivesse  vinculada  a  determinantes  que  porventura  restringisse  a

participação  efetiva  do  indivíduo  na  vida  social.  Entretanto,  essa  característica  era

vantagem de uma parcela que para dispor de tal privilégio arcaria com os custos sociais e

econômicos  dela  provenientes.  Em  consequência  dessa  fragilidade  encontra-se  a

melhoria  dessa  condição  na  extensão  dessa  autodeterminação  a  população,  nos

normativos atuais, conhecendo-se então a quarta geração das normas de proteção de

dados  pessoais.  Assim,  focaliza-se  agora  na  elevação  do  padrão  de  proteção  da

coletividade com reconhecimento e fortalecimento da proteção dos dados das pessoas

em detrimento das organizações coletoras e processadoras desses dados, justo porque

na  geração  anterior  não  se  resolvia  o  desequilíbrio  dessa  relação  pela  simples

autodeterminação  informativa.  Outra  técnica  utilizada  nesses  normativos  atuais  que

parece  absurda  é  a  redução  da  própria  decisão  da  autodeterminação  informativa.

Entretanto, observa-se que há casos específicos de tratamento de dados que superam a
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mera  expectativa  individual,  uma  vez  que  necessitam  de  uma  consideração  mais

abrangente  para  uma  efetiva  proteção,  como  por  exemplo  os  dados  sensíveis.  Uma

peculiaridade  também  dessa  geração  encontra-se  na  concepção  das  autoridades  de

proteção  independentes  que  podem  servir  de  fiéis  reguladoras  no  processo  de

negociação entre os agentes de tratamento de dados pessoais e os titulares deles. Outra

observação dessa geração diz respeito ao aparecimento de normativos específicos para

algumas áreas, tais como da saúde, ou creditícia.

Bioni (2015) traz um estudo que considera três aspectos importantes e basilares

absorvidos pelas iniciativas legislativas (projeto de lei: de autoria do executivo; do senado

federal;  e da câmara dos deputados) que pretendiam regulamentar de forma ampla a

matéria sobre a proteção de dados pessoais no Brasil à época. Assim, expõe-se detalhes

acerca do conceito  de dados pessoais,  dados anônimos e sobre o consentimento do

titular  dos  dados  pessoais.  Segundo  o  autor,  a  justificativa  da  escolha  desses  três

aspectos  encontra  respaldo  por  eles  estarem presentes  na definição do  domínio  das

normas de proteção de dados. Os dois primeiros, dados pessoais e dados anônimos,

direcionam para  o  foco  a  ser  protegido.  Já  o  último,  o  consentimento  do titular,  é  o

sustentáculo daqueles normativos. 

Nesse sentido, o conceito de dados pessoais é caracterizado basicamente pelo

que se ocupa a lei.  A definição desse conceito  é de fundamental  importância para o

alcance da norma, de modo que pode restringir-lhe ou ampliar-lhe consideravelmente o

entendimento. Deste modo, é observado que cada palavra adotada nesse conceito deve

ser devidamente pensada para que seja alcançada uma valoração mais aproximada da

desejável.  Assim,  é  apresentado  o  termo  reducionista  versus  expansionista  para  a

compreensão otimizada do que seria dado pessoal. Na abordagem reducionista (Bioni,

2015 apud Poullet & Dinant, 2004, p. 29), entende-se que através do dado pessoal uma

pessoa  seja  identificada  diretamente  de  forma  irrefutável  e  única.  Ao  passo  que  na

abordagem expansionista (Bioni, 2015 apud Solove; Schwartz, 2011, p. 1874) é atribuída

a técnica uma questão mais maleável, onde o dado pessoal enquadra-se em qualquer

informação onde a vinculação a um indivíduo não se dê imediatamente, como no caso

reducionista, mas de forma mediata, indireta. Nessa lógica o dado pessoal assume a ideia

que ele seja identificável. Para exemplificar as duas abordagens, o autor ilustra o caso

com os bancos de dados relacionais, onde demonstra-se uma dinâmica formada por linha

(dado) e atributo (coluna) que fornece a interpretação lógica ao conjunto dos dados (Bioni

apud Rob,  2011,  p.  04).  Assim,  dado  um nome e  Cadastro  de  Pessoa Física  (CPF)
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correspondente,  o  resultado  haverá  de  ser  somente  uma  identificação  pessoal.

Alcançando-se  nesta  medida  o  conceito  reducionista,  justo  pelo  fato  da  presença  de

homônimos não permitir identificação única, precisa, de uma das pessoas do conjunto dos

dados,  senão  com  auxílio  dos  identificadores  únicos,  como  o  CPF.  De  outro  modo,

quando excluída a coluna CPF, haveria dúvida sobre homônimos. Dado que houvesse,

por  exemplo,  outros  atributos  classificadores desses homônimos,  a  respeito  de  quem

seria a informação, uma vez que não houvesse o identificador único? Para resolver essa

incerteza  pode-se  valer  da  agregação.  Tal  possibilidade  decorre  mediante  o

aproveitamento  de  outros  atributos,  tornando  dessa  forma  as  pessoas  identificáveis.

Ocorre desse modo o potencial para identificá-las. Ainda explicando as duas abordagens

o autor muda o foco para as bases de dados não estruturadas, not only structured query

language (NoSQL) e enfatiza a sua utilização cada vez maior na mineração de dados com

Big  Data e  admite  uma  ideia  de  vantagem  para  a  abordagem  expansionista  nesse

cenário. Acrescenta-se que o fato de a informação não está estruturada em linguagem

organizada (SQL),  como no exemplo anterior,  de nome e CPF, não exclui  a  possível

associação  aos  titulares,  e  ainda  há  crescimento  progressivo  de  tecnologias  para

possibilitar tal associação, por exemplo com o uso de algoritmos concebidos para esta

finalidade.

Quanto ao segundo aspecto, os dados anônimos, essencialmente é trazida a ideia

de que eles podem ocorrer mediante quatro situações: supressão; generalização (Bioni,

2014 apud Ohm, 2010, p. 1713); randomização; e pseudoanonimização; para que a partir

dessas  quatro  situações  o  grau  de  identificabilidade  dos  dados  pessoais,  seja,

teoricamente, eliminado. Assim, o autor enfoca as duas primeiras situações para expor

sobre a possibilidade da ocorrência de anonimização a um dado pessoal, com exemplos

de supressões, por exemplo tirar o campo CPF, da estruturada comentada anteriormente;

ou  generalizações,  com  a  divulgação  de  parte  dos  dados  de  um  campo,  como  por

exemplo, no campo nome, ou Código de Endereçamento Postal (CEP), divulgar somente

o início deles. Além disso, traz um importante fator a ser considerado nos normativos de

proteção de dados pessoais, que seria crivo da razoabilidade para a reversão de um dado

anônimo, dado que entende-se que todo o dado anônimo pode ser em algum momento

revertido  e  tornar-se  pessoal,  devido  a  possibilidades  tecnológicas  atualmente

disponíveis.  Assim  pode-se  valer  dessa  estratégia,  a  razoabilidade,  para  controlar  a

classificação de um dado, como dado pessoal ou dado anônimo, de sorte que quando

houver  um  esforço  fora  do  comum  para  a  reversibilidade  de  um  dado  anônimo,
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considerando, por exemplo, fatores estabelecidos como custo, tempo, tecnologia, não há

de  falar-se  em dado  pessoal,  porque  o  esforço  foi  extraordinário  para  o  alcance  da

reversibilidade.  Assim,  a  razoabilidade  comporta-se  como  um  controle  de  um  risco

aceitável sobre a reversibilidade que favorece o entendimento de que sempre os dados

anônimos serão passíveis de reversão, e exatamente se não houvesse, a definição do

que  seria  razoável,  todo  o  dado  anonimizado  seria  pessoal,  identificável.  Por  isso

observa-se a razoabilidade como um conceito dúbio, que deve ser considerado como um

instrumento  de  controle  complementar  que  pode  ser  vinculado  a  três  estratégias

regulatórias a ser inscrita nos normativos: pode-se deixá-la ser demarcada pelo mercado,

sendo  silente;  pela  legislação  de  forma  pretérita,  com  definição  de  critérios  para

mensuração  do  que  seria  razoável,  como  fatores  tecnológicos  e  relação  do  custo

financeiro versus tempo para reversão processo de anonimização, ou como o mercado,

ou o órgão regulador devem se comportar etc; e a posteriori por um órgão regulador, com

delegação de competência.

Já o terceiro e último aspecto, o consentimento do titular, é sistematizado em: a)

informado (básico): deve ser comunicado previamente ao titular dos dados pessoais o que

se fará com eles, como dar-se-á a coleta, o uso e seu compartilhamento; b) livre (mínimo):

deve ser um ato de vontade do titular dos dados pessoais, sem que haja qualquer ação

para cerceá-lo de algo, caso seja negado; c) finalidade determinada (pré-intermediário):

deve estar vinculado de forma específica ao propósito a que se destina, de modo que

esteja  contido  e  seja  determinado  de  acordo  com  o  relacionamento  em  questão;  d)

inequívoco (intermediário): deve concluir uma sucessão de autorizações interpretadas do

contexto relacional de fluidez dos dados pessoais (Bioni, 2016); e) específico e expresso

(máximo): deve ser detalhado, claro e preciso e conter a configuração com o grau máximo

de participação e interferência do titular dos dados pessoais para preservação de seus

dados,  bem  como  intensifica  ao  máximo  a  autodeterminação  informativa.

(INTERNETLAB, 2016, p. 95; WP 29, 2011, p. 24; RODOTÀ, 2008, p. 17 apud BIONI,

2015). Observa-se também o alerta para a possibilidade de compor os normativos com o

consentimento  granular,  qual  seja  a  possibilidade  de  impor  limites  viabilizado  pela

separação detalhada e escolhida pelos titulares de quais dados deles seriam coletados

(geolocalização,  telefônicos,  voz,  contatos  etc),  para  que  tipo  de  tratamento  seriam

fornecidos  (categorização  em  perfis,  finalidade  de  publicidade  mediante  estudo

comportamental, ativação de funcionalidades de programas etc), tempo e frequência do
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tratamento, possíveis compartilhamentos com terceiros etc. (ARTICLE 29 WP 29, 2012, P.

15; 2014, P. 22 APUD BIONI, 2015).

Aqueles  três  aspectos  relevantes  escolhidos  pelo  autor  Bioni  presumem-se

presentes  em quaisquer  normativos  que queiram regulamentar  a  proteção dos dados

pessoais  e  serão  novamente  considerados  no  momento  propício  desta  monografia,

porque inclusive estão contidos no normativo brasileiro de proteção de dados pessoais,

que será analisado especificamente no Capítulo 2.

De  acordo  com  Stone  (2016),  no  espaço  cibernético,  principalmente  após  os

atentados ocorridos no dia onze de setembro de 2001, intensificaram-se sobremaneira os

regramentos  e  ajustes  tecnológicos  com  o  intuito  de  maior  proteção  de  instituições

públicas, privadas e dos ativos de informação, tais como os computadores, os sistemas,

as  redes  e  os  dados  das  pessoas,  contra  ameaças  e  usurpações  potencialmente

destrutivas. Nesse sentido, pode-se observar nos estudos realizados na University of New

South  Wales que  mais  de  uma  centena  de  países  têm  se  preocupado  com  seus

normativos no que concerne ao gerenciamento dos dados pessoais. (Greenleaf, 2017).

Outro estudo que corrobora com esse aspecto informa que já se aproximam o número de

120  países,  jurisdições  e  territórios  independentes  em  todo  o  mundo  onde  há  leis

abrangentes de proteção ou privacidade de dados com o intuito de realizar proteção dos

dados pessoais mantidos por órgãos privados e públicos. Além disso, quase 40 países e

jurisdições têm projetos ou iniciativas pendentes (BANISAR, 2018). Segundo este mesmo

autor, tais leis têm como escopo a proteção das informações pessoais quer em meio físico

ou eletrônico numa área temática abrangente e na grande maioria dos países existe a

figura de uma comissão independente de proteção ou informação de dados, a qual exerce

o  poder  de  supervisão  e  aplicação  legal.  Alguns  detalhes  da  maioria  delas  contém

isenções específicas para a mídia, enquanto também constam algumas que remetem às

leis nacionais de direito à informação. De outro modo, também pode-se observar outro

apanhado  construído  no  auge  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  (CPI)  sobre

espionagem,  onde  foi  elaborado  um  estudo  sobre  espionagem  cibernética  que  pode

oferecer informações enriquecidas e servir de alerta e complemento para o contexto da

Lei de Proteção de Dados Pessoais Brasileira porque, dentre outros, comunica de forma

simples conceitos contidos em infográficos e uma macrovisão da potencial delicadeza no

tráfego  de  dados  na  rede  mundial,  internet,  da  fragilidade  da  administração  pública

brasileira  como  um  todo,  demonstra  a  necessidade  de  investimento  em  Pesquisa  e

Desenvolvimento  (P&D)  para  que  seja  encontrada  maior  robustez  e  solidez  nas  TIC
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nacionais,  discute  de  forma  comparada  com  os  EUA  investimentos  no  setor  de

inteligência, e assim empresta correlacionações importantes à compreensão dos dilemas

presentes no ciberespaço. (SF, 2014).

Chaves (2011)  traz  o ponto  de vista  exposto numa análise  crítica sobre  a  luta

contra o terrorismo e a proteção de dados pessoais, cujo excerto de onde se extrai as

principais  ideias  há um importante  precedente  do  Bundesverfassungsgericht,  em livre

tradução,  Tribunal  Constitucional  Alemão  (equivalente  a  Suprema  Corte  Brasileira,  o

Supremo Tribunal Federal) que forma a proteção de dados da Alemanha, a qual possibilita

ao  cidadão  o  direito  de  escolha  contraposta,  ou  não,  conforme conveniência  própria,

sobre a cessão de seus dados pessoais. Desse estudo retém-se a percepção de que

mais importante que o combate ao terrorismo, sob a ótica da proporcionalidade, está a

tutela dos direitos mais íntimos do cidadão, consistidos precipuamente na privacidade.

Nessa lógica, não seria proporcional o enfrentamento ao terrorismo com a adesão alemã

mediante transposição da Diretiva 2006/24/CE em seu país, para a conservação de dados

sensíveis, tais como o armazenamento dos dados de todas as conexões, como as de

telefonia, inclusive as da rede mundial  e de e-mails no país,  por incompatibilidade ao

contido em fundamentos legais alemães, os quais garantem direitos fundamentais deles.

Chama-se a atenção neste ponto,  porque em campo próprio que discute detalhes da

LPDP, no capítulo 2, comenta-se a previsão da autodeterminação informativa, dentre as

bases  deste  normativo.  Em última  análise,  entende-se  que  casos  excepcionais  terão

medidas excepcionais, tanto que se admite a possibilidade de que em casos de perigo

concreto à vida,  à segurança pública,  ou à integridade física,  ou à liberdade de uma

pessoa seria plausível violar à proteção de dados pessoais.

Adiante serão apresentados mais alguns entendimentos intrínsecos e envoltos ao

perímetro desse estudo, como Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, Robótica,

Internet das Coisas, Mineração de Dados, Big Data, Wiretapping, dentre outros que serão

interpretados e explicados de modo inteligível no decorrer da monografia, e por isso não

se  optou  escrever  neste  tópico.  Portanto,  na  sequência  estarão  dispostos  alguns

entendimentos gerais que servirão para melhor compreensão e foram adotados nesta

pesquisa. Frisa-se que em nenhuma hipótese é objetivo esgotar os assuntos seguintes,

sendo admitido que entendimentos gerais serão suficientes ao entendimento do que será

abordado na sequência desta monografia.

i) Inteligência Artificial (IA): do inglês Artificial Intelligence (AI) é uma área enorme

que envolve desde lógica, probabilidade e matemática do contínuo, bem como percepção,
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raciocínio,  aprendizado,  ação,  inclusive,  toda  referência  à  eletrônica,  dos  dispositivos

microeletrônicos até robôs.  Também se pode entender IA conforme oito  definições de

vários autores esquematizadas por Russell; Norvig, (2013) conforme se segue: a) quando

se pensa como um ser humano ela pode ser definida como: a.1) ‘O novo e interessante

esforço para fazer os computadores pensarem (...)  máquinas com mentes, no sentido

total e literal.’ (Haugeland, 1985); e ‘[Automatização de] atividades que associamos ao

pensamento humano, atividades como a tomada de decisões, a resolução de problemas,

o aprendizado…’ (Bellman, 1978); b) quando se age como um ser humano ela pode ser

definida como: ‘A arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência

quando executadas por pessoas.’ (Kurzweil, 1990); e ‘O estudo de como os computadores

podem fazer  tarefas  que hoje  são melhor  desempenhadas pelas  pessoas.’ (Rich  and

Knight, 1991); c) quando se pensa racionalmente: ‘O estudo das faculdades mentais pelo

uso  de  modelos  computacionais.’  (Charniak  e  McDermott,  1985);  e  ‘O  estudo  das

computações  que  tornam  possível  perceber,  raciocinar  e  agir.’  (Winston,  1992);  e  d)

quando  se  age  racionalmente:  ‘Inteligência  Computacional  é  o  estudo  do  projeto  de

agentes inteligentes.’ (Poole et  al.,  1998);  e ‘AI...  está relacionada a um desempenho

inteligente  de  artefatos.’  (Nilsson,  1998).  Assim,  são  inúmeras  as  áreas  de  aplicação

relativas  à  IA,  tais  como,  aplicações  a  implantação  generalizada  da  prática  de

reconhecimento de fala, as traduções automáticas, os veículos autônomos, a robótica de

uso doméstico, jogos diversos, áreas de raciocínio probabilístico, além do aprendizado de

máquina  e  da  visão  computacional.  (Russell;  Norvig,  2013).  Dada  a  amplitude  deste

termo, e não sendo o objetivo esgotá-lo aqui, nesta monografia, toda vez que o termo for

utilizado ao longo da monografia, ele estará contextualizado para um campo específico,

quer seja referindo-se genericamente a IA, ou especificamente ao subcampo da IA, do

aprendizado de máquina, da robótica etc.

ii)  Aprendizado  de  Máquina:  do  inglês  Machine  Learning (ML)  compõe  um

subcampo da IA,  que possui  inúmeros desdobramentos.  Para  efeito  do  entendimento

neste trabalho achou-se oportuno e de fácil entendimento apresentar o emprego dessa

tecnologia no contexto aplicado para a tradução de um texto em Árabe. Assim é explicado

que  uma  aplicação  computacional  que  utilizou-se  de  um modelo  estatístico  que  fora

idealizado  a  partir  de  exemplificações  das traduções  arábica-inglesa,  bem como com

exemplos de textos em inglês, num total de 2.000.000.000.000 (dois trilhões de palavras)

favoreceu o conhecimento de texto em árabe, sendo que sequer qualquer dos cientistas

da computação entendessem aquele idioma. (RUSSELL; NORVIG, 2013).
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iii) Robótica: Como é um subcampo da IA reúne muitos dos elementos que foram

citados  no  item “i”  tais  como a  estimação de  estado  probabilístico  e  a  percepção,  o

planejamento  e  a  aprendizagem  não  supervisionado,  bem  como  o  reforço  de

aprendizagem.  Os  produtos  derivados  da  robótica,  os  robôs,  são  agentes  físicos

executores de tarefas interagindo com o mundo real, cuja composição precípua contém

efetuadores (que são as pernas, rodas, articulações e garras com o objetivo de atuar com

força física em seu contexto de aplicação) e sensores (para interação com ambiente, de

forma que ele seja percebido). Há inúmeros tipos de sensores utilizados na robótica, tais

como câmeras, ultrassom para mensuração ambiental,  bem como os giroscópios e os

acelerômetros que se cuidam da automedição robótica. A aplicação da robótica encontra-

se em diversos ramos da humanidade, desde o transporte com helicópteros autônomos

que  distribuem objetos  onde  o  acesso  é  dificultoso,  na  saúde  em auxílio  a  cirurgias

complexas, no auxílio a serviços domésticos, como na Indústria e agricultura, onde em

várias tarefas os robôs são mais rentáveis que os humanos, inclusive várias máquinas de

grande porte  de  colheita,  minas,  ou  escavações  do solo  já  foram transformadas nos

robôs. Assim tem-se vários exemplos, dentre os quais em projeto recente da Universidade

de Carnegie Mellon observou-se a eficiência muito superior aos seres humanos, quando

demonstrado na remoção da tinta de embarcações de grande porte numa relação de 50

para 1 e com preservação do meio ambiente muito significativa, com reduzido impacto na

natureza.  Observou-se  também  que  os  modelos  autônomos  de  robôs  na  mineração

também são mais velozes e precisos que os humanos e nas minas desfrutam de grande

precisão. Observa-se a ser melhor explorado pela robótica, a utilização de indicações

naturais em detrimento das artificiais, a fim do desenvolvimento da navegação, mormente

nos  ambientes  das  profundezas  oceânicas  onde  o  GPS  é  inacessível.  (RUSSELL;

NORVIG, 2013).

iv) Internet das Coisas: do inglês Internet of Things (IoT) pode ser entendida como

uma infraestrutura global à sociedade da informação, habilitadora de serviços avançados

pela  interconexão entre  as  coisas,  físicas  e  virtuais,  baseando-se nas tecnologias  de

informação e comunicação. (UIT apud Nogueira, 2018). De outro modo mais amplo ainda

entende-se não apenas a conexão das coisas, mais que isso favorecer a capacidade do

processamento de dados e provê-las de ‘inteligência’. (NOGUEIRA, 2018). 

v)  Mineração  de  Dados:  Entende-se  para  este  trabalho  seja  o  suficiente  a

compreensão  de  mineração  de  dados,  do  inglês  Data  Mining como  o  processo  da

descoberta de padrões interessantes, desconhecidos e inteligentes, assim como modelos
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descritivos, que possam ser compreensíveis e capazes de possibilitar predições de dados

em larga escala. (MEIRA JR.; ZAKI, 2014). 

vi)  Big Data:  Para este trabalho é suficiente o entendimento simples que o  Big

Data,  também conhecido como processamento de dados em massivos ou em grande

quantidade,  está  atrelado  a  coleta  e  ao  armazenamento  de  grandes  quantidades  de

informações para eventual análise, advinda do conceito emprestado de Doug Laney mais

conhecido no início deste século com os três V’s: 1) volume: com uma enorme quantidade

de fontes provedoras de dados, como as transações comerciais, as mídias sociais e as

informações de dados de sensor ou máquina a máquina, por exemplo; 2) velocidade:

ocorre  a  fluidez  dos  dados  com velocidade  sem precedentes  e  que  demandam  seu

tratamento oportunamente. Com a IoT, termo comentado anteriormente (item iv), por Tags

RFID,  sensores  e  medidores  inteligentes  há  a  necessidade  de  lidar  com  enorme

quantidade de dados em tempo quase real; e 3) variedade: dados proveniente de todos

os tipos de formatos. Assim, há a composição desde dados numéricos estruturados em

bancos de dados tradicionais, bem como não estruturados, dentre documentos de texto e

e-mails, além de vídeos e áudios, bem como dados de cotações de ações e transações

financeiras. (SAS, 2018).

vii)  Derivação  de  cabo:  Do  inglês  Wiretapping,  é  uma  técnica  que  informa  a

possibilidade  de  um  atacante  explorar  e  se  apropriar  de  todas  as  comunicações

provenientes desse cabo.  O tipo de cabeamento utilizado em quase a totalidade das

redes de comunicação, coaxial de baixo custo, facilita a medição dos impulsos elétricos e

sua consequente reconstrução por derivação de cabo, que finda na efetiva interceptação,

de uma forma passiva, o que torna a sua descoberta extremamente difícil de detecção,

dado que não há alteração no sinal que está sendo transferido. (GOODRICH; TAMASSIA,

2013).

2.1 CAPÍTULO I - AVERIGUAÇÃO SOBRE A EXPLORAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
EM DETRIMENTO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS E CASOS CONEXOS

As ocorrências virtuais contidas no ciberespaço estão sendo discutidas com maior

frequência,  dadas as  inovações e manutenções tecnológicas com a finalidade de um

melhor alcance e entendimento em relação à proteção versus à exploração no controle do

fluxo dos dados circundantes no espaço cibernético.  Com tais  inovações e melhorias

tecnológicas  atuais  ocorrem  a  possibilidade  de  agregar  informação,  conhecimento  e

consequentemente  valor  intrínseco  a  uma  enormidade  de  tipos  diferentes  de  dados,
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estruturados ou não; Com o aperfeiçoamento do aprendizado de máquina, a internet das

coisas  e  a  robótica  gradativamente  otimizados  há  de  requerer-se  maior  atenção  ao

comportamento do ciberespaço, uma vez que junto àquelas evoluções, os dispositivos

estão  cada  mais  interconectados  e  automatizados,  o  que  traz  a  possibilidade  de

aproveitamento dessa situação peculiar e apropriação em maior escala de equipamentos

e programas, redes e dados, o que permite o acesso a ativos potencialmente sensíveis.

(STONE, 2016).

A exploração indevida de informações pessoais das quais resultam prejuízos a

cidadãos  brasileiros,  igual  de  outros  nacionais  em  várias  partes  do  mundo,  não  é

novidade. A célebre divulgação do ex-analista de inteligência Edward Joseph Snowden

deu  mais  nitidez  a  este  imbróglio,  onde  ficou  demonstrado  a  indistinção  entre  a

exploração  de  informações  pessoais  de  cidadãos  alvo  de  investigação  versus  a

exploração em massa de cidadãos comuns e até mesmo autoridades, como no caso do

Brasil  na  espionagem  da  presidente  Dilma.  Cumuladas  a  isso,  recentemente,  casos

similares  de  abuso  na  obtenção  de  dados  pessoais  de  brasileiros  foram  divulgados

próximo ao advento da nova legislação brasileira sobre a proteção de dados pessoais.

De acordo com Stone (2016), as declarações de Snowden revelaram a invasão da

privacidade dos cidadãos pelos EUA, inclusive de pessoas que sequer eram investigadas

por motivo algum, além da espionagem das agências estatais e de lideranças mundiais de

outros  países  com o intuito  de  obter  vantagem política  e  econômica.  Como exemplo

constam a aquisição de informações privilegiadas da empresa de Petróleo Brasileiro S.A.,

a Petrobras, e de líderes mundias, tais como a Premier da Alemanha, Angela Merkel e a

presidente do Brasil, Dilma Vana Rousseff. Tais declarações foram enviadas a jornalistas

por meio de documentos secretos, sobre o período em que prestou serviços nas agências

de inteligência norte-americanas,  Central  Intelligence Agency (CIA) e  National Security

Agency (NSA), compreendido entre os anos de 2004 a 2013 e em virtude disso houve

uma grande comoção mundial e o alerta sobre a insegurança no tráfego dos dados no

ciberespaço.

Nesses  documentos  disponibilizados  por  Snowden,  foi  possível  perceber  a

fragilidade  que  as  informações  trafegam  na  rede  mundial  de  computadores  com  o

enriquecimento  ímpar  de  informações  obtidas  a  partir  de  então,  a  qual  possibilitou

conhecer pormenores,  o que tornou essa situação merecedora de destaque e alarme

mundial, dada a expansão dos programas de vigilância, que tinham no  modus operandi o

alcance ampliado para coleta de informações de forma assustadora. Constatou-se, no
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programa conhecido como Optic Nerve, que milhões de internautas, em todo o mundo,

sofreram interceptação e armazenamento de imagens de webcam do Yahoo pelo serviço

de  inteligência  Britânico  Government  Communications  Headquarters,  (GCHQ)  que  faz

parte do sistema de inteligência do Reino Unido (UK), com a ajuda da NSA, Agência de

Segurança Nacional dos Estados Unidos. Em apenas seis meses, milhões de usuários no

mundo  inteiro,  não  suspeitos  de  irregularidades,  sofreram  vigilância  em  massa,

interceptação  e  armazenamento  de  imagens  da  webcam do  Yahoo,  violando-se  a

privacidade  dos  usuários,  incluindo  uma grande  quantidade  de  imagens  sexualmente

explícitas. (ACKERMAN; BALL, 2014; STONE, 2016). 

Outro  episódio  divulgado,  conhecido  como  o  programa  ultrassecreto  sob  o

codinome Prism (Prisma) mostrou que a NSA e a polícia de investigação e de inteligência

estadunidense,  Federal  Bureau of Investigation (FBI),  mantinha relacionamento para a

obtenção  de  informações  privilegiadas  por  intermédio  de  empresas  de  tecnologia

estadunidenses renomadas, dominantes do vale do silício, tais como,  Microsoft, Yahoo,

Google,  Facebook,  PalTalk,  AOL,  Skype,  YouTube  e Apple.  Basicamente  o  Prisma

estruturava-se inicialmente com o filtro de um seletor que podia compreender pessoas,

organizações ou assuntos diversos. Tais filtros serviam como componentes de entrada e

eram inseridos pelo  analista  de  inteligência  que juntava um formulário  eletrônico  que

servia como justificativa para a pesquisa, o qual era composto dos propósitos da pesquisa

de  inteligência  externa  e  a  síntese  que  creditava  uma plausível  não  recuperação  de

cidadãos  americanos,  com residência  permanente  ou outrem localizado nos  EUA.  As

entradas, como nome, endereço de e-mail, número de telefone, outra assinatura digital,

ou  assunto,  por  exemplo,  a  venda  de  peças  especializadas  para  enriquecimento  de

urânio, compunham uma tarefa que era enviada para várias origens com o fito de acesso

aos dados nas empresas privadas, ou mesmo para um ponto de acesso da NSA que era

franqueada a acessar os  switches de gateways principais da Internet. Parte das tarefas

que não eram diretamente solucionadas neste ponto de acesso, por exemplo tarefas para

o Google, o Yahoo, a Microsoft, a Apple e outros provedores, eram encaminhadas para os

equipamentos instalados nessas empresas e que eram mantidos pelo FBI que competia

passar a solicitação da NSA sistematizada nas empresas particulares, as quais devolviam

e-mails, anexos, catálogos de endereços, calendários, arquivos armazenados na nuvem,

texto ou chats de vídeo ou áudio e metadados que identificam os locais,  dispositivos

usados  e  outras  informações  pessoais  com  base  no  argumento  de  pesquisa

parametrizado inicialmente. De volta à Agência na pós entrega pelo  FBI, os resultados
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eram  processados  pelo  sistema  automatizado  da  NSA,  codinome  Printaura,  que

classificava  e  despachava  o  fluxo  de  dados  através de uma sequência  complexa de

sistemas  que  extraíam e  processavam voz,  texto,  vídeo  e  metadados.  Assim,  outros

sistemas eram integrados e coletavam a maioria dos metadados, ou registros de pessoas,

locais,  equipamentos,  horários,  datas  e  duração  das  comunicações  e  agiam  na

interceptação  para  a  composição  das  informações  nos  backbones (maiores

entroncamentos das redes de internet e telefonia). Nesse sentido, também contribuíram

diretamente as empresas de telefonia AT&T, Verizon Business Services e Sprint as quais

mantinham registros  detalhados de chamadas.  Um subsistema denominado  Upstream

interceptava  os  maiores  entroncamentos  dos  backbones e  recolhia  coleções  de

comunicações, por meio das redes de cabo de fibra ótica que transporta grande parte dos

dados de Internet e telefone do mundo inteiro por intermédio de cabos submarinos que

conectam a América do Norte ao resto do mundo. Assim, era possível, por exemplo, a

obtenção de informações pessoais provenientes de credenciais de login, vídeos, chats,

fotos, e-mails, documentos e registros de conexão de áudio e vídeo e demais metadados

que  permitiam  aos  analistas  de  inteligência  rastrear  alvos  estrangeiros  no  amplo

programa Prisma. Nesse caso, tal relacionamento também se estendia com o GCHQ que

indicava potencial latente de contorno das exigências processuais legais formais na Grã-

Bretanha para a recuperação de informações pessoais nas empresas de internet sediada

fora  do  país,  assim  se  servindo  da  coleta  desses  apanhados.(GELLMAN;  POITRAS,

2013; GREENWALD; MACASKILL, 2013b; STONE, 2016).

Ressalta-se,  também,  como  ferramental  importante  que  merece  destaque  o

Xkeyscore (XKS) que oportunizou uma recuperação de dados online de maior alcance

com a coleta de praticamente tudo que os usuários fizeram na internet.  Uma técnica

relatada  no  XKS é  a  Wiretapping,  ou  Derivação  de  Cabo,  comentada  no  tópico  de

desenvolvimento deste trabalho. Com tal medida eram, por exemplo, feitas interceptações

para  escutas  de  usuários  em  tempo  real  na  internet.  O  XKS era  um  programa

extremamente secreto da NSA que fornecia aos analistas dessa agência de inteligência,

sem autorização prévia, juntamente a outros sistemas, a possibilidade de escutas para

interceptação em tempo real do que um indivíduo estava fazendo na internet, além de

serem disponibilizadas funcionalidades, tal como a de que por intermédio de um simples

e-mail, por exemplo, como argumento de pesquisa, trazia a possibilidade para explorar

vastos bancos de dados contendo bate-papos online, e-mails e históricos do navegador

de milhões de pessoas, bem como seus metadados. Apesar do presidente do comitê
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republicano  de  inteligência  da  Câmara,  Mike  Rogers,  negar  tais  afirmações,  foram

encontradas evidências da mineração de dados possibilitada pelo XKS denotando ser o

sistema de maior alcance da  NSA para apoio às operações de inteligência, a partir de

redes de computadores conhecidas como Digital Network Intelligence,  DNI, Rede Digital

de Inteligência. (GREENWALD, 2013a; STONE, 2016).

Outro caso envolvendo a obtenção de dados pessoais de forma controversa foi

conhecido quando se tornaram evidenciadas as práticas da empresa Cambridge Analytica

no levantamento de inclinações políticas e da personalidade dos americanos, através de

um teste psicográfico desenvolvido com base em dados pessoais extraídos da plataforma

do  Facebook. (CONFESSORE, 2018; GUIMÓN, 2018). Esse foi o maior vazamento de

dados  pessoais  da  história  do  Facebook,  com  cerca  de  87  milhões  de  contas

potencialmente impactadas e compartilhadas com a empresa Cambridge Analytica de

maneira  imprópria.  Desse  total,  aproximadamente  meio  milhão  de  contas  eram  de

brasileiros.

Recentemente, foi  divulgado pelo Diretor Técnico, chefe responsável por toda a

parte tecnológica do Facebook,  Chief Technology Officer, Mike Schroepfer, que 443.117

contas de brasileiros foram afetadas e compartilhadas indevidamente com a Cambridge

Analytica (SCHROEPFER, 2018).

No Brasil, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) investiga o

possível  uso  ilegal  de  dados  pessoais  de  brasileiros,  disponíveis  na  plataforma  do

Facebook, mediante Portaria n. 02/2018 da Comissão de Proteção dos Dados Pessoais

da segunda Promotoria de Justiça Criminal e da Primeira Promotoria de Justiça de Defesa

do Consumidor, que instaurou um Inquérito Civil Público (ICP). Em tal Portaria, existe um

série de considerações que aduzem e solidificam a prescrição do ICP no domínio do

MPDFT,  a  fim de  que  seja  alcançado  o  intento  de  uma  análise  pormenorizada  para

conclusão quanto ao possível  uso ilícito  de dados pessoais de milhões de brasileiros

pelas  empresas  Cambridge  Analytica e  A Ponte  Estratégia  Planejamento  e  Pesquisa

LTDA. (MPDFT, 2018e).

Nesse sentido, Hindman (2018) argumenta que na extração dos valiosos dados do

Facebook, o modo de operação da Cambridge Analytica tem forte recomendação de ser

esclarecido  por  Aleksandr  Kogan  e  Joseph  chanceler,  haja  vista  que  a  empresa  de

tecnologia deles, a Research Global Science, apropriou-se da informação dos perfis de

270.000 usuários do Facebook e dezenas de milhões de amigos, por intermédio de um

aplicativo, chamado  This is your digital life (Essa é sua vida digital, em livre tradução),
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realizador de testes de personalidade. Segundo o mesmo autor, quando cita o professor

da Universidade de Cambridge, Aleksandr Kogan que foi  envolvido com essa solução

vendida à empresa Cambridge Analytica, Ele explica que basicamente o funcionamento

do  modelo  do  professor  era  similar  ao  sistema que  é  utilizado  no  Netflix quando  se

recomendam filmes, onde há inteligência artificial que combina dados pessoais extraídos

de usuários do Facebook, num aprendizado de máquina, em que os processava para a

Cambridge Analytica em modelo estatístico, cuja precisão obtinha melhor funcionamento

parametrizado em dados populacionais, como por exemplo, raça, idade e sexo e cuja

finalidade seria a persuasão de eleitores. Tal apanhado sugere que o resultado do sistema

sobre a personalidade ou psicografia dos usuários compunham uma parte específica e

menor do modelo que foi  usado para atrair  os cidadãos, e que coletava dados sobre

demografia,  influências  sociais,  personalidade  e  demais  metadados  sintetizados  e

correlacionados,  que ao que tudo indica originou um ferramental  político valioso para

eleição  do  atual  presidente  dos  EUA,  Donald  Trump,  no  pleito  eleitoral  de  2016.  É

provável que Kogan tenha materializado uma técnica semelhante a conhecida como Valor

Decomposição  Singular  (SVD),  na  utilização  das  informações  pessoais  em  seu

experimento  psicográfico.  O  SVD foi  o  destaque no concurso  Netflix  Prize 2006,  que

pagou o prêmio de um US$ 1 milhão para melhoria em seu sistema de classificação de

filmes,  na  previsão  efetuada  pelos  usuários  daquela  empresa.  Não  é  objeto  desta

monografia explorar tal técnica, sendo oportuno então, que Ela, basicamente segmenta as

classificações de filmes de usuários, em fatores ou componentes e outra parte derivada,

categorias,  classificada  por  relevância,  resultando  na  ordenação  para  fazer  previsões

sobre  as  classificações  dos  filmes  escolhidas  pelos  melhores  usuários  da  empresa,

utilizando-se  dos  fatores  mais  importantes,  no  que  se  chama  de  redução  de

dimensionalidade  ou  fatoração  de  matriz,  para  de  maneira  mais  simples  representar

matematicamente e realizar previsões mais assertivas da classificação dos usuários de

maneira individualizada. Neste caso, depreende-se da técnica uma representação das

categorias, uma delas sendo filmes de ação, segmentados com filmes de muita ação nas

primeiras posições e filmes mais lentos nas últimas posições, e, deste modo classificar os

usuários que preferem filmes de mais ação no topo do ranking, nas primeiras posições, e

os que gostam dos filmes mais lentos ficariam no final.  A partir  desse ponto, torna-se

possível explorar correlações oriundas do aprendizado de máquina. (HINDMAN, 2018).

Consoante Parakilas (2017) e Bejerano (2018), a questionável administração dos

dados pessoais dos usuários da rede social  Facebook tornou-se ainda mais marcante



30

com  detalhes  da  quantidade  desses  dados  disponíveis  e  de  como  eles  são

compartilhadas  com  desenvolvedores  de  aplicativo.  A obtenção  dos  dados  pessoais

diretamente  da  rede  social  pelos  desenvolvedores  de  aplicativos  torna-se  possível,  a

partir  de  um  simples  aceite,  quando  da  instalação  de  um  aplicativo  fornecido  pelo

desenvolvedor parceiro da rede social. Nessa lógica, mais dados oferecidos significam

maior valor agregado para os anunciantes e por esse motivo, não seria interessante um

regramento maior para obtenção ou utilização desses dados, exceto pelo dever legal, ou

de publicização. Após o repasse dos dados, nesses termos, o  Facebook não dispõe de

mais nenhuma governança do que ocorre com esses dados pessoais, de modo que as

informações pessoais podem ser usadas indistintamente, uma vez que apesar das regras

pelas  quais  os  desenvolvedores  devem  se  balizar,  essas  medidas  são,  por  vezes

ignoradas,  e  a  rede  social  não  consegue  fornecer  as  garantias  quanto  ao  seu

cumprimento, nem sequer saber quando foram desobedecidas. Resta-se notório que a

empresa olvidou-se das mudanças necessárias para proteção dos dados das pessoas,

uma vez que quando foi informada sobre os abusos derivados de seu ambiente, não foi

conhecida  investigação  tomada  por  ela  em  profundidade  sobre  detalhes  do

acontecimento, haja vista que seria a responsável de garantir o fim das irregularidades.

Caso  contrário,  não  poderia  utilizar  desse  subterfúgio  para  eximir-se  das

responsabilidades  a  ela  atribuídas  e  prosseguir  com  seus  relacionamentos  com  os

parceiros. Assim se percebe na justificativa do modelo de negócio adotado pelo Facebook

e demais grandes empresas de tecnologia do vale do silício, que a obtenção em larga

escala de dados pessoais é utilizada para treino e aperfeiçoamento de seus algoritmos e

finda  por  atingir  de  modo  significativo  a  privacidade  dos  cidadãos  no  argumento  de

alcançar o que seus usuários estão fazendo ou desejo deles para então comercializá-los

com terceiros. Nessas circunstâncias, sem imposição legal, essas empresas não estão

dispostas  a  ter  mais  responsabilidade sobre  a  utilização  dos  dados  pessoais  por  ela

administrados.  Todavia,  na  hipótese  de  exposição  da  empresa  perante  o  cenário

mercadológico e possíveis sanções governamentais, apenas nesse jogo de interesses,

revela-se como incentivo na resolução de problemas, visto que não seria interessante

evidenciar-se  mediante  os  órgãos  de  imprensa  ou  organismos  regulatórios.  Nesses

casos, observa-se como estratégia a obtenção de vantagens na exploração de dados

pessoais dispostos fora do território nacional, os quais integram um nicho especial, onde

muitas empresas aproveitam-se desse mercado de forma abusiva para abordagem de

pessoas levando-se em consideração raça, etnia, crença etc, segmentando e moldando o
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mercado conforme interesses, desde grupos muito pequenos e anúncios muito singulares

projetados  à  persuasão  e  convencimento  desse  pequeno  grupo,  até  o  nível  de

granularidade com as personalizações desejadas.

Outro caso recentemente divulgado pela Unidade Especial de Proteção de Dados e

Inteligência  Artificial  (Espec)  do  Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios

(MPDFT)  averigua  circunstâncias  e  responsabilidades  por  danos  relativos  ao  acesso

indevido a dados pessoais de 52,5 milhões de contas dos usuários da Google+, ainda

sem se saber o número de brasileiros atingidos pelo incidente. Por intermédio da Portaria

n. 31/2018, da Espec do MPDFT, foi instaurado Inquérito Civil Público (ICP), que visa a

apuração de novo incidente que envolve a Google, Alphabet Inc, apesar de comunicado

dessa empresa informar a solução de uma falha de segurança, que permitia aplicativos

acessarem  contas  de  usuários  e  respectivos  dados  pessoais  como  nome,  e-mail,

ocupação e idade, inclusive com configurações restritivas que negavam acesso público. O

MPDFT ainda ressalta que a opção de novo ICP deriva-se da investigação pretérita, ainda

sem resposta pela Google, cujo primeiro incidente teria afetado meio milhão de contas do

Google+ em outubro de 2018. (MPDFT, 2018a; 2018b).

Outro caso em apuração foi  remetido ao Ministério Público Federal  (MPF) pelo

MPDFT, dadas as competências daquele órgão. Documentos foram enviados pelo Ofício

n.  20/2018/CPDP/MPDFT  para  averiguação  acerca  de  responsabilidades  pelo  uso

inapropriado de dados pessoais supostamente constantes em bases de dados oficiais e

que foram comercializados pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO.

Ressalta-se o comércio praticado pelo SERPRO no fornecimento de dados pessoais de

brasileiros, dentre eles o nome completo, o número de inscrição e situação no CPF, a data

de  nascimento,  o  sexo,  o  nome  completo  da  mãe,  o  número  do  título  de  eleitor,  o

endereço completo do domicílio fiscal, bem como a data de óbito. Neste caso podem ser

encontrados relatos sobre a requisição pelo MPDFT de congelamento do site conhecido

como Consulta Pública, disponível no domínio brasileiro btcmt.com.br, que oferecia dados

pessoais  de  brasileiros,  como  nome,  data  de  nascimento,  nome  da  mãe,  endereço

residencial, CPF e telefones, o que no entendimento desse Ministério Público configura

transgressão  da  privacidade  dos  cidadãos  e  exatamente  por  isso  ocasiona  danos

materiais e morais. (MPDFT, 2018c; 2018f; 2018g).

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) também investiga o

suposto  desrespeito  ao  Marco  Civil  da  Internet  pela  empresa  Vivo  S/A,  quanto  ao

fornecimento de dados pessoais a terceiros, sem o devido consentimento livre, expresso
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e informado, assegurados no normativo. Mediante a Portaria n. 716/2018 da Comissão de

Proteção  dos  Dados  Pessoais  e  da  Primeira  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  do

Consumidor foi instaurado Inquérito Civil Público (ICP), onde o MPDFT apurará se houve

a suposta ilicitude no uso e tratamento de dados pessoais dos clientes da Vivo para fins

de publicidade por meio do serviço Vivo Ads. (MPDFT, 2018d). 

Em  tal  Portaria,  os  promotores  de  justiça  Frederico  Meinberg  Ceroy  e  Paulo

Roberto  Binicheski  defendem  a  necessidade  de  investigação  própria  com  manifesto

fornecido  em  uma  série  de  considerações,  tais  como  as  que  podem  sugestionar  a

vigilância  das  informações  pessoais,  a  inviolabilidade  dos  direitos  à  vida  privada,  a

intimidade, a honra e a imagem das pessoas, inclusive protegidas pelo Marco Civil  da

Internet, e que nesse sentido, merecem atenção do MPDFT. Também é ressaltado que o

produto Vivo Ads1, comercializado pela empresa Vivo S/A, tem por escopo o envio de

publicidade  usando  dados  pessoais  qualificados  dos  próprios  clientes  da  Vivo,  como

exemplo,  perfil,  localização,  comportamento  de  navegação,  lugares  frequentados  e

comportamento  dos  consumidores;  nesse  caso,  a  possibilidade  de  violação  das

informações pessoais pode afetar cerca de 73 milhões de clientes, haja vista que não há

permissão de oposição dos clientes ao serviço contra o tratamento dos dados pessoais

deles com viés publicitário. Outro detalhe exemplificado naquele documento, diz respeito

a hipótese de obtenção de informações sensíveis  por  meio do tratamento dos dados

desses clientes,  a  fim de coleta da  geolocalização deles,  e  a partir  daí  inferir  dentre

aqueles, os que passam por uma situação peculiar, como tratamento contra o câncer.

Para esta ocorrência seria suficiente o mapeamento de clínicas e hospitais oncológicos do

Brasil e frequentadores, obtidos por correlação dentre aqueles clientes. (MPDFT, 2018d).

Noutra advertência do MPDFT à Netshoes, novamente é perceptível a desproteção

dos dados pessoais de brasileiros no ciberespaço. Desta vez, de maneira reincidente,

porém  em  escala  muito  maior  naquela  empresa,  houve  acesso  indevido  a  dados

pessoais, como nome, CPF, e-mail, data de nascimento e histórico de compras, num total

de 1.999.704 (um milhão novecentos e noventa e nove mil e setecentos e quatro) contas

de  clientes  cadastradas  no  site  daquela  empresa  comercial.  Destaca-se  o

comprometimento de dados pessoais de servidores públicos politicamente expostos, tais

como, do Tribunal de Contas da União, da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Justiça

do Distrito Federal e Territórios, da Polícia Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do

Supremo Tribunal Federal, do Ministério da Justiça, da Advocacia-Geral da União e da

Presidência da República. Nesse sentido, houve recomendação para informar os clientes
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afetados pelo incidente de segurança, sob prejuízo de ajuizamento de Ação Civil Pública

reparatória de danos morais e materiais, em caso de negativa, bem como a orientação

para o não pagamento ao  hacker, que supostamente obteve o acesso indevido, o que

configura o crime de Fraude Processual. (MPDFT, 2018h).

Outra falha de segurança de impacto mundial foi conhecida publicamente no final

de  2017  e  também  é  objeto  de  investigação  da  Comissão  de  Proteção  dos  Dados

Pessoais (CPDP) do MPDFT. Ela diz respeito à empresa Uber, onde foram afetadas 57

milhões de contas de motoristas e clientes. O caso tomou repercussão mundial com a

Holanda incumbida de liderar força-tarefa na Europa e vários outros países possuírem

investigações sobre o ocorrido, tais como autoridades do Reino Unido, Estados Unidos,

Austrália e Filipinas. No Brasil, o Ofício n. XX/2018 - MPDFT/XXXXXXX, de 23 jan. 2018,

enviado  ao  Diretor-Geral  da  Uber  no  Brasil,  editado  para  exclusão  de  informações

pessoais  ou  sigilosas,  requisita  informações  para  elucidação  desse  caso.  Conforme

constatação  nesse  apanhado,  encontram-se  quesitos  endereçados  à  empresa  Uber

acerca do comprometimento de dados (inclusive sensíveis e, ou, de menores de 18 anos)

e  informações  de  brasileiros  com  indicação  detalhada  da  natureza  da  situação,  de

quantos titulares de dados foram acometidos, bem como quais espécies de dados e se

foram informados do incidente de segurança; se houve investigação em âmbito interno,

bem como os resultados dela; se o responsável pela exploração dos dados contactou a

Uber e recebeu algo; quais medidas de segurança foram aplicadas para proteção dos

dados pessoais e qual o procedimento adotado para atenuação ou reversão do incidente.

Já a Portaria n. 01/2018, de 06 fev. 2018, que decide pela instauração de procedimento

investigativo, indica que a Uber agiu de maneira deliberada na ocultação do incidente e

pagou ao hacker, que explorou a vulnerabilidade do sistema dela, o valor de US$ 100.000

(cem mil dólares americanos) para destruição criminosa da prova material e, ainda, que a

Uber do Brasil Tecnologia Ltda assumiu que houve a violação de cerca de 196.000 contas

de brasileiros, usuários e motoristas, devido ao incidente. (MPDFT, 2018i; 2018j; 2018k).

Mais prejuízo foi identificado noutro caso onde anota-se o vazamento de dados

pessoais  no  Banco Inter  S/A,  cuja  interferência  de  instituições públicas  fez-se  mister.

Dessa  vez,  uma  ação  civil  pública  da  CPDP  do  MPDFT  pediu  indenização  de  R$

10.000.000,00 (dez milhões de reais) pelo fato de ocorrer efetivos danos morais coletivos

por  vazamento de dados pessoais de clientes desse banco e pessoas com as quais

houve transações com esses clientes.  Após instauração de ICP,  evidenciou-se  que o

referido  banco  não  protegeu  adequadamente  os  dados  pessoais  de  seus  clientes  e



34

consequentemente  àqueles  que  mantiveram  transações  bancárias  com  eles.  Assim,

dentre um total de 19.961 correntistas expostos, 13.207 tiveram dados como CNPJ/CPF,

banco, agência, conta e senhas da conta e do cartão de crédito,  endereço e telefone

vazados,  além  de  4.840  pessoas  que  transacionaram  com  elas.  Outro  fato  que  se

percebeu foi  a possibilidade de acesso indevido a parte  do sistema de segurança do

banco, mediante a obtenção de certificados digitais e da chave privada do banco, além da

venda desses dados pessoais disponíveis na  Deep Web. Há pouco, o Banco Inter S.A.

celebrou acordo com o MPDFT que configurou um pagamento total de R$ 1.500.000,00

(um milhão e quinhentos mil reais) em consequência dos danos supra. Desse montante,

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) destinam-se a instituições públicas que combatem

crimes  cibernéticos,  a  critério  do  MPDFT,  em  softwares  e/ou  equipamentos,  e  R$

500.000,00  (quinhentos  mil  reais),  via  depósito  judicial  destinam-se  a  instituições  de

caridade com indicação de ambos. (MPDFT, 2018l; 2018m; BANCO INTER S.A., 2018).

Recentemente, tornou-se pública uma exposição relevante de dados pessoais de

autoridades germânicas.  Mais de  400 políticos  alemães tiveram seus dados pessoais

expostos, inclusive a chefe de governo Angela Merkel. De acordo com Müller (2019), a

Alemanha  sofreu  “o  maior  ataque  de  ‘hackers’  da  sua  história”.  O  suposto  hacker,

conhecido como “investigador de segurança e sátiro”, divulgou no Twitter documentos e

dados pessoais de políticos, jornalistas, humoristas e artistas. Constatam-se mais de 400

políticos alemães com atuação estadual e federal, incluindo-se Frank-Walter Steinmeier,

presidente da Alemanha e a chanceler Merkel que teve divulgado seu número de fax, e-

mail e várias cartas, além de mais de 30 jornalistas de duas emissoras públicas, ARD e

ZDF,  como o jornalista Seppelt,  revelador de caso polêmico de doping sistemático na

Rússia, e o humorista Boehmermann, envolvido em tensões diplomáticas, devido a sátira

apresentada  contra  Recep  Tayyip  Erdogan,  presidente  da  Turquia.  Artistas  e

representantes de ONGs também foram afetados pelo vazamento de dados pessoais.

Dentre os dados explorados, recepcionaram-se números de celular, endereços postais e

cartas,  documentos particulares  dos  partidos,  trechos de  comunicações  pela  Internet,

faturas e informação de cartões de crédito, bem como documentos bancários pessoais,

além  de  informações  sensíveis  de  familiares.  Não  ficou  claro  o  motivo  de  todos  os

partidos com bancada parlamentar serem afetados, exceto o partido AfD, de ultradireita. 

Conforme Busemann; Hummel (2019), tais publicações online de dados pessoais e

documentos parecem ser uma das violações de dados mais abrangentes da Alemanha. A

princípio os dados adquiridos derivam-se do uso indevido de informações de login para
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serviços em nuvem, contas de e-mail ou redes sociais, de acordo com o comunicado do

ministro do Interior. (SEEHOFER apud BUSEMANN; HUMMEL, 2019). 

Percebe-se no discurso de Autoridades do governo alemão um recrudescimento

das medidas protetivas de dados, uma vez que logo após tal vazamento, Katarina Barley,

a ministra da Justiça e Dorothea Baer, coordenadora digital  da Alemanha, enfatizaram

controles  mais  exigentes  para  as  mídias,  inclusive  análise  sobre  maior  cobrança  às

plataformas e produtores de softwares, a fim da obtenção de maior proteção dos dados.

(BUSEMANN; SHALAL, 2019). 

Segundo o  Bundesamt für Sicherheit  in der Informationstechnik (BSI),  Escritório

Federal de Segurança em Tecnologia da Informação alemão, a exploração indevida dos

dados começou em dezembro/2018 com publicações online via Twitter e por esse motivo

foram publicadas recomendações de segurança pelo BSI, a fim de proteger os dados e

orientar as vítimas. Algo que se sabe pelo Departamento Federal de Investigações da

Alemanha (BKA), é que o ataque do infrator consistiu em ação solitária e desprovida de

interesses  políticos.  Outro  fato  observado,  conforme  Connolly  (2019),  é  que  autor

informou  ser  influenciado  a  agir  devido  a  exacerbação  por  causa  de  declarações

realizadas pelas vítimas dele. Ainda se investigam maiores detalhes sobre o réu confesso

de 20 anos ter praticado o ato. (INTERNETLAB, 2019; BSI, 2019).

Conheceu-se há pouco tempo a notícia de um enorme vazamento de dados, de

acordo com duas publicações da revista Wired:

a)  primeiramente,  a  conhecida  como  Collection  #  1 continha  mais  de  12.000

arquivos num total de 87 gigabytes, com mais de 2.000 bancos de dados vazados, onde

noticiou-se que 772.904.991 (setecentos e setenta e dois milhões, novecentos e quatro

mil e novecentos e noventa e uma) contas de email e mais de 21 milhões de senhas

foram postados recentemente em um fórum de hackers. Os dados brutos levam a uma

quantidade de 2,7 bilhões de linhas de e-mails e senhas, sem considerar o tratamento dos

dados. Há um serviço do pesquisador Troy Hunt como paliativo para a verificação de

possível  comprometimento  de  email  e  senha,  disponível  em

<https://haveibeenpwned.com>.  Espécies  similares  de  violação  já  foram  conhecidas

antes, entretanto nunca dessa magnitude. Os dados aparentemente podem ser utilizados

por  hackers  nas  invasões  em  sites  ou  serviços  no  preenchimento  de  credenciais,

geralmente de forma automatizada, com combinações de e-mail e senha de pessoas que

se reutilizam das senhas em vários sites na Internet. (BARRETT, 2019).

https://haveibeenpwned.com/
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b) na sequência, divulgou-se outro caso bem expressivo em termos quantitativos,

que  indica  a  reunião  duma coleção gigantesca  de 2,2  bilhões  de usuários  e  senhas

associados e distribuição gratuita em fóruns de hackers e torrents.  Isso possibilita um

ferramental valioso para esses atacantes, inclusive os desqualificados que de modo trivial

exploram nomes de usuário, bem como senhas vazadas previamente em site público na

internet com o intento de valer-se do hábito da reutilização de mesma senha em sites

pelas pessoas. Neste caso, outros pesquisadores obtiveram e analisaram amplo banco de

dados, o  Collections # 2–5,  totalizando 845 gigabytes de dados, que remetem aos 25

bilhões de registros.  No cômputo geral  após as duplicidades, o montante equivale ao

quádruplo da Collection # 1. (GREENBERG, 2019).

Ainda há várias evidências de violações ou tratamentos questionáveis acerca de

dados pessoais no ciberespaço na atualidade e que poderiam ser debatidos em análise

detalhada,  dentre  as  quais  a  instauração  de  processo  da  Secretaria  Nacional  do

Consumidor contra a Google Brasil, após o MPF denunciar violação de privacidade no

Gmail (Senacon, 2019); a divulgação de informações da Receita Federal do Brasil sobre

dados pessoais relativos à evolução patrimonial  do ministro  Gilmar Mendes e de sua

mulher,  e  se  isso  seria  abuso  como  indica  Martines  (2019),  com  uma  análise  aqui

pormenorizada sobre essa suposta violação, na visão do autor; o caso do Metrô de São

Paulo,  onde  o  Instituto  Brasileiro  de  Defesa  do  Consumidor  pede  a  condenação  da

empresa  Viaquatro  e  consequentemente  a  imposição  de  multa  mínima  de  R$

100.000.000,00 (cem milhões de reais), pelo uso que fazia de câmeras para coleta de

dados  faciais  e  sonoros  no  metrô  em  SP,  sem  autorização  expressa  dos  usuários,

inclusive com possibilidades de utilização dessa prática de mercado para aferição de

lucros  pela  venda  a  parceiros,  que  os  utilizaria  no  direcionamento  de  estratégias

publicitárias baseadas nas coletas mediante as reações identificadas. (IDEC, 2018); e as

restrições da Microsoft  que praticamente obrigam [apesar de poder optar]  o usuário a

compartilhar seus dados pessoais, para poder utilizar o Sistema Operacional Windows 10,

com o produto satisfatório e devidamente atualizado (JFSP, 2018). Todavia se entende

que os exemplos até aqui apresentados sejam plausíveis ao alcance proposto. Ao partir

desse pressuposto, encaminha-se para discussão propícia ao próximo capítulo.  
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2.2  CAPÍTULO  II  -  DETALHES  DA  NOVA  LEI  Nº  13.709/2018  E  PRINCIPAIS
FRONTEIRAS  COM  OUTROS  MARCOS  LEGAIS  SOB  A  PERSPECTIVA  DE
PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

Neste  capítulo  serão  abordados  detalhes  da  nova  Lei  de  Proteção  de  Dados

Pessoais  (LPDP),  lei  nº  13.709/2018,  e  alguns  marcos  legais  que  se  limitam  e  se

relacionam a  ela  sob  a  perspectiva  de  proteção  das  informações  pessoais  e  podem

anunciar serventia para a criação e adequação da LPDP, como a Declaração Universal

dos  Direitos  Humanos,  a  Constituição  Federal  da  República  Federativa  do  Brasil,  a

decisão  da  Suprema Corte  Alemã,  a  Diretiva  95/46/CE do  Parlamento  Europeu e  do

Conselho, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o Código de Defesa do

Consumidor, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, dentre outros. Não é

interesse deste trabalho focalizar tais interações pormenorizadamente, portanto, adiante,

será oportuna a aproximação generalizada dos relacionamentos entre os institutos legais

com ênfase para o objeto de referência aqui contido, a LPDP.

Nesse contexto, a LDPD encontra amparo para a sua solidificação na Declaração

Universal de Direitos Humanos, como o citado em seu artigo 12°, que comunica para a

proteção dos dados pessoais e assim pode ser observado: “Ninguém sofrerá intromissões

arbitrárias  na  sua  vida  privada,  na  sua  família,  no  seu  domicílio  ou  na  sua

correspondência,  nem ataques à sua honra  e  reputação.  Contra  tais  intromissões ou

ataques toda a pessoa tem direito a proteção da lei.” (UN, 1948).

Nessa mesma direção a nossa Carta Magna (CF, 1988), afirma em seu artigo 5º a

inviolabilidade da intimidade,  da vida privada,  da honra e da imagem das pessoas e

possibilita o direito de indenização por dano material ou moral mediante a violação desses

direitos, bem como protege o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas

e de dados e,  como regra  também as telefônicas.  Ainda para  proteção dos dados e

possibilidade de retificação deles (neste caso, se não houver preferência via processo

sigiloso, judicial ou administrativo), oportuniza saber das informações pessoais incluídas

em  bases  de  dados  de  caráter  público,  ou  instituição  governamental  mediante  o

instrumento Habeas-data.

Convém  observar  outro  detalhe  interessante,  conforme  expõe  Reinaldo  Filho

(2013),  que o começo das leis  específicas de proteção de dados somente ocorreram

efetivamente nas décadas de 60 e 70, porquanto a tecnologia da informação acarretou

aumento  considerável  no  poder  computacional  de  processar  os  dados  o  que  por
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conseguinte impôs a evolução da legislação naquele domínio, a fim de regulamentação

da  recuperação  e  manejo  das  informações  pessoais.  Em  que  pese  “o  ‘direito  à

privacidade’ (right  to  privacy)  tenha se desenvolvido originalmente na jurisprudência e

doutrina norte-americanas”, a Europa tem lugar destacado “como a fonte dos principais e

mais  completos  conjuntos  de leis  sobre  proteção de dados pessoais,  que emergiram

nessas décadas”. Para isto ele exemplifica várias legislações européias que servem como

referência no mundo, dentre as quais a de um estado da Alemanha, Hesse, que em 1970,

construiu a primeira lei de proteção de dados. Inclusive há lei federal de proteção contra o

uso indevido dos dados pessoais, desde 1977, o mesmo ano em que Portugal já previa a

gestão pelo proprietário dos dados com possibilidade de correção e atualização, conforme

a finalidade justificadora do recolhimento deles fosse transgredida; a Lei Sueca 289, de 11

de  maio  de  1973,  conhecida  Datalegen; a  salvaguarda  dos  dados  na  nação

Dinamarquesa, regulamentada desde 08 de julho de 1978 por intermédio das Leis 243 e

244; e a da França, desde 06 de janeiro de 1978 com a Lei 78-77.  Conforme Chaves

(2011),  a  decisão  do  Tribunal  Constitucional  Alemão,  que  declarou  inconstitucional  o

armazenamento abusivo de dados sobre conexões telefônicas e de internet,  de modo

contrário  do  que  previa  a  lei  fundamental  alemã,  aponta  para  a  própria  construção

protetiva  de  dados  da  Alemanha  e  se  torna  uma  possibilidade  para  outras  nações

adotarem  procedimento  semelhante.  Provavelmente  por  isso,  a  autodeterminação

informativa esteja contida como fundamento na LPDP para a tutela dos dados pessoais.

Essa solidificação torna possível ao cidadão o direito de escolha contraposta, ou não,

conforme conveniência própria sobre a cessão de seus dados pessoais.

A  Diretiva  95/46/CE  do  Parlamento  Europeu  e  do  Conselho  (já  revogada  e

aprimorada  no  Regulamento  Geral  de  Proteção  de  Dados  da  União  Europeia,  que

veremos adiante) empresta à LPDP vários conceitos e inovações, tais como definições

muito aproximadas, com variações muito pequenas e por vezes praticamente idêntica em

sentido e grafia, dentre as quais, Dados pessoais: “qualquer informação relativa a uma

pessoa singular identificada ou identificável” (EC, 95) versus “informação relacionada a

pessoa  natural  identificada  ou  identificável  (BRASIL,  2018a);  Tratamento  de  dados

pessoais: 

[...]  qualquer  operação  ou  conjunto  de  operações  efectuadas  sobre  dados

pessoais,  com  ou  sem  meios  automatizados,  tais  como  a  recolha,  registo,

organização,  conservação,  adaptação  ou  alteração,  recuperação,  consulta,

utilização,  comunicação  por  transmissão,  difusão  ou  qualquer  outra  forma  de
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colocação à disposição, com comparação ou interconexão, bem como o bloqueio,

apagamento ou destruição [...] (EC, 95).

[...]  toda  operação  realizada  com dados pessoais,  como as  que se  referem a

coleta,  produção,  rcepção,  classificação,  utilização,  acesso,  reprodução,

transmissão,  distribuição,  processamento,  arquivamento,  armazenamento,

eliminação,  avaliação  ou  controle  da  informação,  modificação,  comunicação,

transferência, difusão ou extração [...] (BRASIL, 2018a).

Consentimento:  “[...]  qualquer  manifestação  de  vontade,  livre,  específica  e

informada,  pela  qual  a  pessoa  em causa  aceita  que  dados  pessoais  que  lhe  dizem

respeito sejam objecto de tratamento.” (EC, 95) versus “[...] manifestação livre, informada

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

uma finalidade determinada” (Brasil, 2018a). Autoridade Nacional de Proteção de dados

pessoais, com vários poderes e responsabilidades, tais como: “[...] Cada Estado-membro

estabelecerá que uma ou mais autoridades públicas serão responsáveis pela fiscalização

da aplicação no seu território das disposições adoptadas pelos Estados-membros nos

termos da presente directiva [...]”  (EC, 95) versus “[...]  órgão da administração pública

responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei”. (Brasil, 2018a);

“Cada  autoridade  de  controlo  elaborará  periodicamente  um  relatório  sobre  a  sua

actividade. O relatório será publicado.” (EC, 95) versus “Compete à ANPD: [...] elaborar

relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades.” (Brasil, 2018a). A Transferência

internacional de dados também contém aspectos semelhantes em ambos os normativos,

como, por exemplo, em relação às ressalvas, caso o país acreditado para transferência

não disponha da proteção adequada, situação em que não deve haver a transação. As

simetrias são evidentes na definição das adequações, senão vejamos: 

[...]  A adequação  do  nível  de  protecção  oferecido  por  um  país  terceiro  será

apreciada em função de todas as circunstâncias que rodeiem a transferência ou o

conjunto de transferências de dados; em especial, serão tidas em consideração a

natureza  dos  dados,  a  finalidade  e  a  duração  do  tratamento  ou  tratamentos

projectados, os países de origem e de destino final, as regras de direito, gerais ou

sectoriais, em vigor no país terceiro em causa, bem como as regras profissionais e

as medidas de segurança que são respeitadas nesse país. [...] (EC, 95).
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[...]  O  nível  de  proteção  de  dados  do  país  estrangeiro  ou  do  organismo

internacional mencionado no inciso I do caput do art. 33 desta Lei será avaliado

pela  autoridade nacional,  que levará em consideração: I  -  as normas gerais  e

setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional;

II - a natureza dos dados; III - a observância dos princípios gerais de proteção de

dados  pessoais  e  direitos  dos  titulares  previstos  nesta  Lei;  IV  -  a  adoção  de

medidas de segurança previstas em regulamento; V - a existência de garantias

judiciais  e  institucionais  para  o  respeito  aos  direitos  de  proteção  de  dados

pessoais;  e  VI  -  outras  circunstâncias  específicas  relativas  à  transferência  [...]

(BRASIL, 2018a).

Tais  semelhanças  comprovam que  parte  significativa  da  LPDP deriva  dessa já

invalidada Diretiva Européia.

Na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia existe a afirmação em seu

artigo 7º do respeito pela vida privada, familiar, bem como pelas comunicações. Já em

seu artigo seguinte ela expressamente menciona a proteção dos dados pessoais, bem

como prevê a possibilidade de tratamento de forma restritiva, franca, com a autorização

do proprietário ou por lei.  [Modo muito semelhante ao que consta na LPDP] Ou seja,

aborda a figura do consentimento e da autorização mediante bases legais,  e por fim,

garante o acesso e retificação ao proprietário dos dados, que contarão com a vigilância de

uma autoridade independente [esta última que similarmente em nossa LPDP equivale a

Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a qual será discutida no capítulo

seguinte]. (UE, 2012).

O Regulamento (nº 679/2016) Geral  de Proteção de Dados Pessoais da União

Europeia (do inglês, General Data Protection Regulation - GDPR), aplicável desde 25 de

maio de 2018, comunica um novo padrão ao mundo sobretudo em âmbito “informacional

e digital”, preparado às novas tecnologias globais. De certo modo, a Diretiva 95/46/CE já

trazia proteção avançada aos dados, antes de ser revogada pela  GDPR. Contudo, este

novo normativo está preparado aos novos tempos, com termos e procedimentos mais

sofisticados  e  harmonizados,  tais  como  “coleta,  processamento,  transferência  e

vazamento de dados, dados sensíveis, direito ao esquecimento, [ANPD]” etc., intrínsecos

às novas tecnologias globais, como as de computação, automação e AI. Naturalmente,

infere-se  que  tal  Regulamento  cause  amplo  impacto  mundial,  dado  que  o  mercado

europeu é essencial no comércio exterior, enquanto fornecedor e consumidor de serviços

e produtos. (EU, 2016; POLIDO et al., 2018).
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Chama-se atenção que a proteção dos dados pessoais  mediante  Regulamento

confere poder de unificação por aplicação direta, ao contrário de uma Diretiva que requer

transposição a cada país-membro da UE. Viu-se anteriormente que a Suprema Corte

Alemã julgou inconstitucional determinada Diretiva e observou-se sobre implementações

variadas mediante instrumentos multinacionais (as Guidelines da  OECD e a  Convenção

do Conselho Europeu) e Diretiva 95/46/CE, que resultaram em diferentes abordagens no

campo da proteção dos dados, de sorte que se pode demonstrar a assimetria na fase da

adequação nacional. Complementarmente das ideias de Polido et al. (2018) pôde extrair-

se  que  em  1995  a  UE  compôs  a  Diretiva  95/46/CE  para  integralizar  o  contido  na

Convenção No. 108 com o foco em “estabelecer, harmonizar e promover igualdade no

tratamento de dados pessoais pelos Estado-membros”. Entretanto, houve divergências

nacionais,  o  que  gerou  inclusive  conceitos  dúbios  e,  portanto  não  puderam  ser

implementados uniformemente em cada nação, uma vez que se tratava de uma Diretiva,

que  refletia  não  como  um  ordenamento  jurídico  rígido  e  único,  mas  segmentado  e

aproveitado conforme interesse particular de cada nação, embora de maneira a seguir

mandamento  que orientasse a  objetivo.  Já  a  GDPR sinalizava algo  mais  perene aos

Países-membros da União Europeia por possuir caráter vinculativo. Por isso, aponta-se

que  a  aprovação  do  GDPR  pelo  Parlamento  Europeu  e  o  Conselho  tenha  buscado

comunhão protetiva de dados a menos efêmera possível entre os países-membros da UE.

Nesse sentido argumenta-se que:

Regulamentos são normas vinculativas diretamente aplicáveis a todos os países,

incluindo-se  aí  seus  cidadãos  e  pessoas  jurídicas,  valendo  como  se  direito

nacional fosse. Diretivas são normas adotadas pela Comissão e pelo Parlamento

Europeu que fixam um objetivo que todos os Estados-Membros devem alcançar,

cabendo a cada um decidir  os meios exatos para tal,  respeitando os preceitos

básicos da norma supranacional. (GUIDI, p.3 apud POLIDO et al., 2018). 

O  estabelecimento  de  conceitos  fundamentais  logo  no  início  do  Regulamento

também foi opção para conferir maior durabilidade à obra. Assim observam-se conceitos

elementares no primeiro capítulo,  mormente constantes no Artigo 4º,  dentre os quais,

alguns  aperfeiçoados  da  Diretiva  95/46/CE  (POLIDO  et  al.,  2018).  O  Regulamento

empresta à LPDP vários conceitos e inovações, tais como definições muito aproximadas,

com variações muito pequenas e por vezes praticamente idêntica em sentido e grafia,

assim como no caso analisado da Diretiva vista anteriormente, dentre os quais:
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[...] «Dados pessoais», informação relativa a uma pessoa singular identificada ou

identificável («titular dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular

que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a

um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados

de  localização,  identificadores  por  via  eletrônica  ou  a  um ou  mais  elementos

específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural

ou social  dessa pessoa singular;  [...]  «Definição de perfis»,  qualquer forma de

tratamento automatizado de dados pessoais que consista em utilizar esses dados

pessoais  para  avaliar  certos  aspetos  pessoais  de  uma  pessoa  singular,

nomeadamente  para  analisar  ou  prever  aspetos  relacionados  com  o  seu

desempenho  profissional,  a  sua  situação  económica,  saúde,  preferências

pessoais, interesses, fiabilidade, comportamento, localização ou deslocações; [...]

«Consentimento»  do  titular  dos  dados,  uma  manifestação  de  vontade,  livre,

específica, informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante

declaração  ou  ato  positivo  inequívoco,  que  os  dados  pessoais  que  lhe  dizem

respeito  sejam objeto  de  tratamento;  [...]  «Tratamento»,  uma operação  ou  um

conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de

dados pessoais,  por  meios  automatizados ou não  automatizados,  tais  como a

recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou

alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão,

difusão  ou  qualquer  outra  forma  de  disponibilização,  a  comparação  ou

interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição; [...] «Responsável pelo

tratamento»,  a pessoa singular  ou coletiva,  a autoridade pública,  a agência ou

outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as

finalidades  e  os  meios  de  tratamento  de  dados  pessoais;  sempre  que  as

finalidades e os meios desse tratamento sejam determinados pelo direito da União

ou  de  um  Estado-Membro,  o  responsável  pelo  tratamento  ou  os  critérios

específicos aplicáveis à sua nomeação podem ser previstos pelo direito da União

ou de um Estado-Membro; [...] «Autoridade de controlo», uma autoridade pública

independente criada por um Estado-Membro [...]. (EU, 2016). 

Há  mudanças  substanciais  no  GDPR  em  relação  à  Diretiva  2018,  inclusive

possibilidades  de  aplicação  do  “direito  ao  esquecimento”.  Um  direito  que  pode  ser

concedido ao titular dos dados a retirar, excluir, seus dados de quem está com a posse

deles, a depender do caso concreto a ser analisado, onde se prepondera de todo modo o

“interesse  público  na  disponibilidade  dos  dados”.  Nessa  mesma  linha  existe  também

previsão para requisição de dados pessoais e interrupção de compartilhamento e uso,

bem como o “Direito à explicação e à oposição contra tomada de decisão automatizada”
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que,  nesse  último  caso,  consiste  em  reclamar  contra  as  “decisões  individuais

automatizadas, incluindo definição de perfis”, e a obter a informação e o acesso a seus

dados. Outro destaque inovador diz respeito à possibilidade da aplicação de multas e

penalidades, uma vez que haja infringência da norma. Assim, por exemplo, nas violações

de “privacy by design”, ou “Privacidade desde a concepção”, que consiste na procura pela

promoção da privacidade e da proteção dos dados, “desde a concepção e elaboração de

uma aplicação”; no descumprimento de obrigações relacionadas ao processamento; ou,

na falta de nomeação do “Responsável pela Proteção de Dados” pode acarretar aplicação

de multas: “até €10 milhões ou 2% do total  do faturamento anual  global  no exercício

financeiro anterior, dependendo de qual for o maior valor”; ou “até €20 milhões ou 4% do

total  do  faturamento  anual  mundial  no  exercício  anterior,  por  violações aos princípios

relativos ao processamento, aos requisitos legais de processamento ou ainda dos direitos

do titular dos dados.”. (POLIDO et al., 2018).

Conforme Polido et al. (2018), a legislação pátria brasileira tem caráter semelhante

à europeia, em matéria de proteção de dados pessoais. Entretanto, embora reconheça tal

questão como direito  fundamental,  que deriva  diretamente  do direito  à  privacidade,  o

regramento  brasileiro  ainda  é  esparso  e  diminuto.  Na  América  do  Sul,  a  lacuna

significativa entre países como a Argentina e o Brasil pode ser compreendido pelas suas

constituições. No Brasil, por exemplo, positivou-se a garantia do Habeas Data, porém de

maneira muito restrita. Por outro lado, na Argentina estabeleceu-se múltiplas funções para

a proteção da autodeterminação informativa. O Código Civil brasileiro de 2002 colaborou

apenas com o artigo 21 no que diz respeito à privacidade e não se observou a abordagem

específica da proteção de dados, uma vez que se ignorou completamente a noção de

proteção de dados pessoais e suas peculiaridades no mundo contemporâneo. Em outra

vertente que envolve também a proteção das informações pessoais dos consumidores, a

lei 12.414/2011 possibilita a composição de banco de dados cuja finalidade é a creditícia.

Assim,  a  composição  de  um depósito  de  dados  com os  adimplentes  serve  de  fonte

exploratória  à  análise  de risco  das  empresas  quando  da  concessão  de  crédito.  Para

Doneda (2010 apud Polido  et  al.,  2018),  o  Código de Defesa do Consumidor  (CDC)

caracteriza-se como “a primeira lei especial que, em sede infraconstitucional, disciplinou a

atividade  de  tratamento  de  dados  pessoais”,  porém  o  foco  no  “inadimplemento  do

consumidor para fins de concessão de crédito”, diminuiu sua amplitude e poder. Nesse

sentido, Polido et al. (2018) complementa que o CDC em seus artigos 43 e 44 amparou o

consumidor  no  que  diz  respeito  a  sua  vulnerabilidade  perante  os  bancos  de  dados
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forjados  para  fins  creditícios.  Entretanto,  valorizando  mais  a  norma,  cita  a  visão  de

princípios  norteadores  e  basilares  da  proteção  de  dados  pessoais,  considerados  por

Mendes (2014), tais como os princípios do acesso, que traz “a possibilidade de acesso às

informações  do  consumidor  armazenadas  nos  bancos  de  dados”;  da  qualidade  dos

dados, cujo “os dados devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil

compreensão”; da transparência, que expõe a “necessidade de comunicação da formação

de  base  de  dados  sobre  consumidor(es)”;  e  o  da  necessidade  que  limita  o

armazenamento de informações negativas para 5 (cinco) anos. Na linha da transparência

e acesso às informações pessoais, a Lei nº 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação

(LAI)  aplica-se  aos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  direta  e  indireta  e

considera a informação pessoal de modo muito parecido à legislação europeia como a

determinação  “que  o  titular  dos  dados  terá  acesso  às  informações  que  lhe  sejam

pertinentes,  e  que  a  privacidade  e  proteção  dos  dados  pessoais  configura  limite  ao

acesso à informação por parte de terceiros”. Novamente na linha do direito à proteção dos

dados, a Lei nº 12.965 de 2014, Marco Civil da Internet (MCI) dispõe sobre aplicação a

toda  operação  relativa  “à  coleta,  ao  armazenamento,  à  retenção,  ao  tratamento  e  à

comunicação de dados pessoais por provedores de conexão e provedores de aplicativos

de  internet,  quando  pelo  menos  uma  dessas  ações  ocorre  no  Brasil.”  Ressalta-se  a

amplitude desse normativo destacado “como legislação pioneira no mundo e exemplo do

multissetorialismo que caracteriza a governança da internet”. 

Nesse sentido, indicou-se haver liderança governamental para maior governança

do  ciberespaço  brasileiro  quando  numa  convergência  junto  às  universidades,  às

empresas e à sociedade civil organizada capitulou-se o MCI. Nesse dispositivo constam

princípios, inclusive constitutivos de diretrizes protegidas pela Organização dos Estados

Americanos (OEA) para a regulação do setor, além de garantias, direitos e deveres para o

uso da Internet no Brasil. (SANTOS, 2017).

O MCI não aborda de maneira completa a proteção das informações pessoais,

uma vez que a própria legislação já a considerava como princípio que seria tratado na

forma da lei, conforme observa-se em em seu Art. 3º sobre “a disciplina do uso da internet

no Brasil”, Brasil (2014). Entretanto, convém observar, conforme Doneda (2017), que o

MCI incrementa medidas clássicas e inovadoras. Em relação às primeiras encontram-se: 

a) o consentimento - Art. 7º, VII e IX, e Art. 16º, I;

b) a transparência - Art. 7°, VI, VIII e XI;

c) a segurança da informação e dos sistemas - Art. 2º, V, e 10, §4º; e
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d) o respeito ao contexto - compatibilidade com o contexto de coleta dos dados

para a sua utilização - Art. 7º, VIII.

Já no campo da inovação encontram-se:

a) o controle das práticas abusivas (uso e compartilhamento de dados de forma

incompatível com as finalidades do contrato inicial);

b) a garantia da confidencialidade da comunicação (independente da natureza do

provedor de serviço);

c) a garantia da confidencialidade no armazenamento;

d) a nulidade de cláusulas contratuais (Art. 8°);

e)  a  vedação  da  guarda  de  registros  de  acesso  a  serviços  de  internet  para

provedores de conexão (Art. 14).

Recentemente, o Marco Civil brasileiro foi alterado pela nova lei de proteção de

dados pessoais brasileira (LPDP), a Lei nº 13.709/2018. Esta Lei possui dupla vigência.

Uma parte dela já está vigente. É a que criou a Autoridade Nacional  de Proteção de

Dados (ANPD), bem como toda sua estrutura e os desdobramentos dela decorrentes, que

será abordado especificamente no capítulo seguinte. Os demais artigos tiveram a vigência

inicial alterada de 18 meses para 24 meses, a contar de agosto 15 de agosto de 2018. Ou

seja, a vigência plena encontra-se sinalizada para meados de agosto de 2020. (BRASIL,

2018a, 2018b).

Percebeu-se  haver  uma  aproximação  significativa  do  modelo  europeu  para

elaboração e fortificação desse normativo brasileiro. Deste modo, evidencia-se a estrutura

daquela legislação europeia fundamentada no consentimento, em bases legais, no livre

fluxo de dados e com autoridade responsável pela proteção dos dados etc na composição

da LPDP, a qual comunica vários preceitos e pontos de vista concretizados em definições,

dos quais muitos já foram alcançados anteriormente neste trabalho, e noutra avaliação

também  podem  ser  destacados,  como  a  seguir  serão  detalhados,  tais  como  dados

pessoais,  dados  sensíveis,  dados  anonimizados,  tratamento,  consentimento,

possibilidades  de  tratamento  de  dados  mediante  as  bases  legais  descritas  como  as

autorizações de, pelo menos, uma das condições delas, dentre as quais o consentimento,

o legítimo interesse, a obrigação legal etc. (BRASIL, 2018a, 2018b).

O normativo reúne dezenove conceitos-chave, elementares para a compreensão e

aplicação de toda a norma, dispostos em seu Art. 5º.
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I  -  dado  pessoal:  informação  relacionada  a  pessoa  natural  identificada  ou

identificável;  II  -  dado  pessoal  sensível:  dado  pessoal  sobre  origem racial  ou

étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização

de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual,

dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; III - dado

anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a

utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um

ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico; V - titular: pessoa natural a

quem  se  referem  os  dados  pessoais  que  são  objeto  de  tratamento;  VI  -

controlador:  pessoa  natural  ou  jurídica,  de  direito  público  ou  privado,  a  quem

competem  as  decisões  referentes  ao  tratamento  de  dados  pessoais;  VII  -

operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o

tratamento de dados pessoais em nome do controlador; VIII - encarregado: pessoa

indicada  pelo  controlador  para  atuar  como  canal  de  comunicação  entre  o

controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados;

(Redação  dada  pela  Medida  Provisória  nº  869,  de  2018);  IX  -  agentes  de

tratamento: o controlador e o operador; X - tratamento: toda operação realizada

com dados  pessoais,  como  as  que  se  referem a  coleta,  produção,  recepção,

classificação,  utilização,  acesso,  reprodução,  transmissão,  distribuição,

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle

da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração; XI -

anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento

do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação,

direta  ou  indireta,  a  um  indivíduo;  XII  -  consentimento:  manifestação  livre,

informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus

dados  pessoais  para  uma  finalidade  determinada;  XIII  -  bloqueio:  suspensão

temporária  de  qualquer  operação  de  tratamento,  mediante  guarda  do  dado

pessoal ou do banco de dados; XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto

de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento

empregado;  XV -  transferência  internacional  de dados:  transferência  de  dados

pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja

membro; XVI - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência

internacional,  interconexão de  dados pessoais  ou tratamento compartilhado  de

bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de

suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com

autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas

por esses entes públicos, ou entre entes privados; XVII - relatório de impacto à

proteção  de  dados  pessoais:  documentação  do  controlador  que  contém  a

descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos
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às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas

e mecanismos de mitigação de risco; XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade

da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado

sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro

no País,  que inclua em sua missão institucional  ou em seu objetivo social  ou

estatutário  a  pesquisa  básica  ou  aplicada  de  caráter  histórico,  científico,

tecnológico ou estatístico;  e (Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de

2018); XIX - autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por

zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei. (BRASIL, 2018a, 2018b).

Um outro conceito importante trata-se da pseudonimização, que somente é tratada

no Art. 13 da LPDP. Em seu parágrafo quarto, o conceito diz respeito ao tratamento do

dado descaracterizando-o  do  pertencimento  a  uma pessoa,  de  sorte  que  ela  apenas

poderá ser identificada se, e somente se, houver uma informação complementar, a qual

para  cumprir  os  propósitos  da  pseudonimização  é  mantida  em  lugar  separado  pelo

controlador em lugar seguro e restrito. Percebe-se neste conceito uma definição muito

próxima ao conceito de “anonimização” anteriormente adotado, conforme inciso XI do Art.

5, com a diferença que o dado anonimizado não é considerado pessoal, justo pelo fato de

no tratamento, perder a possibilidade de favorecer a identificação de um indivíduo, salvo

se puder  ser  revertido,  com meios razoáveis  ou próprios.  Tal  razoabilidade é medida

objetivamente considerando-se o fator custo e tempo para reversão, conforme  “[...] as

tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios [...]” e “[...] a [ANPD]

poderá  dispor  sobre  padrões  e  técnicas  utilizados  em processos  de  anonimização  e

realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção

de Dados Pessoais.” Estes dois conceitos relevantes são flexibilizados no caput do Art. 13

da LPDP, porque está disposto que no uso de bases de dados pessoais para estudos em

saúde pública,  os órgãos de pesquisa devem “sempre que possível”  pseudonimizar e

anonimizar os dados pessoais. (BRASIL, 2018a, grifo nosso).

A organização da LPDP volta-se  à  proteção de dados pessoais,  “inclusive  nos

meios digitais”, diante do tratamento deles efetuado pela pessoa natural ou jurídica de

direito público ou privado, e tem o fito de zelar pelos direitos fundamentais da liberdade e

da privacidade, bem como pela liberdade para o progresso da personalidade da pessoa

natural. Nos Arts. 3º, 4º, 5º há, respectivamente, o âmbito de aplicação, a não incidência e

a  definição  de  dezenove  conceitos-chave  (abordado  anteriormente  por  questões

didáticas)  que serão considerados ao longo de todo o normativo.  Quanto à aplicação
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desta Lei, existe conferência de poder para intervir em qualquer operação de tratamento

desenvolvida pela pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado invariavelmente

ao meio, ao país da sua sede ou onde se encontrem dispostos os dados, desde que: a)

ela ocorra em território nacional; b) a atividade de tratamento, tenha o fim na oferta, ou no

fornecimento  de  bens,  serviços,  ou  tal  tratamento  seja  de  indivíduos  localizados  no

território nacional; e c) o campo de coleta dos dados pessoais utilizados no tratamento

esteja no território nacional (para isto o titular do dado deve se encontrar nele no ato da

coleta). Há ainda a permissão de tratamento fora do território nacional, no que a princípio

não seria escopo da Lei, mas que devido a especificidades pode ser tratado em regime de

exceção admitido.

[...]  provenientes  de  fora  do  território  nacional  e  que  não  sejam  objeto  de

comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros

ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de

proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de

dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei. (BRASIL, 2018a).

Além da citação anterior (não escopo da LPDP e conforme informado pode ser

admitida como hipótese de exceção) ocorre a não incidência da LPDP no tratamento de

dados pessoais realizados para fins exclusivamente: a) particulares e não econômicos por

pessoa natural; b) jornalístico e artísticos; c) acadêmicos; d) de segurança pública, defesa

nacional, segurança do Estado, ou atividades de investigação e repressão de infrações

penais. Na letra “d”, parece haver preocupação do legislador da não aplicação da LPDP

para aqueles casos, uma vez que há uma série de ressalvas que justamente denotam

merecer um cuidado e controle especiais dos dados pessoais naquelas circunstâncias.

Nesse sentido, mesmo não sendo o foco e não havendo incidência da LPDP, assim está

disposto: 

[...] § 1º  O tratamento de dados pessoais previsto no inciso III [alínea “d”] será

regido  por  legislação  específica,  que  deverá  prever  medidas  proporcionais  e

estritamente  necessárias  ao  atendimento  do  interesse  público,  observados  o

devido processo legal,  os princípios gerais  de proteção e os direitos do titular

previstos nesta Lei. (BRASIL, 2018a). 

[...] § 2º  O tratamento dos dados a que se refere o inciso III do caput por pessoa

jurídica de direito  privado só será admitido em procedimentos sob a tutela  de

pessoa jurídica de direito público, hipótese na qual será observada a limitação de
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que  trata  o  §  3º.  §  3º   Os  dados  pessoais  constantes  de  bancos  de  dados

constituídos para os fins de que trata o inciso III do caput não poderão ser tratados

em  sua  totalidade  por  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  não  incluídas  as

controladas pelo Poder Público. (BRASIL, 2018b).

Outro ponto basilar desta norma refere-se aos princípios nela expressos. De sorte

que na utilização de dados pessoais encontram-se dez princípios básicos elencados no

Art.  6º  que  devem  conformar  o  tratamento  desses  dados  com  retidão.  Assim,  no

tratamento dos dados pessoais devem ser respeitados tais preceitos incondicionalmente.

De outra  forma,  destaca-se que a  ANPD poderá  valer-se  deles  para  fazer  parte  dos

mecanismos  de  controle  no  estabelecimento  de  um padrão  mínimo de  proteção  das

informações pessoais, a fim de impulsionar a adoção de medidas de segurança, conforme

o contido no Art. 46., § 1º. Retomar-se-á este assunto em lugar destacado, no capítulo

seguinte, haja vista tratar-se de mecanismo importante para o estabelecimento e eficácia

da ANPD. Noutro sentido, qualquer  tratamento de dados pessoais deve se vincular  a

observância dos seguintes princípios:

I  -  finalidade:  realização  do  tratamento  para  propósitos  legítimos,  específicos,

explícitos e informados ao titular,  sem possibilidade de tratamento posterior de

forma  incompatível  com essas  finalidades;  II  -  adequação:  compatibilidade  do

tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do

tratamento; III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a

realização  de  suas  finalidades,  com  abrangência  dos  dados  pertinentes,

proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a

forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados

pessoais; V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza,

relevância  e  atualização  dos  dados,  de  acordo  com  a  necessidade  e  para  o

cumprimento da finalidade de seu tratamento;  VI  -  transparência:  garantia,  aos

titulares,  de  informações  claras,  precisas  e  facilmente  acessíveis  sobre  a

realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os

segredos comercial e industrial; VII - segurança: utilização de medidas técnicas e

administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e

de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou

difusão; VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos

em  virtude  do  tratamento  de  dados  pessoais;  IX  -  não  discriminação:

impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou

abusivos;  X  -  responsabilização  e  prestação  de  contas:  demonstração,  pelo
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agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e

o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia

dessas medidas.  (BRASIL, 2018a).

Outro assunto que merece destaque diz respeito às bases legais. Conforme Brasil

(2018a), elas autorizam o tratamento de dados pessoais. Veremos na sequência que há

diferenciações em situações especiais  de tratamento de dados,  quando se referem a

dados sensíveis,  ou dados pessoais de crianças e de adolescentes.  Via de regra,  as

configurações  estão dispostas  em dez  hipóteses  taxativas,  elencadas  no Art.  7º,  que

sinteticamente  consiste  em:  1)  autorização  do  titular  mediante  consentimento;  2)

cumprimento  de  obrigação  legal  ou  regulatória,  do  controlador;  3)  utilização  pela

administração pública, para fins específicos,  como tratamento e uso compartilhado de

dados  para  “execução  de  políticas  públicas  previstas  em  leis  e  regulamentos  ou

respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres”; 4) estudos por órgão

de pesquisa; 5) execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a

contrato em que o titular seja parte e a seu pedido; 6) exercício regular de direitos em

processo judicial, administrativo, ou arbitral, conforme Lei de Arbitragem; 7) proteção da

vida ou da incolumidade física própria ou alheia;  8) proteção da saúde, realizado por

profissionais desta área ou por entidades sanitárias; 9) interesses lícitos do controlador ou

de  terceiro,  salvo  a  prevalência  de  direitos  e  liberdades  fundamentais  do  titular  que

requeiram a proteção dos dados pessoais; ou 10) proteção creditícia. Sob o ponto de vista

de aproveitamento e uso desses dados provenientes de tais bases legais observa-se uma

valiosa  oportunidade  para  utilização,  por  exemplo,  em  big  data,  machine  learning e

demais ramos da  AI  etc o que robustecerá os modelos de negócio existentes e criará

vários outros inovadores.

Mereceram destaques algumas cautelas anotadas na sequência,  em virtude da

aplicação daquelas hipóteses legais. Nesse sentido, os dados pessoais públicos devem

ser tratados conforme “a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua

disponibilização”.  Dispensa-se  o  consentimento  quando  os  dados  tornarem-se

“manifestamente públicos pelo titular”,  preservado os direitos do titular e princípios da

LPDP. O consentimento ao controlador não o desobriga de obter autorização específica,

caso queira compartilhar os dados com outro controlador, salvo hipóteses de dispensa da

LPDP. Embora haja possibilidade da dispensa de consentimento, compete aos agentes de

tratamento  as  demais  obrigações  da  LPDP,  notadamente  a  observação  de  princípios
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gerais e garantias de direitos do titular. O consentimento deve ser realizado “por escrito

[com destaque das demais cláusulas], ou por outro meio que demonstre a manifestação

de vontade do titular”. Se necessária a comprovação da conformidade com a LPDP ela

deverá ser feita às expensas do controlador. Todo o consentimento deve ser desprovido

de vício, de forma que não induza o proprietário dos dados a fornecê-lo por meios não

permitidos pela LPDP e também vincula-se para finalidades determinadas, sob pena de

nulidade para as autorizações gerais. Outro detalhe importante mostra-se na revogação

do consentimento. Neste caso, há exigência que seja expresso pelo titular,  entretanto

vincula-se  que  seja  possibilitado  de  forma  fácil  e  gratuita.  Ainda  no  campo  da

possibilidade de revogação do consentimento, chama-se atenção na exigência conferida

ao controlador  que deverá informar ao titular  sobre alterações no tratamento de seus

dados pessoais, com enfoque específico do teor da alteração das informações “de forma

clara,  adequada e ostensiva”,  com possibilidades de revogação pelo titular,  caso não

aceite,  tais  alterações  relativas:  1)  à  finalidade  específica,  ou  forma  e  duração  do

tratamento,  ressalvados  os  segredos  comercial  e  industrial;  2)  à  identificação  do

controlador; 3) às informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a

finalidade. Ressalta-se que embora haja hipótese de revogação do consentimento, há

observação  importante  que  diz  respeito  à  eliminação  dos  dados  pessoais,  que  não

necessariamente serão excluídos. Assim, conforme a assertiva que estão “ratificados os

tratamentos  realizados  sob  amparo  do  consentimento  anteriormente  manifestado

enquanto não houver requerimento de eliminação”. Soma-se a isto, que mesmo havendo

tal requerimento, ainda restam hipóteses onde os dados pessoais não serão eliminados,

no que informa o inciso VI do caput do art. 18 combinado com os termos exatos do Art. 16

da LPDP. Nesse sentido observa-se o excerto do Art. 18 e seu inciso VI que comunicam o

direito do titular dos dados pessoais “a obter do controlador, em relação aos dados do

titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição” a “eliminação dos

dados pessoais tratados com o consentimento do titular,  exceto nas hipóteses previstas

no art. 16 desta Lei” (grifo nosso). Ocorre que essa exceção deixa claro que nos casos

especificados neste artigo não haverá exclusão. Ou seja, os incisos I a IV possibilitam a

não eliminação de dados pessoais, justo pela frase que informa que será “autorizada a

conservação para as seguintes finalidades” (grifo nosso), senão vejamos: 

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

no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as
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seguintes  finalidades: I  -  cumprimento  de  obrigação  legal  ou  regulatória  pelo

controlador; II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a

anonimização  dos  dados  pessoais;  III  -  transferência  a  terceiro,  desde  que

respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou IV - uso

exclusivo  do  controlador,  vedado  seu  acesso  por  terceiro,  e  desde  que

anonimizados os dados. 

Art. 18.  O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação

aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

[..] VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular,

exceto nas hipóteses previstas no art.  16 desta Lei; [...]  (BRASIL,  2018a, grifo

nosso).

Outra  possibilidade de tratamento  de dados pessoais  que pode dar  margem à

interpretação  bastante  ampla  ou  restringi-la  diz  respeito  à  autorização  de  tratamento

desses dados via interesses lícitos do controlador ou de terceiro. Assim se observa nessa

hipótese  autorizativa  com  as  expressões:  “[...]  quando  necessário  para  atender  aos

interesses legítimos do controlador ou de terceiro [...]”, que se justifica para “situações

concretas, que incluem, mas não se limitam[...]” (Brasil, 2018a). Nesse sentido, aparenta-

se que o legislador deixou espaço para interpretação extensiva da norma, embora noutra

situação, encontre-se um certo crivo delimitado especialmente pela ANPD no § 3º do Art.

10 e pelo trecho final do inciso IX, do Art. 7º que autoriza o tratamento de dados pessoais

via interesses do controlador ou terceiro “[...] exceto no caso de prevalecerem direitos e

liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais”. Assim,

encontram-se  conceitos  genéricos  que  podem estender  a  interpretação  da  norma de

maneira significativa, ou de maneira diversa, restringi-la, conferindo flexibilidade da norma

diante de uma situação complexa, conforme o caso concreto, senão vejamos ipsis litteris.

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

seguintes  hipóteses:  [...]  IX  -  quando  necessário  para  atender  aos  interesses

legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e

liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; [...]

Art.  10.   O  legítimo  interesse  do  controlador  somente  poderá  fundamentar

tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de

situações concretas, que incluem, mas não se limitam a: I - apoio e promoção de

atividades do controlador; e II - proteção, em relação ao titular, do exercício regular

de  seus  direitos  ou  prestação  de  serviços  que  o  beneficiem,  respeitadas  as

legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos
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desta  Lei.  §  1º   Quando  o  tratamento  for  baseado  no  legítimo  interesse  do

controlador,  somente  os  dados  pessoais  estritamente  necessários  para  a

finalidade  pretendida  poderão  ser  tratados.  §  2º   O controlador  deverá  adotar

medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu

legítimo  interesse.  §  3º   A autoridade  nacional  poderá  solicitar  ao  controlador

relatório  de impacto à proteção de dados pessoais,  quando o tratamento tiver

como fundamento seu interesse legítimo,  observados os segredos comercial  e

industrial. (BRASIL, 2018a).

Conforme,  Doneda;  Mendes;  Wimmer  (2018),  auxiliam  no  entendimento  de

Legítimo Interesse o exemplo da decisão do Garante italiano (autoridade para proteção de

dados pessoais italiana),  no caso conhecido da empresa Belron, que exorbitou em seus

interesses e não conseguiu justificar suficientemente a necessidade de utilização legítima

acima  de  direitos  e  liberdades  dos  titulares  de  dados  que  justificassem  o  seu

processamento. Assim se tornou conhecida a decisão daquela autoridade não legitimando

a criação e o uso de base de dados com suposta finalidade de combate à fraude, que fora

criada  pela  Belron  para  o  armazenamento  de  dados  de  consumidores,  os  quais

realizaram orçamento com finalidade de consertar a janela do veículo, entretanto tiveram

os dados deles cruzados com a relação de indivíduos acionadores do seguro para reparo

do vidro de seus veículos nos próximos seis meses.

A avaliação de fraudes de seguros é normalmente o domínio de órgãos públicos

para investigar e policiar. Tal banco de dados conferiria um papel de supervisão a

um  organismo  privado  sem  treinamento  de  investigação  ou  garantias  de

imparcialidade. O uso de tal banco de dados pode resultar em uma presunção

injustificada  de  fraude,  potencialmente  resultando  em efeitos  injustos  sobre  os

titulares de dados inocentes. A Belron Itália apresentou evidência insuficiente de

um interesse superior sobre os direitos e liberdades dos titulares de dados para

justificar o processamento dados pessoais dessa maneira”. (Garante italiana apud

Doneda; Mendes; Wimmer, 2018. Livre tradução nossa).

Já  no  caso  de  autorização  para  o  tratamento  de  “dados  pessoais  sensíveis”

(definição  presente  anteriormente  no  Art.  5º,  inciso  II)  observam-se  algumas

peculiaridades,  tais  como  além  de  um consentimento,  igual  no  tratamento  de  dados

pessoais, neste caso a redação diz que ele necessita ser específico e destacado, além do

que  se  deve  constar  que  seja  para  finalidades  específicas.  Entretanto,  em  uma
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interpretação extensiva entende-se que a forma possui similaridade muito grande, senão

idêntica no sentido das palavras, ao consentimento fornecido pelo titular ao tratamento de

seus  dados  pessoais  não  sensíveis,  onde  se  argumentou  anteriormente  que  o

consentimento sendo uma das dez bases autorizadoras deveria ser também, de certa

forma, específico e destacado. Por isso lá no Art. 8º, §§ 1º e 4º, respectivamente, citado

anteriormente  comentou-se  que  o  consentimento  para  o  tratamento  do  dado  pessoal

vinculava-se, dentre outros, que ele deveria “constar de cláusula destacada das demais

cláusulas contratuais” e “referir-se a finalidades determinadas”. Ou seja, de maneira muito

próxima ao exposto no tratamento de dados pessoais sensíveis consentido pelo titular ou

seu responsável legal, “de forma específica e destacada, para finalidades específicas”,

conforme Art.11º. (BRASIL, 2018a). 

Outras evidências, por exemplo, como opção pelo legislador, por tratar-se de um

tipo especial de dado pessoal, o sensível, que se escolheu não autorizar para tratamento

desses dados, as bases legais para execução de contratos e os interesses legítimos do

controlador ou de terceiro, diferentemente das autorizações tradicionais constantes de 10

bases autorizadoras comentadas anteriormente,  onde essas duas bases faziam parte.

Assim, constam resumidamente nas hipóteses autorizadoras para tratamento de dados

pessoais sensíveis, as relativas ao consentimento específico e destacado do titular e as

sem o consentimento dele, desde que sejam imprescindíveis: à execução “de obrigação

legal  ou regulatória pelo controlador”; ao tratamento pela administração pública de dados

compartilhado  essenciais  à  execução  de  políticas  públicas  previstas  em  leis  ou

regulamentos; à “realização de estudos por órgão de pesquisa”; ao “exercício regular de

direitos”; à “proteção da vida ou incolumidade física”; à “tutela da saúde”; e à “prevenção à

fraude e à segurança do titular”.  (BRASIL, 2018a).

Em outro  caso particular,  o  de  crianças  e  adolescentes,  observam-se algumas

peculiaridades consoante o exposto que o tratamento do dado pessoal deles deva ser

realizado no seu melhor interesse, conforme o Art. 14 e demais legislações correlatas.

§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o

consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou

pelo responsável legal. § 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste

artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de

dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício

dos direitos a que se refere o art. 18 desta Lei. § 3º Poderão ser coletados dados
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pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o § 1º deste artigo

quando a  coleta  for  necessária  para  contatar  os  pais  ou  o  responsável  legal,

utilizados uma única vez e  sem armazenamento,  ou para sua proteção,  e  em

nenhum caso poderão ser  repassados a terceiro sem o consentimento de que

trata  o  §  1º  deste  artigo  §  4º  Os  controladores  não  deverão  condicionar  a

participação dos titulares de que trata o § 1º deste artigo em jogos, aplicações de

internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das

estritamente necessárias à atividade. § 5º O controlador deve realizar todos os

esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o § 1º deste

artigo  foi  dado  pelo  responsável  pela  criança,  consideradas  as  tecnologias

disponíveis.  §  6º  As informações sobre o  tratamento de dados referidas neste

artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas

as características físicomotoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do

usuário,  com  uso  de  recursos  audiovisuais  quando  adequado,  de  forma  a

proporcionar  a  informação  necessária  aos  pais  ou  ao  responsável  legal  e

adequada ao entendimento da criança.

Rumo ao melhor interesse, Doneda; Mendes; Wimmer (2018) complementam que

junto  à  LPDP há a  Convenção  internacional  sobre  os  direitos  da criança  (1989)  e  o

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Convenção relata em seu Art. 16º que:

[...] Nenhuma criança pode ser sujeita a intromissões arbitrárias ou ilegais na sua

vida privada, na sua família, no seu domicílio ou correspondência, nem a ofensas

ilegais à sua honra e reputação. [...] A criança tem direito à protecção da lei contra

tais intromissões ou ofensas. (ONU, 1989).

Já o ECA traz a ideia de proteção de um ser em desenvolvimento, que exatamente

por essa condição necessita de amparo especial  e também em seu melhor interesse.

Conforme Pereira apud Doneda; Mendes; Wimmer (2018) há uma noção mais específica

do que seria esse melhor interesse.

Deste modo, o princípio do melhor interesse da criança deve ser entendido como o

fundamento primário de todas as ações direcionadas a população infanto-juvenil,

sendo que, qualquer orientação ou decisão, envolvendo referida população, deve

levar  em  conta  o  que  é  melhor  e  mais  adequado  para  satisfazer  suas
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necessidades e interesses, sobrepondo-se até mesmo aos interesses dos pais,

visando assim, a proteção integral dos seus direitos. (grifo nosso).

Por isso, na interpretação dele (ECA) qualquer criança e adolescente desfrutam de

proteção  singular  e  não  poderão  ser  negligenciados,  discriminados  e  explorados,  de

qualquer forma, bem como serão considerados “[...] os fins sociais [...]”, “[...] as exigências

do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos,  e a condição peculiar da

criança  e  do  adolescente  como  pessoas  em  desenvolvimento”  e,  dentre  outros,  a

condição no campo dos direitos fundamentais de que a “[...] criança e o adolescente têm

direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas

que permitam o  nascimento  e  o desenvolvimento  sadio  e harmonioso,  em condições

dignas de existência.” (ECA, 1990, artigos 5º, 6º e 7º, grifo nosso).

Quanto ao titular dos dados, importa destacar dentre seus direitos a obtenção de

informação  sobre  o  tratamento  de  seus  dados  pessoais  pelo  controlador,  a  qualquer

instante e desde que requeira, como: 

I - confirmação da existência de tratamento; II - acesso aos dados; III - correção de

dados incompletos, inexatos ou desatualizados; IV - anonimização, bloqueio ou

eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade

com o  disposto  nesta  Lei;  V  -  portabilidade  dos  dados a  outro  fornecedor  de

serviço  ou  produto,  mediante  requisição  expressa  e  observados  os  segredos

comercial e industrial, de acordo com a regulamentação do órgão controlador; VI -

eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto

nas  hipóteses  previstas  no  art.  16  desta  Lei;  VII  -  informação  das  entidades

públicas e privadas com as quais  o controlador realizou uso compartilhado de

dados; VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e

sobre  as  consequências  da  negativa;  IX  -  revogação  do  consentimento,  nos

termos do § 5º do art. 8º desta Lei.  (BRASIL, 2018a, Art. 18).

Nesse  sentido,  encontram-se  interessantes  destaques  que  dizem  respeito  ao

endereçamento de petição à ANPD contra o controlador e o alerta da possibilidade de

exercício cumulado desse pedido junto aos órgãos protetivos dos consumidores, além do

que  a  possibilidade  de  pedir  a  reanálise  de  julgamentos  parametrizados  por

automatizações  no  tratamento  dos  dados  pessoais,  por  irem  contrários  a  suas

expectativas,  como  o  perfilamento,  qual  seja  o  enquadramento  da  pessoa  em
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determinadas categorias, seja no campo pessoal ou profissional, de consumo, de crédito,

ou intrínsecos a sua personalidade.

Quanto à transferência internacional de dados previstos na LPDP, um importante

fator a ser observado é a adequação ao GDPR. Assim serão considerados para o grau da

proteção  desses  dados  em  outro  país,  um  nível  fundamentalmente  similar.  Nesse,

sentido, contam para avaliação “aspectos materiais da legislação de proteção de dados”,

“o  contexto  em que  a  proteção  de  dados  se  encontra”,  bem como  o  “enforcement”,

característica relativa ao procedimento para a aplicação da lei. As avaliações do aspecto

material, consiste em: “conceitos, bases legais para tratamento, princípios da finalidade,

proporcionalidade,  segurança,  transparência,  direitos  ARCO”  [Direito  de  Acesso  à

Informação, Direito à Retificação, Direito ao Cancelamento ou Esquecimento e Direito de

Oposição],  bem  como,  dentre  outros  “restrições  a  transferências  internacionais  [de

dados]”.  Já  no  quesito  do  enforcement,  constam  como  parâmetro  a  “autoridade

competente,  o  nível  de  compliance [conformidade,  concordância  com  a  lei],  a

accountabiliy [termo sem tradução exata, neste caso ênfase para a responsabilização], e

a “facilidade para o exercício de direitos pelo titular.” Tal transferência internacional de

dados pessoais a outro país, ou organismo internacional em que o Brasil seja membro

tem como hipótese a adequação e dentre os critérios para avaliação da adequação pela

ANPD, os pertinentes às normas gerais e setoriais, à natureza dos dados, à observância

dos direitos e princípios relativos à LPDP, às medidas de segurança, e ao enforcement.

Demais  hipóteses  à  transferência  ocorrem:  a)  mediante  garantias  do  controlador

dispostas  em  “cláusulas  contratuais  específicas  para  uma  transferência,  cláusulas

contratuais  padrão,  normas  corporativas  globais,  selos,  certificados  e  códigos  de

conduta”, sendo a checagem de cláusulas específicas e a definição das cláusulas padrão

realizadas  pela  ANPD;  b)  no  âmbito  da  colaboração  internacional  jurídica  entre

organismos  de  inteligência,  de  investigação  e  de  persecução  públicos;  c)  relativas  à

proteção  ou  segurança  da  vida;  d)  permitidas  pela  ANPD;  d)  advindas  de  acordo

internacional;  e)  essenciais  à  execução  de  política  pública  ou  responsabilidade  legal

proveniente do serviço público; f) mediante o consentimento específico e destacado; e g)

com finalidade de cumprir obrigação legal, a execução de contrato ou a defesa em juízo.

(BRASIL, 2018a; DONEDA; MENDES; WIMMER, 2018).

Outro destaque da LPDP são os agentes de tratamento, controlador e operador,

que são os responsáveis por persistir os registros de operações de tratamento de dados

pessoais que efetuarem, mormente na base legal do legítimo interesse e cujo regime de
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responsabilidade  é  compartilhado para  a  reparação do dano,  onde cabe  o  direito  de

regresso para reaver o que não competir a culpa de cada um de per si. Ressalta-se que

mediante comprovação não haverá responsabilização dos agentes de tratamento, quando

não realizarem tal tratamento que sujeita cobrança, ou ainda que realizado não ocorra

transgressão à LPDP, ou a culpa pelo dano seja de exclusividade do titular ou de terceiro.

Ainda acarreta obrigatoriedade por parte de tais agentes, a incorporação de “[...] medidas

de segurança, técnicas e administrativas [...]”, “[...] desde a fase de concepção do produto

ou do serviço até a sua execução [...]” para proteger os dados pessoais de acessos não

autorizados, bem como de ocorrências “[...]  acidentais ou ilícitas de destruição, perda,

alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.” Maiores

detalhes dos agentes de tratamento relacionados ao estabelecimento e eficácia da ANPD

serão  abordados  no  capítulo  seguinte,  haja  vista  tratar-se  de capítulo  específico  que

tratará de requisitos atinentes à ANPD. (BRASIL, 2018a).

2.3 CAPÍTULO III - REQUISITOS PARA A INSTITUIÇÃO E EFICÁCIA DA AUTORIDADE

NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS BRASILEIRA

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais Brasileira (ANPD) poderá

ser o ente governamental que trará equilíbrio à LPDP, entretanto a criação daquela deu-se

de forma controversa. Desde o início da submissão da LPDP à aprovação presidencial,

vislumbrava-se a oportunidade de alavancar o Brasil à modificações inevitáveis, a fim de

adaptação à nova realidade mundial  frente as novas tecnologias e a necessidade de

acompanhamento  do  arcabouço  jurídico  para  o  necessário  regramento  de  demandas

naturais da era da informação, referentes aos dados pessoais. Além disso, constatou-se

apreensão  sobre  sua  efetividade  pelo  motivo  de  vários  vetos,  notadamente  o  que

impugnou a criação da ANPD. Logo, quando da aprovação parcial da LPDP e revogação

da ANPD com veto do presidente da República,  alguns setores reclamaram para que

fosse  criada  a  ANPD  com  celeridade,  de  outro  modo  se  correria  grande  risco  e

instabilidade nos cenários socioeconômico e político, o que inclusive pôde ter ocasionado

a criação desse  ente  por  meio  de  Medida  Provisória.  (BRASIL,  2018b;  MANIFESTO,

2018).

Nesse  sentido,  foi  encaminhado  o  manifesto  de  entidades  representativas,

instituições acadêmicas,  organizações e pessoas que sugeriram a criação urgente  da

ANPD, bem como, após, houve a Exposição de Motivos, que solicitava a aprovação de
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Medida Provisória para que fosse criada a ANPD, como órgão da administração pública

federal, componente da Presidência da República, a fim de que fosse evitado grande risco

para a Sociedade Civil devido à insegurança jurídica, que pôde ser atribuída devido ao

veto do Presidente da República do Brasil  para a criação desta Autoridade, quando a

LPDP foi submetida a Ele para sanção em 14 agosto de 2018. A princípio, a ANPD não foi

aprovada, por constar vício de iniciativa, uma vez que tal propositura foi sugerida pelo

Poder Legislativo Federal e nesse caso deveria partir do Executivo Federal, para que não

implicasse inconstitucionalidade do processo legislativo. Contudo há bem recentemente

uma parte vigente na LPDP, criada por força de lei pela Medida Provisória n.º 869, de 27

de  dezembro  de  2018,  que  instituiu  a  ANPD,  bem  como  toda  sua  estrutura  e  os

desdobramentos dela decorrentes,  justo pelo fato de  que a ausência dessa definição

poderia comprometer a plenitude de sua aplicabilidade legal. Deste modo, a definição de

tal  órgão,  tempestivamente,  pode  oportunizar  o  estabelecimento  e  eficácia  dele.  O

exercício da ANPD poderá significar sucesso ou fracasso de toda a LPDP, uma vez que

cabe  fundamentalmente  a  Ela  o  zelo,  a  implementação  e  a  fiscalização  mediante  o

controle originário de seus poderes constitutivos nesta Lei para sua aplicação, que poderá

trazer  consequentemente  recomendações  ou  correções  com  imposições  de  sanções

administrativas. (BRASIL, 2018b; 2018c; 2018d; MANIFESTO, 2018).

Algumas  ferramentas  que  propiciam  potencializar  uma  gestão  aprimorada  da

ANPD estão dispostas ao longo da LPDP e merecem destaque. Uma das possibilidades

permitidas  pela  LPDP é  que  a  ANPD tem autonomia  para  solicitar  do  controlador  a

produção de “relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento

tiver  como  fundamento  seu  interesse  legítimo,  observados  os  segredos  comercial  e

industrial.”  E ainda observados esses segredos, quando se tratar de dados sensíveis,

desde que haja regulamentação, a ANPD poderá determinar a confecção deste relatório

referente a qualquer operação de tratamento de dados. Reconhece-se tal relatório como

um documento do controlador cuja composição guarda em si o descritivo dos processos

do tratamento dos dados pessoais potenciais geradores de riscos, tanto às liberdades

civis, quanto aos direitos fundamentais, além de “medidas, salvaguardas e mecanismos

de mitigação de risco”, que se presta para uma das ferramentas de gestão da ANPD, a

qual  possibilita  a  materialização  de  um  importante  artefato  de  controle  dos  dados

pessoais, sempre que necessário. Ressalta-se outro ferramental de gestão para ANPD

que concerne ao poder de vetar ou regulamentar a “comunicação ou o uso compartilhado

de  dados  pessoais  sensíveis  entre  controladores  com  objetivo  de  obter  vantagem
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econômica [...]”, desde que ouça “os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas

competências.”. Outros destaques no tratamento de dados pessoais sensíveis são que a

ANPD pode organizar padrões e técnicas dispostos nos processos de anonimização e

verificar  sobre  a  segurança  deles,  considerado  o  Conselho  Nacional  de  Proteção  de

Dados Pessoais; e ainda em estudos de saúde pública, a ser regulamentado pela ANPD,

há a possibilidade dos órgãos de pesquisa acessarem bases de dados pessoais, as quais

serão tratadas apenas localmente e impreterivelmente para fins de estudos e pesquisas,

além do que deverá  ser  mantida  em ambiente  destacado com controle  e  segurança,

balizados  em  práticas  de  segurança  com  previsão  específica  em  regulamento,  que

contenham anonimização ou pseudonimização dos dados, se possível, além do que deve

haver um crivo ético em relação aos estudos e pesquisas.

Quanto  ao  tratamento  dos  dados  pessoais,  sempre  que  houver  infringência  a

LPDP,  cabe  também  a  esta  Autoridade  determinar  o  seu  término.  Nesse  sentido,

conforme detalhe interessante informado anteriormente, com outra ênfase agora, vai ao

encontro da proteção do titular dos dados que compatibiliza a ação dessa Autoridade

Nacional contra o controlador devido a petição encaminhada pelo titular, justamente por

opor-se a suas expectativas no diz respeito ao tratamento de seus dados pessoais, como

exemplo, a criação de perfis, classificadores da pessoa em determinada categoria, seja

no  campo  pessoal  ou  profissional,  de  consumo,  de  crédito,  ou  intrínsecos  a  sua

personalidade,  ou  na  reanálise  de  julgamentos  parametrizados  por  automatizações.

Inclusive ANPD poderá proceder com auditoria, a fim de checagem quanto à possível

discriminação pela ocorrência da automatização desnecessária.

A ANPD poderá intervir de diversas formas diretamente no Poder Público para o

cumprimento da LPDP, destacando-se, dentre essas formas as seguintes configurações

de intervenção: a) emissão de pareceres técnicos complementares; b) divulgação das

operações de tratamento de dados pessoais pelo Poder Público; c) pedido de realização

de tratamento deles com as informações específicas e detalhadas, tais como o campo de

atuação e informações fundamentais sobre tal tratamento; d) expedição complementar de

normas  referentes  às  atividades  de  comunicação  e  ao  uso  compartilhado  de  dados

pessoais; e) comunicação de medidas cabíveis para encerramento de violação por parte

do Poder Público devido ao tratamento desconforme dos dados pessoais; f) pedido de

elaboração de relatório de impacto à proteção dos dados pessoais;  h)  sugestão para

acolhimento de padrões e boas práticas de tratamento dos dados pessoais; i) deverá ser

informada  sobre  os  contratos  e  convênios  celebrados  com  entidades  privadas  que



61

recebam do Poder Público a transferência de dados pessoais em posse destes. (BRASIL,

2018a; 2018b).

Na  LPDP,  também  se  encontram  matérias  que  conferem  uma  considerável

autonomia dispensada à ANPD. Assim, depreende-se daquele normativo atividades que

podem atribuir competências relativas à autorização para transferência internacional de

dados e nessas transferências Ela (ANPD) determinar o conteúdo de cláusulas-padrão e

checagem de cláusulas específicas nos contratos, de “normas corporativas globais ou

selos”,  de  “certificados  e  códigos  de  conduta”,  ou  mesmo  designar  organismos  de

certificação  sob  sua  vigilância  para  essa  tarefa.  Nesse  sentido,  de  maior  autonomia,

também  corroboram  as  atividades  realizadas  pela  ANPD  do  exame  do  estágio  de

maturidade quanto à proteção de dados pessoais, além da avaliação do grau proteção

adequado  dessas  transferências  para  países  ou  organismos  internacionais  que

considerará as “normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no

organismo  internacional”,  bem  como  “a  natureza  dos  dados”  e  “a  observância  dos

princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares” da LPDP, além da

“adoção de medidas de segurança previstas em regulamento” e “a existência de garantias

judiciais  e  institucionais para o respeito  aos direitos de proteção de dados pessoais”,

dentre  outras  especificidades  pertinentes  à  transferência.  Ainda  se  destacam  nesse

conjunto  de instrumentos   à  ANPD,  que Ela  poderá  requerer  demais  informações ou

realizar  investigações  para  supervisão  das  operações  de  tratamento,  no  exame  de

“cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais submetidas à

aprovação”;  organizar  a  padronização  da  interoperabilidade  para  portabilidade,  livre

acesso,  segurança  e  tempo  de  permanência  dos  dados  com  o  fim  precípuo  da

necessidade e transparência; comunicar ao encarregado para adoção de providências no

trato dos dados pessoais e criar demais normas com o fim de atribuições e definições a

Ele,  ou mesmo dispensá-lo  devido ao porte  e natureza do ente,  ou, até mesmo pelo

volume  das  operações  de  tratamento  dos  dados;  Ainda  poderá  usufruir  de  certos

mecanismos  de  controle,  tais  como  a  possibilidade  para  impulsionar  tecnicamente  a

adoção de medidas de segurança e estabelecer padrão mínimo de proteção dos dados

pessoais  adotados  compulsoriamente  pelos  agentes  de  tratamento,  controlador  e

operador,  a  fim  de  que  haja  a  tutela  dos  dados  pessoais  contra  acessos  indevidos,

situações inadequadas, acidentais, ilegais “de destruição, perda, alteração, comunicação

ou  qualquer  forma  de  tratamento  inadequado  ou  ilícito”.  A ANPD  também  receberá

comunicado do controlador, no formato e prazo definido por ela mesma, de incidentes
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com risco ou dano relevante ao titular. Tal comunicado deve relatar no mínimo a natureza

dos dados impactados e titulares envolvidos, bem como técnicas e segurança adotadas

na tutela dos dados, considerados os segredos comercial e industrial, além dos riscos

relativos ao incidente e providências para reversão e mitigação do dano causado, assim

como a causa da procrastinação, para a falta de comunicação imediata, se for o caso.

Essa Autoridade poderá determinar ampla divulgação na mídia e ações que diminuam ou

anule os resultados do incidente, a depender de sua gravidade e fundamentalmente para

prerrogativa de direitos do titular dos dados.  Também compete à Autoridade nacional,

incentivar padrões técnicos que poderão resultar na gestão otimizada dos dados pessoais

pelo titular. 

Outro  aspecto  que  chama  atenção  está  relacionado  ao  escopo  de  proteção

reforçado na LPDP no Art 55-J, que comunica à ANPD responsabilidades e adequações e

vai demandá-la no sentido de exercer diversas competências interessantes dispostas, tais

como as relativas: a) ao zelo para proteção dos dados pessoais; b) à edição de normas e

procedimentos, no que diz respeito à proteção de dados pessoais; c) à deliberação na

esfera administrativa acerca da interpretação da LPDP, suas competências, bem como os

casos omissos; d) à requisição de informações, a qualquer momento, aos controladores e

operadores de dados pessoais quando estes exercitarem operações de tratamento de

dados pessoais;  e)  à  implementação de mecanismos simplificados,  também por  meio

eletrônico,  a  fim  de  registrar  reclamações  no  que  concerne  ao  tratamento  de  dados

pessoais desconformes à LPDP; f) à fiscalização e aplicação de sanções, na condição de

tratamento  de  dados  com  infringência  à  LPDP,  respeitado,  naturalmente,  o  devido

processo legal; g) ao informe às autoridades competentes, quanto às infrações penais, no

domínio da LPDP, das quais tiver conhecimento; à comunicação aos órgãos de controle

interno,  quando  houver  descumprimento  da  LPDP  por  órgãos  e  entidades  da

administração  pública  federal;  h)  à  promulgação  na  sociedade  do  conhecimento

pertinente às normas e às políticas públicas de proteção de dados pessoais, assim como

as medidas de segurança; i) ao favorecimento de padrões para serviços e produtos, a fim

de que seja facilitada a gestão pelos titulares dos dados pessoais deles, considerando-se

especificidades  das  atividades  e  a  capacidade  dos  controladores;  j)  à  produção  de

estudos  acerca  atinente  às  práticas  mundiais  de  proteção  de  dados  pessoais  e

privacidade; k)  à promoção de ações para cooperação internacional  ou transnacional,

com outras autoridades de proteção de dados pessoais; l) às consultas públicas com o

desejo acolhimento de sugestões valiosas ao interesse público; m) à realização de oitiva
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das entidades ou órgãos da administração pública com competências na regulação de

setores específicos da atividade econômica, anteriormente à edição de resoluções; n) à

ligação com as autoridades reguladoras públicas nas áreas particulares de atividades

econômicas e governamentais que requerem regulação, a fim de que seja realizado o

pleno exercício de suas competências; e o) à criação de relatórios de gestão anuais na

área das atividades de sua competência. (BRASIL, 2018b).

Ainda para o exercício e ampliação da autonomia técnica e administrativa a ANPD

poderá  auxiliar-se  do  Conselho  Nacional  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  e  da

Privacidade, cuja composição contém vinte e três representantes, titulares suplentes, com

seis do Poder Executivo federal, um do Senado Federal, um da Câmara dos Deputados,

um do Conselho Nacional de Justiça, um do Conselho Nacional do Ministério Público, um

do  Comitê  Gestor  da  Internet  no  Brasil,  quatro  de  entidades  da  sociedade  civil  com

atuação comprovada em proteção de dados pessoais, quatro de instituições científicas,

tecnológicas e de inovação e quatro de entidades representativas do setor empresarial

relacionado à área de tratamento de dados pessoais. (BRASIL, 2018b).

Acredita-se  que  a  ANPD também pode  encontrar  solidificação  importante  para

interação significativa  em suas atuações na Administração Pública  Federal  (APF)  nos

cenários envolvendo  Big Data e no âmbito de aplicativos fornecidos à sociedade para

prestação  de  serviços.  Conforme Doneda;  Mendes;  Wimmer  (2018),  há  exemplos  de

dados tratados pela APF, como o caso do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) na

concessão  do  Programa  Bolsa  Família  e  de  Apps que  coletam  mais  dados  que  o

necessário e sem o devido consentimento. 

No primeiro caso,  houve utilização de diferentes  bases de dados,  como as do

Sisobi e SIM (óbitos), Rais e Caged (emprego), Siape (recursos humanos), NIS, maciça

do INSS e Grupo Familiar do BCP, onde mediante cruzamento de dados pessoais apurou-

se ganhos substanciais na concessão do programa Bolsa Família, que segundo o Ministro

Beltrame, do MDS, levou ao corte de 5,2 milhões de beneficiários impróprios e ganhos na

ordem  de  R$2.000.000.000  (dois  bilhões  de  reais),  que  foram  revertidos  a  novas

concessões. (Grossman, 2018a). Já em se tratando da coleta desnecessária de dados

pessoais, sem o consentimento, o estudo do InternetLab (cujo “objetivo era conhecer os

tipos de dados que processam, as permissões que pedem, e, quando existente, conhecer

suas políticas de privacidade”) comunica que dentre treze aplicativos analisados, oito do

governo federal e os demais governo estadual de São Paulo, os da: “Anatel Consumidor,

Bolsa Família,  EMTU Oficial,  FGTS, Metrô e Nota Fiscal  Paulista,  obtém [somente]  o
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consentimento  genérico”;  os  Apps “Meu  IRPF,  Meu  INSS  e  SNE  Denatran”  pedem

consentimento  específico  para  algumas  permissões  durante  o  uso  do  aplicativo.

Entretanto,  conforme a análise não há App governamental  que peça o consentimento

expresso para tratamento de dados pessoais. ‘Mesmo entre aqueles que possuem política

de privacidade’. Seis nem tem essa política publicamente acessível. Nos Apps da “Anatel

Consumidor,  CNH Digital,  EMTU,  Metrô  SP,  Nota  Fiscal  Paulista  e  Denatran”  não se

encontrou informes sobre o tratamento de dados pessoais. Acrescenta-se que a maioria

usa “permissões de geolocalização, que podem ser úteis para apontar agências próximas

para o saque do Bolsa Família”, entretanto alguns, tais como o Metrô SP e SP Serviços

não as utiliza efetivamente. No caso da “Anatel Consumidor” o App usa permissão para

acessar outros apps, com o fim de coleta de dados em “contas no Twitter e acesso à

nuvem da Micrososft.”. (GROSSMAN, 2018b).

Outro  fato  interessante  refere-se  ao  recente  caso  da  multa  de  €50.000.000

(cinquenta milhões de Euros) aplicada a Google pela Autoridade Nacional de Proteção de

Dados Francesa, onde se entende favorecer em grande medida para aplicação da LPDP

pela ANPD, uma vez que traz elementos importantes de casos práticos que começam a

ser perquiridos pelas autoridades de proteção da UE com base no RGDP e pode servir de

parâmetro na atuação da ANPD, dado que a LPDP espelha-se em grande parte naquele

normativo europeu. (VAINZOF, 2019). 

Nesse sentido, sem o objetivo de pormenorizar esse caso, todavia com o propósito

de  ressaltar  esse  recente  episódio  prático,  que  pode  servir  ao  âmbito  de  aplicação

simétrico  da  ANPD,  aproveitando-se  do  precedente  estabelecido  neste  fato  concreto,

esclarece-se  em  linhas  gerais,  que  a  Autoridade  de  Proteção  de  Dados  Francesa

(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) conhecida também como CNIL

aplicou a maior multa já imposta sob a proteção do RGDP. A sanção, que admite recurso

ao Conselho de Estado até quatro meses, a contar da sua notificação, motivou-se pela

falta de informações adequadas, de transparência e de consentimento nas transações

realizadas pela Google LLc com os dados pessoais dos usuários de seus serviços para

personalização  de  publicidade.  A princípio,  após  as  reclamações  oficializadas  pelas

organizações None Of Your Business (NOYB), 25 mai. 2018, e a La Quadrature du Net

(LQDN ), 28 mai. 2018, a CNIL investigou suposto desrespeito ao Regulamento Europeu,

com indicativo de falta de base legal para personalização de publicidade, que culminaram

com a decisão daquela Autoridade de imposição da multa milionária, em 21 jan. 2019,

pelos motivos anteriormente expostos. Neste caso, observa-se a violação de obrigações
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atinentes a transparência, informação e consentimento, no escopo de controle escolhido

pelo CNIL, criando-se conta do Google ao configurar novo equipamento usando o sistema

operacional  Android.  Observa-se que a arquitetura geral  da aplicação não obedece o

Regulamento Europeu,  porque as informações são dificultosas,  não acessíveis e sem

facilidade aos usuários da Google. Assim, informações básicas sobre os dados pessoais

encontram-se difusas, como finalidades de processamento, tempo de armazenamento,

categorias  utilizadas  para  personalização  do  anúncio,  somente  são  alcançadas  após

leituras de vários documentos excessivamente espalhados, encontrados somente após

vários  cliques  em  links  e  botões. Já  as  informações  significativas  demandam  várias

etapas, como por exemplo, para obtenção de informações completas da coleta de dados

pessoais usados na personalização de anúncios ou localização geográfica necessitam de

várias ações, acrescentando-se que nem sempre as informações fornecidas são claras e

compreensíveis, de modo que não se consegue compreender a extensão dos tratamentos

praticados pela Google. Além disso, o consentimento não é obedecido, porque não se tem

informação suficiente,  pois  estão diluídas em documentos diversos,  o  que importa no

comprometimento do conhecimento de sua magnitude com volume de dados processados

e  combinados.  Assim,  na  seção  para  “Personalização  de  anúncios”,  não  fica  claro  a

pluralidade  do  impacto  em  serviços,  sites,  bem  como  aplicativos  envolvidos  nos

tratamentos, desde a pesquisa do Google, dentre vários outros serviços como YouTube,

Google  home,  Google  Maps,  loja  de  aplicativos,  Playstore,  o  armazém  de  fotos  do

Google,  Google  Fotos etc. Ainda corroboram no entendimento de que o consentimento

não  é  unívoco,  nem específico,  porém ambíguo.  Assim,  o  método  da Google  leva  o

usuário a realizar consentimento genérico, para todo o bloco, que encapsula todas as

finalidades  perseguidas  pela  Google,  portanto  transgredindo  a  essência  do

consentimento, conforme Regramento Europeu. (CNIL, 2019a; 2019b).

Com  a  criação  da  ANPD  há  necessidade  de  adaptação  significativa  da

Administração Pública Brasileira no que diz respeito a um controle satisfatório dos dados

pessoais  no  ciberespaço,  porquanto  em  âmbito  nacional  e  mundial  percebem-se

evidências da fragilidade com o arranjo desses dados,  de acordo com as tecnologias

disponíveis utilizadas nem sempre de modo salutar. Deste modo, potências que fazem

parte da liderança mundial, como os EUA, nos casos Snowden e da Cambridge Analytica,

a Alemanha, onde se noticiou o maior vazamento de dados da história daquele país e a

frança no caso de imposição de multa milionária a gigante do ramo de tecnologia Google,

veem-se desafiadas em casos complexos, o que demonstra a importância e preocupação
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que se deve despender a esta situação, bem como a necessidade de repensar modelos

de  atuação,  uma  vez  que  nações  estão  colocadas  à  prova  frente  as  ocorrências

propagadas que ameaçam a proteção dos dados pessoais, conforme exemplos contidos

nesta monografia.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos vivenciando a era da informação que traz modificações substanciais nas

relações  interpessoais,  culturais  e  nos  meios  de  produção  que  reverberam  na

intensificação  do  uso  e  do  aprimoramento  das  Tecnologias  da  Informação  e

Comunicação, neste século XXI. Dessa forma, uma das preocupações deve ser o controle

do ciberespaço para melhor dimensionamento das questões relativas à privacidade e à

segurança,  haja  vista  as  crescentes  publicizações  que  denotam  uma  considerável

incongruência no trato das informações pessoais. 

A intensificação e aprimoramento das tecnologias,  tais  como o  aprendizado de

máquina, a IoT, e a robótica requerem maior preocupação, uma vez que os dispositivos

estão cada vez mais  interconectados e  automatizados,  e  com um grande volume de

dados disponíveis  no espaço cibernético e as interações nesse meio,  existem muitas

oportunidades para atacantes se aproveitarem ainda mais dessa difusão ímpar e por meio

de  falhas  de  segurança,  tomar  posse  em  maior  escala  de  equipamentos  e  seus

programas, a dados e redes não autorizadas, aumentando o acesso indevido a ativos

potencialmente  sensíveis.  Sob  a  mesma  proteção,  com  as  novas  tecnologias  os

acontecimentos virtuais necessitam rediscussão em maior intensidade com o fito de um

melhor entendimento do que realmente é preciso se resguardar e exercer domínio dos

meios informacionais,  uma vez que a exploração de dados valendo-se das interações

entre as tecnologias atuais, tais como o Big Data aliado à IA, muitas das vezes, possibilita

a exploração diferenciada dos dados,  o que os tornam informações valiosas,  como a

previsão e a tendência de comportamento humano para composição de conhecimento

estratégico  quer  seja  para  um indivíduo,  ou,  sociedades,  ou,  mesmo para  empresas,

universidades  e  governos  que  poderão  utilizá-las  em  seus  mais  diversos  fins  para

benefício ou malefício de muitos, inclusive nações, ou de poucos, atingindo o indivíduo. 

Muitas vezes o usuário no afã de usufruir de um certo benefício “gratuito”, tal como

a instalação de um aplicativo, aceita os termos de uso do software para poder prosseguir

com a instalação do produto, em detrimento de suas informações pessoais, tornando-se

ele mesmo o produto das corporações que se utilizam daquelas informações para as mais

variadas finalidades.

Ressaltam-se as matérias relatadas no Caso Snowden, o que o torna distinto para

elaboração deste estudo, uma vez que doravante àqueles ocorridos intensificaram-se as

iniciativas voltadas aos cuidados em relação à proteção das informações pessoais com
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maior atenção e espaço na agenda mundial, dado que o alcance daquelas operações de

vigilância incutiram na observação e necessidade de reforço, ampliação e modernização

dos meios tecnológicos e normativos relativos à proteção das informações pessoais. 

Nesse sentido, no Brasil, houve o progresso de mecanismos de controle anteriores,

aqui  merecendo  destaque,  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  a  Lei  de  Acesso  à

Informação  e  o  Marco  Civil  da  Internet  que  oportunizaram  a  adequação  e  o

aperfeiçoamento pertinente ao trato com as informações pessoais que culminaram na

nova lei de proteção de dados pessoais, Lei 13.709/2018,  que traz série de desafios e

oportunidades.

Infere-se uma hipótese a ser melhor desenvolvida e explorada, que direciona ao

maior controle para mitigação dos riscos provenientes do desregramento do ciberespaço,

qual seja a estrutura de um ambiente pluridisciplinar favorecido pelo alinhamento da livre

discussão  idealizada  e  cuja  composição  tem  forte  tendência  de  ser  multifacetada  e

internacionalizada com diversos componentes sociais como os governos, os cidadãos, as

empresas, as sociedades civis organizadas, além das universidades. Podendo-se citar

como  exemplo  embrião  desse  ideário,  em  âmbito  nacional,  a  forma  com  que  foi

construído o Marco Civil  da Internet, uma das fontes para a atual Lei de proteção de

dados  pessoais  do  Brasil,  a  Lei  13.709/2018.  Assim,  permite-se  concluir,  com  um

detalhamento ímpar de hipóteses dispostas ao longo deste trabalho, que Ela visa preparar

a nação brasileira ao tratamento de dados pessoais de seus nacionais,  sabendo-se, ou

devendo-se saber dos inúmeros desafios que ainda estão por vir.

A problemática de exposição de dados pessoais no ciberespaço indubitavelmente é

um enorme desafio. Isto fica evidenciado com as situações demonstradas neste trabalho,

onde  fora  possível  averiguar  inúmeros  casos  que  referendam  que  estão  sendo

extremamente  complexo  trabalhar  com  a  proteção  dos  dados  pessoais  de  modo

satisfatório.

A vastidão e o aumento progressivo dos acontecimentos envolvendo o controle de

dados pessoais  e  a  violação de direitos  demonstra  que se  necessita  ainda de muita

discussão e evolução para encontrar soluções que ofereçam possibilidades de melhoria

efetiva na gestão dos dados pessoais e, consequentemente, restrinjam às alternativas de

sucesso de inescrupulosos exploradores significativamente. Deve-se ter em mente que a

exploração  desconforme  de  dados  pessoais  em  bases  de  dados  governamentais  e

privadas, redes de computadores, sistemas, equipamentos e arquivos pessoais é uma

problemática ainda sem solução definitiva e que requer esforço conjunto transnacional



69

para fazer óbice frente aos abusos individuais e coletivos, quer pelas empresas, pessoas,

ou  mesmo por  países  que  buscam obter  vantagens  a  qualquer  custo, sem respeitar

regramentos  básicos  estabelecidos  e  chancelados  por  eles  mesmos,  inclusive  em

acordos internacionais  celebrados e que em teoria  deveriam ser  respeitados,  embora

utilizam-se de subterfúgios para obter privilégios escusos.

Por fim, com o advento da nova lei de proteção de dados pessoais brasileira, a

gestão  dos  dados  pessoais  no  ciberespaço  torna-se  um  grande  desafio  para  a

Administração  Pública  Brasileira,  porquanto  em  âmbito  mundial  já  há  inúmeras

evidências, conforme fora demonstrado neste trabalho, da fragilidade com que os dados

pessoais estão expostos nos meios tecnológicos atuais, que pode ser usado tanto para o

bem ou para o mal. Nações que fazem parte da liderança mundial estão envoltas em

situações embaraçosas, que demonstram a importância e preocupação a ser despendida

à situação, dia após dia. Como exemplo disto encontram-se os EUA, nos casos Snowden

e da Cambridge Analytica, e a Alemanha, onde se noticiou o maior vazamento de dados

da história daquele país, quando nas proximidades do fechamento deste estudo. Deste

modo, os países que já possuem uma experiência e práticas pertinentes ao trato com as

informações pessoais, reconhecidamente aceitas e seguidas mundialmente a longa data,

veem-se  desafiados  a  repensar  seus arquétipos  que  servem como referência  para  o

mundo inteiro. Isto porque estão postos à prova frente as evidências propagadas, onde a

única certeza que se tem é a incerteza da proteção dos dados pessoais de maneira

totalmente segura, o que significa estar afastado do hoje, a garantia da exploração deles

de modo apropriado.
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