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PEC 17/2019 PODE SER APROVADA
PELO CONGRESSO NACIONAL

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
17/2019, já aprovada pelo Senado Federal, inclui a
proteção de dados pessoais entre os direitos e
garantias fundamentais, bem como ﬁxa
competência privativa da União para legislar
sobre o tema.
Na tramitação, na Câmara
dos Deputados, há
sugestão de acréscimo no
texto para modiﬁcar a
natureza jurídica da ANPD
(Autoridade Nacional de
Proteção de Dados),
atualmente vinculada à
Presidência da República,
para que se torne órgão independente, integrante
da administração pública federal indireta e
submetida ao regime autárquico especial.
A PEC 17/2019, cujo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e da Comissão Especial foi
aprovado, aguarda votação do Plenário da Câmara
dos Deputados. Caso seja aprovada com novo
texto, a PEC retornará ao Senado Federal para
nova apreciação.
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ADOÇÃO DOS MÉTODOS
CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO
DE CONFLITOS

O caminho para evitar a judicialização em
massa com base na LGPD é o trabalho de
transparência e conscientização perante
os titulares de dados.

As empresas, o Poder
Público e a ANPD devem
esclarecer e demonstrar,
para o titular de dados,
que a porta de entrada
para resolver eventuais
problemas ou conﬂitos
é diretamente com seu
respectivo controlador, e não com o Poder Judiciário.
Sendo assim, em cumprimento ao princípio da LGPD
da responsabilização e prestação de contas, além de
outros dispositivos, os controladores devem adotar
uma postura de solução de conﬂitos dos seus
usuários by design, incorporando os métodos
consensuais – negociação, conciliação e mediação – e
a dinâmica de decisões administrativas à arquitetura
dos seus sistemas e modelos de negócio.
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CLAREZA SOBRE O
PROCEDIMENTO DE RESPOSTA
AO INCIDENTE DE SEGURANÇA

O procedimento de resposta ao incidente de
segurança deve estar bem claro nas empresas –
devidamente assimilado por elas. A identif icação
do incidente nem sempre é algo simples e rápido.
Por isso, os responsáveis nas organizações pela
Segurança da Informação devem ter rotinas
implementadas e checadas com f requência, para
que seja possível identif icar o incidente
internamente, e não por terceiros.
Conf irmado o incidente, o objetivo é entender sua
extensão,
com
atuação
ou
envolvimento
multissetorial, em torno da resposta previamente
def inida pela organização. Na sequência, devem
ser feitas, entre outras, as seguintes ações para
responder ao incidente:
▶ preservação das evidências
▶ notif icação à seguradora, quando pertinente
▶ formação do Comitê de Crise
▶ identif icação da causa-raiz do incidente
▶ contenção da vulnerabilidade
▶ identif icação da exposição de dados
▶ def inição sobre a necessidade de comunicação
aos titulares e/ou autoridades
▶ medidas jurídicas para identif icar o ofensor
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DIREITOS DOS TITULARES
DOS DADOS PESSOAIS
SERÃO PRIORIDADE

A autodeterminação informativa,
que dá ao titular dos dados poder
de controle sobre suas
informações, prevista na LGPD
(Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais), deverá ser colocada
em prática pelas empresas e
pelo Poder Público.

Por isso, o oferecimento aos titulares de formas
eﬁcazes de exercer seus direitos será prioridade.

Para que obtenham sucesso nessa tarefa, os
agentes de tratamento deverão facilitar ao máximo
o entendimento dos termos de uso, utilizando
recursos como Visual Law e Legal Design.
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POLÍTICA NACIONAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS E
REGULAMENTAÇÃO DA LGPD

Uma das competências da ANPD consiste na
criação de diretrizes para a Política Nacional de
Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.
O objetivo deve ser fomentar atividades
econômicas e tecnológicas em sintonia com os
direitos fundamentais, garantindo a proteção dos
dados dos titulares e a segurança jurídica no
tratamento das informações. É assim que teremos
ambiente propício ao desenvolvimento da
sociedade da informação.
Para que seja bem-sucedido, o órgão deve estar atento
às demandas da iniciativa privada, em diálogo com ela,
a ﬁm de contemplar as necessidades de diferentes
setores econômicos.
São temas importantes que demandam regulamentação por parte da ANPD: prazos para respostas aos
direitos dos titulares; incidentes de segurança
(formalização do método para reportar à ANPD; prazo;
e o que conﬁgurará risco/dano relevante); DPO (Data
Protection Ofﬁcer) ou Encarregado de Proteção de
Dados; transferência internacional; critérios de
Segurança da Informação; anonimização e pseudonimização de dados; e critérios para dosimetria
das sanções.
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ANTEPROJETO DA LGPD
PENAL PODE AVANÇAR

O Anteprojeto foi elaborado por comissão de
juristas liderada pelo ministro Neﬁ Cordeiro, do
STJ (Superior Tribunal de Justiça), para disciplinar
a proteção de dados pessoais em relação a uma
das exceções de aplicabilidade da LGPD,
englobando segurança pública, defesa nacional e
investigação de infrações penais (artigo 4º,
parágrafo único).
A minuta de lei foi submetida ao presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e,
para que o texto tramite
como projeto de lei, um
deputado deve ser designado como relator.
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GOVERNANÇA E
DPO ESTARÃO
EM ALTA

Com a entrada em vigor da LGPD
no dia 18 de setembro de 2020, a
proteção de dados passou a ser
mais um tema relevante de governança para as organizações.
Neste ano de 2021, com a entrada em vigor das
sanções
administrativas
de
competência
exclusiva da ANPD, deve haver, por parte das
empresas que ainda não ﬁzeram, a reavaliação da
governança, para inclusão da proteção de dados.
Adicionalmente,
importante
observar
as
disposições sobre a obrigatoriedade de nomear o
Encarregado de Proteção de Dados ou DPO, que
será responsável por criar uma cultura de
proteção de dados e manter a organização em
conformidade com a LGPD.
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CONTRATOS PRECISARÃO
SER ADAPTADOS ÀS
EXIGÊNCIAS DA LGPD

É importante que os contratos sujeitos à legislação
brasileira estejam adequados à LGPD, a ﬁm de
mitigar riscos previsíveis.

Para alcançar isso, é importante
entender
quem
atuará
como
controlador e operador, até mesmo para
deixar claro a quem caberá a escolha da
base legal e o atendimento dos direitos
dos titulares.

Também é preciso compreender se
haverá o tratamento de dados pessoais, sensíveis,
de menores de idade, anonimizados, pseudonimizados,
entre outros, a ﬁm de que seja possível aplicar o tipo e
cláusula pertinentes a cada contrato.
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EUA PODEM TER FINALMENTE
LEGISLAÇÃO FEDERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS

Há expectativa de que, na gestão de Joe Biden, os
EUA aprovem a legislação federal de proteção de
dados pessoais. A vice-presidente eleita, Kamala
Harris, tem histórico político ligado a essa questão.
Foi ela quem, como
senadora, pressionou o
CEO do Facebook, Mark
Zuckerberg, durante
depoimento no Senado
Federal, sobre o escândalo
da Cambridge Analytica.
Na ocasião, em abril de
2018, fez perguntas incisivas sobre o uso dos
dados pela Cambridge Analytica de 87 milhões
de usuários da rede social para ﬁns políticos, sem
que eles tivessem consentido.
Em 2012, como procuradora-geral da Califórnia,
Harris elaborou um acordo com plataformas de
tecnologia para que elas viabilizassem o acesso
dos usuários às políticas de privacidade. Esteve
ainda envolvida com a aprovação da legislação
estadual de privacidade da Califórnia.
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LIMITES DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL E RESPONSABILIZAÇÃO
NA UNIÃO EUROPEIA

Ao longo deste ano, os questionamentos sobre os
limites da Inteligência Artiﬁcial (IA) vão se intensiﬁcar.

No Parlamento
Europeu, já se
discute o regime de
responsabilidade
civil no âmbito da
IA, ponderando
aspectos éticos,
econômicos,
jurídicos e sociais.

E isso tem relação com proteção de dados, especialmente sob o viés de tratamento automatizado, que
tem previsão direta na nossa legislação.
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