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Resumo 

O tema da proteção de dados pessoais ganhou maior destaque nos últimos anos devido, em grande 

medida, ao crescimento dos fluxos de informação que ocorrem em consequência do avanço das 

tecnologias. Na nova realidade em que uma parcela expressiva das atividades humanas pode ser traduzida 

em dados, o processamento desses fluxos de informação adquire importância tanto para o setor público 

como para o privado. No que diz respeito ao mundo online, uma quantidade de informações e registros é 

gerada - e potencialmente coletada, armazenada e compartilhada - a cada interação. Nesse contexto, 

surgem novos desafios regulatórios e se faz urgente atualizar os mecanismos de controle do cidadão sobre 

seus dados pessoais e a proteção de sua privacidade. O presente artigo apresenta um breve panorama da 

regulamentação de dados pessoais no Brasil e na Europa traçando paralelos entre os dois processos 

regulatórios e destacando os principais desafios em aberto.  

Palavras-chave: regulação, dados pessoais, privacidade, Marco Civil da Internet. 

 

Abstract 

In recent years, the issue of the protection of personal data has gained greater prominence in no small 

part due to the increase of information flows - that occurred as a result of advances in technology - and 

the importance that data processing has acquired for the public and private sector. With regard to the 

online environment, a great amount of information is generated and registered – and potentially collected, 

stored and shared – at each interaction. In this context, new regulatory challenges emerge and it seems 

urgent to strengthen citizens' control mechanisms over their personal data and the protection of their 

privacy. This article presents a brief description of personal data regulation in Brazil and Europe, 
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drawing parallels between the two regulatory processes and highlighting some of the main challenges that 

remain open.  

Keywords:regulation, personal data, privacy, Marco Civil da Internet. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O direito à privacidade está garantido em tratados de direitos humanos como o direito de não 

sofrer “interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, 

nem a ataque à sua honra e reputação”1. No Brasil, é protegido pela Constituição Federal e 

regulamentado por normas esparsas como o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/1990), a Lei 9.507/1997, a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), entre outras. 

Do direito à privacidade deriva o direito à proteção de dados pessoais, cada vez mais, como um 

direito fundamental autônomo (Doneda, 2011). Ambos ganharam maior destaque e importância 

nos últimos anos devido, em grande medida, ao crescimento dos fluxos de informação que 

ocorrem em consequência do avanço das tecnologias e à importância que seu processamento 

adquire para os setores público e privado. 

No que diz respeito ao mundo online, uma quantidade de informações e registros é gerada - e 

potencialmente coletada, armazenada e compartilhada - a cada interação. Informações são 

deixadas voluntariamente pelos usuários - por exemplo, ao se cadastrar e publicar seus conteúdos 

em diferentes plataformas -, ou involuntariamente - ao acessar sites que incorporam tecnologias 

de coleta automatizada - e podem ser organizadas logicamente de modo a permitir a criação 

perfis acurados e de “um vasto, dinâmico e polifônico arquivo de nossas ações, escolhas, 

interesses, hábitos, opiniões etc.” (Bruno, 2013). Tal arquivo representa um valioso banco de 

dados para os negócios baseados, por exemplo, na venda de anúncios personalizados, mas 

também para a vigilância e controle estatal. Além disso, esses perfis, construídos de forma 

automatizada, podem ser utilizados para representar os indivíduos em diversas instâncias, 

fazendo com que percam sua autonomia e liberdade.  

A situação se agrava, quando, geralmente sob a justificativa de incrementar os mecanismos de 

combate ao crime e ilegalidades, autoridades governamentais passam a demandar o acesso a esse 

                                                           
1  Artigo 12, Declaração Universal de Direitos Humanos. 
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valioso repositório de informações, estabelecendo acordos com o setor privado para o 

compartilhamento de dados com ou sem chancela judicial. 

Diante desses novos desafios regulatórios e se faz urgente atualizar os mecanismos existentes 

sobre a proteção de dados pessoais e privacidade. No Brasil, a aprovação do Marco Civil da 

Internet (Lei 12.965/2014) constituiu um importante avanço ao reforçar a necessidade de 

proteção no âmbito digital, mas deixou em aberto o tratamento aprofundado do tema para uma 

norma específica. O anteprojeto de lei (APL) de dados pessoais foi posto para o debate público 

em janeiro de 2015. 

A Europa, por sua vez, conta com uma diretiva de proteção de dados pessoais aprovada em 1995 

que, apesar de pioneira em tratar o tema, se encontra obsoleta em relação às novas tecnologias de 

informação e comunicação. Por conta disso, se discute, desde 2012, a reforma do marco legal 

buscando atualizar e fortalecer os princípios de proteção. 

Buscando identificar os principais pontos de tensão nos processos de regulamentação da proteção 

de dados pessoais, o presente artigo apresenta um breve panorama da situação brasileira e 

europeia, traçando paralelos entre os dois processos regulatórios e destacando os principais 

desafios em aberto.  

 

CONCEITO 

Existem atualmente diferentes perspectivas teóricas sobre o conceito de dados pessoais. A 

definição de dados pessoais consiste em um ponto central no âmbito legislativo, pois implica na 

compreensão sobre quais tipos de dados e atividades estão cobertos pelas normas sobre o tema. 

Tanto o APL, quanto o texto da legislação europeia trazem abordagens expansionistas quanto à 

definição de dados pessoais. No caso brasileiro, a redação afirma que consiste em um “dado 

relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, inclusive a partir de números 

identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrônicos;”. Mais adiante se define dados 

anônimos como “relativos a um titular que não possa ser identificado, nem pelo responsável pelo 

tratamento nem por qualquer outra pessoa, tendo em conta o conjunto de meios suscetíveis de 

serem razoavelmente utilizados para identificar o referido titular”. 
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A leitura conjunta das duas definições evidencia um possível conflito, já que o texto parece 

reconhecer que sempre haverá meios – não razoáveis – para a reidentificação de dados anônimos. 

Se é esse o caso, a diferença entre dados pessoais e anônimos residiria finalmente na 

conceituação de quais seriam meios razoáveis: se a reidentificação pode ser feita utilizando-se um 

meio razoável, estaríamos falando de um dado pessoal, caso contrário, o dado seria anônimo. A 

diferença é relevante uma vez que a lei protege dados pessoais, mas não dados anônimos2, o que 

pode deixar uma grande quantidade de dados potencialmente identificáveis, desprotegidos. A 

situação pode gerar insegurança jurídica no que diz respeito ao escopo de uma futura Lei de 

Proteção de Dados Pessoais e se agrava se consideramos que a chamada anonimização consiste 

em prática comum no mercado de serviços online, mas estudos recentes apontam que a 

reidentificação de dados considerados anônimos pode ser feita de forma relativamente simples 

(Sweeney, Abu & Winn, 2013). 

Na Europa, a Diretiva 95/46/CE3 define como dado pessoal “qualquer informação relativa a uma 

pessoa singular identificada ou identificável (‘pessoa em causa’); é considerado identificável todo 

aquele que possa ser identificado, directa ou indirectamente, nomeadamente por referência a um 

número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, 

fisiológica, psíquica, econômica, cultural ou social;”. Deriva-se dessa redação que quaisquer 

dados que permitam identificar um indivíduo são protegidos. O texto, porém, não define em 

maior detalhe quando se considera que um indivíduo pode ser identificado, valendo como regra 

geral que a possibilidade de identificação é suficiente para garantir a proteção (Conselho da 

Europa, 2014). No contexto da reforma da diretiva, a discussão sobre a definição de dados 

anônimos foi central e se discute, inclusive, a criação de uma nova categoria de dados de 

pseudônimos4 que continuariam protegidos pela lei, mas implicariam na exceção de certas 

obrigações por parte dos operadores. 

Em ambos os casos, o debate não é simples, uma vez que, se por um lado a tecnologia avança 

rapidamente e pode por em risco a efetiva proteção dos dados dos cidadãos, por outro, uma 

definição muito abrangente pode impactar no exercício de outros direitos fundamentais, como a 

                                                           
2 “Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de 
liberdade, intimidade e privacidade da pessoa natural.” 

3 Disponível em  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=PT. 
4 Europe deadlocked over data protection reform, disponível em:  
http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/aug/12/europe-data-protection-directive-eu. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=PT
http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/aug/12/europe-data-protection-directive-eu
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liberdade de expressão, por exemplo. Doneda (2006) recorda que parte das liberdades individuais 

– das quais tanto a privacidade, quanto a liberdade de expressão fazem parte - atualmente são 

exercidas por meio de estruturas nas quais a informação tem um papel central e, portanto, 

qualquer abordagem isolada é insuficiente. “Desconsiderar os focos de tensão entre interesses 

conflitantes, presentes nas várias situações jurídicas que envolvem a informação, ainda mais 

sendo vários destes interesses constitucionalmente legitimados, faz com que o risco de uma crise 

seja considerável”, afirma. 

Nesse sentido, é importante considerar o contexto brasileiro em comparação com o europeu. 

Cabe destacar, por exemplo, o impacto que o uso da legislação de difamação e calúnia tem 

gerado no exercício da livre expressão, principalmente quando se trata de críticas a autoridades e 

figuras públicas. Um novo instrumento de proteção de dados pessoais, portanto, deve ser 

equilibrado no sentido de garantir a privacidade sem dar margem a abusos. 

 

CONSENTIMENTO 

A ideia de consentimento advém da compreensão de que somente o titular pode autorizar ou não 

o tratamento de seus dados pessoais. Trata-se de uma condição essencial para permitir que os 

indivíduos possam desfrutar plenamente o seu direito de autodeterminação. Tanto na Europa 

quanto no Brasil, a interpretação é de que o consentimento deve ser livre (ou seja, não forçado), 

informado (o indivíduo deve estar munido de todas as informações de uma forma clara e 

inteligível) e específico (em relação a uma finalidade específica)5. 

Apesar disso, estabelecer parâmetros para a interpretação sobre quando o consentimento é 

necessário e que condições devem ser observadas para que seja considerado válido não é uma 

tarefa simples. A problemática se agrava quando se considera que para interagir no mundo online 

os usuários devem aceitar termos de uso e políticas de privacidade que nem sempre são claros e 

fáceis de ler6.  

                                                           
5 O art. 7°, inciso VII, do Marco Civil prescreve que os indivíduos têm direito ao “não fornecimento a terceiros de seus dados 
pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e 
informado ou nas hipóteses previstas em lei”. 

6 Um estudo da Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, apontou que, caso os usuários quisessem ler as políticas 
de privacidade de todos os serviços com os quais interagem na web, isso lhes custaria de 181 a 304 horas por ano (McDonald & 
Cranor, 2008). 
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O grupo de trabalho Article 29, que reúne as autoridades de proteção de dados pessoais de todos 

os países que adotam a Diretiva 95/46/EC, emitiu uma opinião específica sobre o tema afirmando 

que o conceito de consentimento deve ser compreendido como uma indicação inequívoca de um 

desejo por meio do qual o indivíduo expressa sua anuência em relação ao tratamento de seus 

dados pessoais. Ela deve ser clara e afirmativa ou implicar uma ação que indique a aceitação de 

um tratamento específico dos dados pessoais7. 

No Brasil, o artigo 7º, inciso IX, do Marco Civil parece coincidir com tal interpretação ao afirmar 

que o "consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, 

que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais". Considerando que os 

contratos de adesão no ambiente online são os termos de uso e políticas de privacidade, parece 

haver uma indicação de que seria necessária uma ação positiva do usuário em autorizar o 

tratamento de seus dados para além da aceitação dos termos do contrato. O inciso VII do mesmo 

artigo, porém, afirma que caberá a uma futura lei específica a definição de condições 

excepcionais que permitam a utilização e divulgação de dados pessoais sem o consentimento 

livre e esclarecido do indivíduo. 

O texto atual do APL reforça a interpretação do Marco Civil quando afirma que o “tratamento de 

dados pessoais somente é permitido após o consentimento livre, expresso, específico e informado 

do titular” e reafirma que o consentimento deve ser fornecido de forma destacada das demais 

cláusulas contratuais e por escrito ou através de outro meio que o certifique. A questão se 

complexifica, porém, quando, no artigo 11, se trata das exceções para a exigência do 

consentimento. Elas incluem o cumprimento de obrigações legais, o tratamento de certos dados 

pela administração pública, a execução de procedimentos pré-contratuais ou obrigações 

contratuais, a realização de pesquisas históricas, científicas ou estatísticas, o exercício de direitos 

em processos judiciais ou administrativos, a proteção da vida de terceiros e a tutela da saúde8. 

                                                           
7 Opinion 15/2011 on the definition of consent. Disponível em  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp187_en.pdf. 

8 “Art. 11. O consentimento será dispensado quando os dados forem de acesso público irrestrito ou quando o tratamento for 
indispensável para: I – cumprimento de uma obrigação legal pelo responsável; II – tratamento e uso compartilhado de dados 
relativos ao exercício de direitos ou deveres previstos em leis ou regulamentos pela administração pública; III – execução de 
procedimentos pré-contratuais ou obrigações relacionados a um contrato do qual é parte o titular, observado o disposto no § 1º 
do art. 6º; IV – realização de pesquisa histórica, científica ou estatística, garantida, sempre que possível, a dissociação dos dados 
pessoais; V – exercício regular de direitos em processo judicial ou administrativo; VI – proteção da vida ou da incolumidade física 
do titular ou de terceiro; VII – tutela da saúde, com procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades 
sanitárias. § 1º Nas hipóteses de dispensa de consentimento, os dados devem ser tratados exclusivamente para as finalidades 
previstas e pelo menor período de tempo possível, conforme os princípios gerais dispostos nesta Lei, garantidos os direitos do 
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As exceções são similares às previstas na diretiva europeia que afirma que o tratamento de dados 

pessoais pode ser realizado se: (i) houver consentimento; (ii) isso for necessário para a execução 

de um contrato ou é parte das exigências para a formação de um contrato; (iii) isso for necessário 

para o cumprimento de obrigações legais; (iv) isso for necessário para a proteção de interesses 

vitais do detentor dos dados; (v) isso for necessário para o cumprimento do interesse público ou o 

exercício da autoridade pública de que é investido o responsável pelo tratamento ou um terceiro a 

quem os dados sejam comunicados ou (vi) se isso for necessário para atender a “interesses 

legítimos do responsável pelo tratamento ou do terceiro ou terceiros a quem os dados sejam 

comunicados, desde que não prevaleçam os interesses ou os direitos e liberdades fundamentais da 

pessoa em causa”. 

A redação proposta para a nova diretiva reforça que o consentimento deve ser dado através de 

uma ação positiva e clara, garantindo que o indivíduo tomou conhecimento da causa do 

tratamento dos dados. Além disso, esclarece que o silêncio ou omissão não devem constituir 

consentimento9. No entanto, ao identificar as situações em que o tratamento é possível, o novo 

texto esclarece que a exceção prevista para o tratamento de dados pessoais com o fim de 

perseguir interesses legítimos do responsável pelo tratamento não aplica se o responsável for uma 

autoridade pública no exercício de suas funções. Além disso, como adotado na proposta de lei 

brasileira, insere-se uma exceção para o tratamento para fins de investigação histórica, estatística 

e científica (desde que sejam observadas certas condições). Finalmente, foram introduzidos 

mecanismos para identificar a legitimidade das exceções para o cumprimento de obrigações 

legais e do interesse público e exercício das autoridades e administração públicas. 

Nota-se, portanto, que prevalece a ideia de que o consentimento não é a única maneira de se 

justificar o tratamento de dados pessoais e outras situações são consideradas, inclusive a atenção 

aos interesses legítimos do operador (desde que esses não sejam superiores aos direitos do titular 
                                                                                                                                                                                            
titular. § 2º Nos casos de aplicação do disposto nos incisos I e II, será dada publicidade a esses casos, nos termos do parágrafo 1º 
do art. 6º. § 3º No caso de descumprimento do disposto no §2o, o operador ou o responsável pelo tratamento de dados poderá 
ser responsabilizado.” 

9 “O consentimento do titular dos dados deve ser dado explicitamente, por qualquer forma adequada que permita obter uma 
manifestação de vontade livre, específica e informada, sobre os seus desejos, que consista quer numa declaração quer numa 
ação positiva clara do titular dos dados garantindo que dá o seu consentimento com conhecimentos de causa ao tratamento de 
dados pessoais, incluindo ao validar uma opção por via informática, ao visitar um sítio na Internet, ou qualquer outra declaração 
ou conduta que indique claramente neste contexto que aceita o tratamento proposto dos seus dados pessoais. O silêncio ou a 
omissão não devem, por conseguinte, constituir um consentimento. O consentimento deve abranger todas as atividades de 
tratamento realizadas com a mesma finalidade. Se o consentimento tiver de ser dado no seguimento de um pedido por via 
eletrónica, esse pedido tem de ser claro, conciso e não desnecessariamente perturbador para a utilização do serviço para o qual 
é fornecido.” 
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dos dados). Esse fator, porém, é causa de grande controvérsia na Europa, já que é usado como 

justificativa para diversas situações de tratamento de dados sem o consentimento no modelo 

indicado. A exceção para autoridades públicas proposta na reforma ataca o problema da 

vigilância, mas não os casos de abusos por parte de agentes privados. Representantes da 

sociedade civil argumentam que se trata de uma redação pouco clara que, na prática, permite aos 

intermediários fazer usos de dados pessoais para além dos objetivos para os quais foram 

coletados e sem a necessidade de consentimento, tornando o tratamento pouco transparente para 

os titulares. 

Ainda que tal exceção não esteja presente no texto atual do APL brasileiro, o modelo de aviso e 

consentimento, que se baseia na definição preliminar do uso dos dados pessoais pelo controlador 

e na anuência do titular, tampouco consegue enquadrar os desafios criados pela análise de 

grandes volumes de dados (big data), já que não é possível para o controlador definir de antemão 

a finalidade do processamento de dados, uma vez que, nesse caso, a análise é feita para extrair 

inferências ocultas em grandes conjuntos de informações. 

Além disso, por mais que o texto atual do APL estabeleça que o consentimento deva ocorrer de 

forma separada das demais cláusulas contratuais, no caso das relações online isso não garante que 

a solicitação será feita de forma acessível e concisa o suficiente para não reproduzir o problema 

já observado nas políticas de privacidade, ou seja, que os usuários autorizem o tratamento de 

dados sem analisar as condições para tanto. O texto atual da proposta de reforma da diretiva de 

proteção de dados pessoais europeia busca solucionar esse problema explicitando que se “o 

consentimento tiver de ser dado no seguimento de um pedido por via eletrônica, esse pedido tem 

de ser claro, conciso e não desnecessariamente perturbador para a utilização do serviço para o 

qual é fornecido”. Ainda assim, é importante considerar que o modelo de negócios em que muitos 

dos serviços online se baseiam contradiz boa parte dos princípios de proteção de dados pessoais e 

mesmo assim o número de usuários dessas plataformas cresce constantemente10, já que o 

consentimento tornou-se condição ou “o preço que se paga” para se ter acesso a diversos serviços 

online (Joergensen, 2014). Parece claro, portanto, que o consentimento está longe de representar 

uma solução para que os usuários realmente exerçam seu direito à autodeterminação.  

                                                           
10 Na Europa, por exemplo, onde a necessidade de consentimento para certos tratamentos de dados pessoais está garantida há 
pelo menos uma década, apenas pouco mais de um quarto dos usuários de redes sociais acredita ter controle total de seus 
dados (TNS Opinion & Social, 2011). 
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O APL representa um importante avanço na proteção dos cidadãos brasileiros, mas, no que diz 

respeito ao consentimento, apesar de seguir muitas das melhores práticas internacionais ainda 

apresenta fragilidades no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais por autoridades e 

administração pública. A experiência europeia pode servir como inspiração, principalmente o 

texto proposto para a reforma, que limita a validade do cumprimento de obrigações legais ao 

estabelecer que a legislação que embase um tratamento de dados sem consentimento deve: (i) 

respeitar um objetivo de interesse público ou ser necessária para proteger os direitos e liberdades 

das pessoas e (ii) ser conforme com o conteúdo essencial do direito à proteção de dados pessoais 

e ser proporcional ao objetivo legítimo prosseguido. 

 

PROFILING 

A prática conhecida como profiling consiste no ato de coletar e processar automaticamente 

informações sobre usuários com a intenção de construir presunções a respeito de suas 

personalidades e interesses e, com isso, prever comportamentos futuros. 

A atividade tem grande importância para empresas, já que uma propaganda personalizada e no 

momento oportuno tem grandes possibilidades de ser bem sucedida na conquista de um novo e 

fiel cliente.11 Identificadores técnicos - como endereço IP, cookies, dados de localização e outros 

- permitem a coleta e associação de certos dados, bem como a previsão de outros, como nome ou 

endereço de e-mail, idade, estado civil, endereço, salário estimado, cartões de crédito que utiliza, 

websites que costuma visitar, etc. Informações como essas adquirem valor para os anunciantes na 

medida em que são usadas para atestar padrões de previsão de consumo.12  

O desafio para a regulamentação da proteção de dados pessoais, portanto, é desenvolver medidas 

que garantam maior transparência aos usuários a respeito do tratamento de dados pessoais para a 

formação de seus perfis. O artigo 20 da proposta de reforma da diretiva de proteção de dados 

pessoais na Europa vem propiciando ampla discussão a respeito da prática de profiling. 

                                                           
11 How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did. Kashimir Hill. Revista Forbes Americana. Disponível 
em http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-
did.  

12 How Companies Learn Your Secrets. The New York Times Magazine.HARLES DUHIGG. Disponível em 
http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?pagewanted=1&_r=2&hp.  

 

http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/d/charles_duhigg/index.html
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/d/charles_duhigg/index.html
http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?pagewanted=1&_r=2&hp
http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?pagewanted=1&_r=2&hp
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A atual diretiva de proteção de dados já prevê que devem ser afastadas quaisquer medidas que 

produzam efeitos jurídicos ou que afetem significativamente a vida de uma pessoa baseada 

apenas no perfil formado pelo processamento automatizado de seus dados.  Organizações da 

sociedade civil defendem, no entanto, que a nova redação da proposta faça referência expressa à 

proibição de profiling que evidencie desempenho no local de trabalho, situação econômica, 

localização, saúde, preferências pessoais, confiabilidade ou comportamento. O processamento de 

dados para a formação de perfis seria permitido, assim, apenas quando houver contrato vigente 

com a empresa e deveriam ser tomadas medidas para salvaguardar os interesses legítimos do 

titular de dados, o que inclui o direito a se acessar informações sobre a lógica usada na criação de 

perfis e as decisões tomadas após a intervenção humana nesse processo. Além disso, a prática só 

poderia ser permitida se expressamente autorizada por lei da União Européia, de Estado membro 

ou se baseada no consentimento legítimo, sempre desde que acompanhada de mecanismos 

adequados de prevenção e reparação para eventual discriminação. 

Na proposta de regulamentação brasileira, apesar da questão não ser tratada diretamente13, a 

efetivação dos princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos 

dados, transparência e não discriminação, a depender da conotação prática que possam assumir, 

podem representar as mesmas garantias pleiteadas pelas organizações representativas da 

sociedade civil na regulamentação europeia, do mesmo modo que o princípio do consentimento. 

Adicionalmente, o artigo 19 garante ao titular de dados a possibilidade de revisão das decisões 

tomadas devido ao tratamento automatizado de seus dados e impõe a obrigatoriedade de se 

fornecerem informações adequadas a respeito dos critérios e procedimentos que orientam essas 

decisões, ressalvando, porém, o tratamento necessário para o cumprimento de obrigações legais. 

 

PRIVACIDADE COMO PADRÃO 

Muitos serviços online oferecem a possibilidade de administrar como suas ações serão 

compartilhadas na rede. A experiência empresarial tem demonstrado que configurações 

padronizadas influenciam fortemente o comportamento de usuários, que são capazes de adaptar-

                                                           

13 A prática é mencionada indiretamente no artigo 5º, que define em seu inciso II o conceito de tratamento de dados, que 
envolve todas as etapas envolvidas na formação de perfis, em especial a coleta, classificação, processamento, avaliação e 
controle da informação. 
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se a qualquer tipo de padrão, seja ele público ou privado.14 No entanto, na maioria das vezes, ao 

compartilharem informações em configurações públicas, os usuários não têm a dimensão de 

como seus dados serão processados e as consequências do tratamento público de suas 

informações. Além disso, estudos apontam que essas configurações, que têm efeito na relação 

dos usuários com o público, criam uma falsa impressão de controle quando na realidade, em 

muitos casos, não é permitida a administração das configurações de compartilhamento de 

informações com o intermediário que oferece o serviço e terceiros associados15. 

Por conta disso, organizações da sociedade civil defendem o fortalecimento do princípio da 

privacidade como padrão no contexto da discussão do projeto de lei europeu, partindo da 

assunção de que as funções de determinado produto ou serviço devem limitar o tratamento de 

dados ao mínimo necessário e a possibilidade de ampliar esse tratamento deve ser dada 

exclusivamente ao sujeito detentor desses dados. A proposta busca promover um equilíbrio entre 

o que é coletado do usuário e os serviços oferecidos em contrapartida. 

Apesar da proposta de regulamentação europeia prever que devem ser adotadas as medidas 

técnicas e organizacionais que garantam a implementação da proteção à privacidade como 

padrão, especialistas discutem uma maior especificação no texto legal buscando assegurar os 

direitos dos usuários de, por padrão - ou seja, sem precisarem tomar qualquer medida afirmativa -

, terem seus dados protegidos do acesso por um número indefinido de indivíduos. Dessa forma, 

somente os próprios usuários poderiam controlar a distribuição de seus dados pessoais. 

No contexto brasileiro, a ideia do princípio da privacidade como padrão encontra-se de alguma 

forma refletida no princípio da necessidade presente no artigo 6º, inciso III, do anteprojeto de lei. 

Novamente, porém, trata-se de um debate complexo e que está longe de ser resolvido 

internacionalmente, principalmente se consideramos que certas exigências podem se refletir na 

criação de barreiras excessivas para a entrada de novos atores e impactar na inovação no 

ambiente online.  

 

                                                           

14  Entrevista cedida por Danah Bond, pesquisadora sênior da Microsoft, retratada no documentário “Terms and Conditions May 
Apply”, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=MMZmaNCN7AA. 

15 Belgian research report claims Facebook tracks the internet use of everyone. Disponível em 
http://privacylawblog.fieldfisher.com/. 

https://www.youtube.com/watch?v=MMZmaNCN7AA
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PORTABILIDADE 

Um dos pontos mais controvertidos nas discussões, o tratamento legal a respeito da portabilidade 

de dados vem sendo defendido pelas organizações da sociedade civil participantes da discussão 

de proteção de dados europeia. Argumenta-se que a garantia da portabilidade consiste em uma 

ferramenta de proteção aos direitos humanos na medida em que garante o efetivo controle do 

cidadão sobre o destino e uso de seus dados pessoais ao permitir a migração entre diferentes 

serviços e plataformas. Modelos de fornecimento de dados que sejam interoperáveis garantem, 

segundo eles, a decisão sobre o controle de seus dados caiba unicamente ao portador desses 

dados. Há quem defenda, no entanto, que o assunto caberia melhor em leis de defesa do 

consumidor e, até mesmo, que a obrigação de interoperabilidade poderia violar direitos de 

propriedade intelectual.  

A preocupação com a portabilidade foi inserida no artigo 18 da proposta de regulamentação 

europeia e trata-se de uma medida inédita, já que a diretiva vigente atualmente não trata do 

assunto. Apesar de prever garantias importantes, discute-se a necessidade de se complementar o 

artigo no sentido de esclarecer que o respeito à portabilidade de dados não poderá servir como 

justificativa para a retenção indevida de dados que já não atendem mais a necessidade dos 

serviços prestados pela empresa. 

O texto atual do APL brasileiro refletiu em seu artigo 18, parágrafo 3º, a mesma preocupação. Ele 

afirma que “§ 3º O titular poderá solicitar cópia eletrônica integral dos seus dados pessoais em 

formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento, 

sempre que o banco de dados estiver em suporte eletrônico”. 

 

AUTORIDADE GARANTIDORA 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 

implementação da proteção de dados pessoais é, em grande parte dependente, da criação de 

autoridades de aplicação independentes com a governança, recursos e conhecimentos técnicos 

necessários para exercer as suas competências. Observa-se que autoridades desse tipo foram 

adotadas por todos os países signatários da Convenção 108 do Conselho da Europa, pela maioria 

dos países membros da OCDE, assim como por dois países da América do Sul (Argentina e 

Uruguai) e vários países africanos. 
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De acordo com a versão modernizada da Convenção 108, essas autoridades são obrigadas a agir 

com total independência e imparcialidade e ter os recursos e poderes necessários para: (i) 

monitorar e promover a proteção de dados; (ii) aconselhar o governo, os controladores de dados e 

o público em geral sobre a forma mais eficaz de proteger os dados pessoais; (iii) definir medidas 

de segurança contra riscos; (iv) investigar e intervir na definição de um ambiente confidencial, 

controlado e seguro para a retenção de registros de conexão na Internet; (v) emitir decisões – que 

podem ser objeto de recurso aos tribunais – no que diz respeito a violações das disposições do 

quadro de proteção de dados e impor sanções administrativas quando necessário; (vi) iniciar um 

processo judicial ou chamar a atenção das autoridades competentes para as violações da lei geral 

de proteção de dados; (vii) promover estudos e propor normas tendentes à concretização da 

proteção de dados e princípios de privacidade no contexto das novas tecnologias. 

O texto atual da Diretiva 95/46/CE reafirma em seu artigo 28º que os Estados devem criar uma 

autoridade de controle com total independência em suas funções que será responsável pela 

fiscalização da aplicação das medidas de proteção de dados pessoais estabelecidas. Tais 

autoridades devem ter poderes de inquérito, intervenção - inclusive em processos judiciais no 

caso de violações das disposições de proteção de dados pessoais - e de levar infrações ao 

conhecimento das autoridades judiciais. Na proposta de reforma são oferecidos mais detalhes 

sobre as características da autoridade no sentido de garantir sua total independência. Determina-

se, por exemplo, que seus membros não podem desempenhar outras atividades (remuneradas ou 

não) e que devem ter autonomia na indicação de seu próprio pessoal, que responde 

exclusivamente ao diretor. O texto também detalha que a autoridade deve dispor de recursos 

humanos, técnicos e financeiros apropriados e estar esteja sujeita a um controle financeiro que 

não afete a sua independência, possuindo orçamento anual próprio16.  

                                                           
16 “Artigo 47.º Independência 1.  A autoridade de controlo exerce com total independência as funções que lhe forem atribuídas.; 
2. Os membros da autoridade de controlo, no exercício das suas funções, não solicitam nem aceitam instruções de outrem.; 3. 
Os membros da autoridade de controlo devem abster-se de qualquer ato incompatível com as suas funções e, durante o seu 
mandato, não podem desempenhar qualquer atividade profissional, remunerada ou não.; 4. Após cessarem as suas funções, os 
membros da autoridade de controlo devem agir com integridade e discrição relativamente à aceitação de determinadas funções 
e benefícios.; 5.  Cada Estado-Membro assegura que a autoridade de controlo disponha de recursos humanos, técnicos e 
financeiros apropriados, bem como de instalações e infraestruturas, necessários à execução eficaz das suas funções e poderes, 
incluindo as executadas no contexto de assistência mútua, da cooperação e da participação no Comité Europeu para a Proteção 
de Dados.; 6 Cada Estado-Membro assegura que a autoridade de controlo disponha do seu próprio pessoal, que é designado 
pelo diretor da autoridade de controlo e está sujeito às suas ordens.; 7.  Os Estados-Membros asseguram que a autoridade de 
controlo fica sujeita a um controlo financeiro que não afete a sua independência. Os Estados-Membros garantem que a 
autoridade de controlo disponha de orçamentos anuais próprios. Os orçamentos serão objeto de publicação.; Artigo 48.º 
Condições gerais aplicáveis aos membros da autoridade de controlo 1. Os Estados-Membros estabelecem que os membros da 
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Dado o contexto atual, no qual o avanço tecnológico é constante e pode por em risco a devida 

proteção dos dados pessoais, a função de uma autoridade garantidora se faz ainda mais 

importante, uma vez que ela seria responsável por realizar revisões sistemáticas aos padrões e 

normas vigentes de modo a garantir que estejam atualizados e sejam eficazes a seus propósitos. 

Na a ausência de um marco regulatório unificado para o tratamento da proteção de dados 

pessoais, o Brasil não conta com autoridades específicas para este fim. O texto atual do APL de 

proteção de dados pessoais faz referência 34 vezes a um “órgão competente”, inclusive 

designando algumas de suas atribuições, o que parece indicar que se compreende a importância 

de uma entidade garantidora. A proposta, porém, carece de maiores especificações sobre qual 

seria esse órgão e de que forma estaria estruturado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na Europa a discussão sobre a reforma da diretiva de proteção de dados pessoais se prolonga por 

três anos, enquanto no Brasil o texto de um anteprojeto de lei acaba de ser colocado para debate 

público. Como fica claro pelos pontos apresentados, a questão não é simples e são muitos os 

desafios ao se buscar uma regulamentação que atenda à necessidade de garantias efetivas e 

consistentes ao direito de proteção de dados pessoais sem criar barreiras aos avanços tecnológicos 

que servem também à promoção de direitos humanos. Enquanto isso, a apropriação desses temas 

pelos cidadãos e principalmente os usuários de internet se faz fundamental para se avançar e 

ampliar debate sobre a matéria.  

                                                                                                                                                                                            
autoridade de controlo são nomeados pelos respetivos parlamentos ou governos.; 2. Os membros são escolhidos entre as 
pessoas que ofereçam todas as garantias de independência e cuja experiência e conhecimentos técnicos necessários para o 
exercício das suas funções, em especial no domínio da proteção de dados pessoais, seja comprovada.; 3. As funções de um 
membro cessam findo o termo do seu mandato, demissão ou destituição, nos termos do n.º 5.; 4. Um membro pode ser 
declarado demissionário ou privado do seu direito à pensão ou a outros benefícios equivalentes por decisão de um tribunal 
nacional competente se deixar de preencher os requisitos necessários ao exercício das suas funções ou tiver cometido uma falta 
grave. 5. Um membro, cujo mandato termine, ou que se demita, deve continuar a exercer as suas funções até à nomeação de 
um novo membro.” 
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