SEMANA

INTERNACIONAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS

10 FATOS
que marcaram a Proteção
de Dados Pessoais no
Brasil e no mundo
em 2020
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COMBATE À COVID-19

Ao longo de 2020, houve intensas discussões sobre a
potencial ameaça à privacidade e à proteção de dados
pessoais em razão da necessidade do tratamento de
dados em larga escala e da aplicação de soluções
tecnológicas para o combate ao novo coronavírus,
como monitoramento por geolocalização, mapas de
calor e rastreamento de contato.
Na União Europeia, o European Data Protection Board
(EDPB) se manifestou em diversas oportunidades, com
guidelines sobre o uso de dados de saúde para
pesquisas cientíﬁcas e sobre o uso de dados de
geolocalização e ferramentas de rastreamento de
contato. No Brasil, questionamentos no Judiciário sobre
violação de privacidade no uso de dados anonimizados
para avaliação de políticas de isolamento foram
rechaçados, justamente por serem considerados
agregados e para ﬁns estatísticos.
Já
a
MP
954/2020,
que
determinava
o
compartilhamento dos dados das telecoms com o
IBGE, foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
por não ser transparente e por não justiﬁcar a
necessidade do uso dos dados.
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STF ELEVA PROTEÇÃO DE DADOS
A DIREITO FUNDAMENTAL

Em maio de 2020, o STF referendou medidas cautelares
deferidas pela ministra Rosa Weber em cinco Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) contra a referida
MP 954/2020, ﬁrmando o entendimento de que “a
proteção de dados pessoais e a autodeterminação
informativa são direitos fundamentais autônomos
extraídos da garantia da inviolabilidade da intimidade e da
vida privada e, consectariamente, do princípio da
dignidade da pessoa humana”, assim como que “nem a
excepcionalidade da crise vivida, nem a valorosa tarefa de
produzir estudos estatísticos justiﬁca a violação dos direitos
fundamentais dos usuários dos serviços de telefonia à
intimidade, ao sigilo e à autonomia informativa”.

Esse julgamento, que
suspendeu a eﬁcácia da
MP 954/2020, entrou
para a história do direito
brasileiro por ter elevado
a proteção de dados a
direito fundamental.

JULGAMENTO HISTÓRICO
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LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS
ENTRA EM VIGOR

Sancionada em 14 de agosto de
2018, a Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD)
entrou em vigor mais de
dois anos depois: no dia
18 de setembro de 2020.

O direito brasileiro carecia de legislação específ ica
e abrangente sobre o tema. A LGPD, assim, é
uma conquista para o Brasil, ao trazer mais
segurança jurídica para as organizações no uso
ético, seguro e responsável dos dados pessoais, e
aos indivíduos, que agora contam com direitos
específ icos para controlar seus dados.
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SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
PREVISTAS NA LGPD ADIADAS
PARA AGOSTO DE 2021

O início da aplicação das sanções administrativas
previstas na LGPD, de competência exclusiva da
ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de
Dados), foi postergado para 1º de agosto deste ano.
A deﬁnição desse prazo se
deu pela Lei 14.010/2020,
aprovada durante a
pandemia.
Entre as sanções
disponíveis na LGPD,
destaque para multa que
pode chegar a até 2% do
faturamento da pessoa
jurídica de direito privado,
grupo ou conglomerado no
Brasil, no seu último
exercício, excluídos os
tributos, limitada a R$ 50
milhões por infração.
Até lá, órgãos ﬁscalizadores setoriais e o Poder
Judiciário podem se pautar na LGPD para suas
respectivas decisões administrativas e judiciais.
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ANPD
OPERANDO

Os cinco diretores indicados pela
Presidência da República para a ANPD
(Autoridade Nacional de Proteção de
Dados) foram aprovados, no dia 20 de
outubro, pelo Senado Federal.

A nomeação foi publicada
no Diário Of icial da União,
no dia 5 de novembro,
resultando na entrada em
vigor do Decreto nº
10.474/2020, que
estruturou o órgão. Essa
data marcou o aguardado
início das operações da
ANPD, que tem como
papel, entre outros,
regulamentar diversos
dispositivos da LGPD.
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CCPA E CPRA: AS LEIS DE
PROTEÇÃO DE DADOS DA
CALIFÓRNIA

No dia 1º de janeiro de 2020, o CCPA (California
Consumer Privacy Act) entrou em vigor, garantindo
novos direitos relacionados à privacidade dos
consumidores do estado da Califórnia, nos Estados
Unidos. Apesar de o CCPA ser uma legislação estadual,
muitas empresas, em busca de uniformização e
segurança jurídica, estenderam o tratamento dos
dados para todo o território americano.
A autodeterminação informativa
– o direito de o titular dos dados
ter poder de controle sobre suas
informações – também está
contemplada no CCPA. A partir
de 1º de janeiro de 2023, o CCPA
será substituído pelo CPRA
(California Privacy Rights Act).
A nova legislação da Califórnia se baseia na estrutura
do CCPA, expandindo os direitos de privacidade para
que estejam alinhados com o GDPR. Além disso,
impõe obrigações adicionais às empresas, cria a
subcategoria “dados pessoais sensíveis” e estabelece a
primeira agência dos EUA de regulamentação e
aplicação das normas de proteção de dados.
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CRESCE PRESSÃO PELA
LEGISLAÇÃO FEDERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS NOS EUA

Até hoje, na contramão do mundo, os Estados
Unidos não têm uma legislação federal de proteção
de dados pessoais.
Há pressão para que os
projetos de lei sobre
esse tema avancem,
com possibilidade de
que isso ocorra em 2021.

Em editorial publicado em dezembro de 2020, o “The
Washington Post” cobrou do Congresso a aprovação
dessa lei como forma de regulamentar o controle
individual sobre os dados, como o direito a acessá-los
e apagá-los, assim como formas de limitar a coleta e
o tratamento.
Para o jornal, a eleição de Biden pode fazer com que
o Senado reúna as duas propostas mais promissoras.
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PRIVACY SHIELD É ANULADO
PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DA UE

A transferência internacional de dados entre
União Europeia e Estados Unidos era facilitado
por um acordo internacional, o Privacy Shield,
ﬁrmado em 2016. No dia 16 de julho de 2020,
o Tribunal de Justiça da UE entendeu que
as práticas de vigilância estatal dos EUA
representam violação aos direitos
fundamentais, como o da privacidade,
inviabilizando o Privacy Shield.
Empresas com enorme ﬂuxo de dados,
como Facebook e Google, foram
prejudicadas pela decisão. Em 2018,
ano em que o Privacy Shield ainda
estava vigorando, o escândalo da
Cambridge Analytica foi revelado pelos
jornais The Guardian e The New York
Times.
Essa
consultoria
política
comprava acesso a informações
pessoais de usuários do Facebook,
utilizando esses dados para criar um
sistema que permitiu predizer e
inﬂuenciar as escolhas dos eleitores nas urnas. Os dados
circulavam com facilidade entre EUA e Reino Unido, sede da
Cambridge Analytica.
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DECISÕES EMBLEMÁTICAS
SOBRE DPO TOMADAS PELAS
AUTORIDADES DA UE

A atenção sobre a função do DPO (Data Protection
Ofﬁcer) - nosso Encarregado na LGPD - aumentou
substancialmente depois que o GDPR entrou em
vigor. Como resultado, surgiram discussões e
dúvidas sobre como implementar o DPO nas
organizações de forma eﬁciente, sem sobrecarga
para elas e em atendimento ao regulamento
europeu de proteção de dados.
A Autoridade espanhola, por
exemplo, aplicou sanção a uma
empresa por considerar que ter
um comitê de proteção de dados
não é o suﬁciente para cumprir
a obrigação do artigo 37 do
GDPR. Essa decisão demonstrou
que não deve ser dispensada a
nomeação do DPO quando exigida.
Em outro caso, a Autoridade belga analisou se o
DPO pode acumular funções, sendo também
responsável por compliance, auditoria interna e
gestão de risco. A conclusão foi que isso somente é
válido se não houver conﬂito de interesse, podendo,
portanto, ﬁscalizar sem amarras, de forma
independente, outros departamentos. Destacamos
decisões como essas em artigo publicado na IAPP
(International Association of Privacy Professionals).
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AUMENTO DE INCIDENTES
DE SEGURANÇA NO BRASIL
E NO MUNDO

Considerando os nove primeiros meses do ano
passado, em escala global, os vazamentos
expuseram 36 bilhões de dados, o dobro do
número registrado em todo ano de 2019, de
acordo com a consultoria Risk Based Security.
Muitas empresas e o Poder
Público foram vítimas no Brasil
desses
ataques.
No
mais
importante deles, o STJ (Superior
Tribunal de Justiça) teve seu
sistema
invadido
pelos
criminosos, por meio de um
ciberataque conhecido como
ransomware
–
o
sistema
infectado é interrompido até que
haja o pagamento de resgate.
Nosso sócio Rony Vainzof, em artigo publicado no
LinkedIn, recomenda que, tão logo ocorra o incidente
de segurança, as empresas busquem cessar o ilícito
(“fechar a torneira do vazamento” ou tornar a empresa
operável novamente) e iniciar a avaliação do incidente,
gerando evidências de todas as diligências.
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