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Em um contexto de massificação das 
atividades de coleta e tratamento de 
dados nos meios digitais, o debate sobre 
privacidade e proteção de dados pessoais 
é imprescindível em ao menos dois níveis: 
a garantia de direitos fundamentais, como 
privacidade e intimidade, e a necessidade de 
assegurar segurança jurídica para viabilizar 
novos modelos de negócios e políticas 
públicas, dependentes, cada vez mais, do 
uso de dados.

O ordenamento jurídico brasileiro conta 
com instrumentos esparsos voltados à 
proteção de dados pessoais em hipóteses 
específicas. A Lei nº 12.965/14 (“Marco Civil 
da Internet”) estabelece princípios, direitos 
e obrigações para o uso da Internet no país. 
Ela faz referência à proteção dos dados 
pessoais que circulam na rede, mas, deixa 
de estabelecer de forma pormenorizada os 
termos nos quais tal proteção deve se dar. 
O Decreto nº 8.771/16, que regulamenta 
o Marco Civil da Internet, especifica os 
conceitos de “dado pessoal” e “tratamento 
de dados pessoais”, mas não supre 
completamente o vácuo regulatório. A Lei 
nº 12.527/11 (“Lei de Acesso à Informação”) 
toca a matéria incidentalmente ao introduzir 
o conceito de “informação pessoal”, mas 
não se aprofunda em razão de seu escopo 
estritamente limitado à regulamentação 
do direito constitucional à informação (art. 
5º, XXXIII, CRFB). A Lei n.º 12.414/2011 (“Lei 
do Cadastro Positivo”), finalmente, regula 

a organização de bancos de dados de 
cadastros positivos de pessoas naturais, 
mas não chega a preencher a ausência de 
regras mais gerais de proteção de dados 
desses indivíduos.

Diante disso, faz-se urgente uma lei geral “a 
fim de extrapolar uma proteção meramente 
setorial”1. Tendo em vista essa demanda, 
há três principais iniciativas em tramitação 
no Congresso Nacional: (i) o Projeto de Lei 
nº 4060/12 (“PL 4060/12”)2, (apresentado ao 
Plenário da Câmara dos Deputados em 13 de 
junho de 2012), (ii) o Projeto de Lei do Senado 
nº 330/13 (“PLS 330/13”)3, (apresentado ao 
Plenário do Senado Federal em 13 de agosto 
de 2013, ao qual foram apensados o PLS 
131/14 e o PLS nº 181/14); e (iii) o Projeto de 
Lei nº 5.276/16 (“PL 5276/16”)4, (originado de 
uma iniciativa do Projeto Pensando o Direito, 
do Ministério da Justiça5, e submetido a 
consulta pública em dois momentos distintos 
entre os anos de 2010 e 2011).

Este policy paper é parte da pesquisa aplicada 
Um Novo Mundo de Dados6, conduzida entre 
2016 e 2017 pelo GEPI - Grupo de Ensino e 
Pesquisa em Inovação da Escola de Direito de 
São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV 
Direito SP). Baseada em evidências empíricas 
sobre o uso de dados em diversos setores 
da economia brasileira, ela reflete acerca 
dos referidos PL à luz das necessidades e 
deficiências levantadas nos seus estudos de 
caso, e não apenas em abstrato. 

Introdução
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Foi enfocado o desenvolvimento das 
seguintes áreas e frentes:

i. agricultura de Precisão - digital: 
investigou-se uso intensivo de dados 
pelo setor agrícola, sobretudo nas etapas 
iniciais, que abarcam planejamento, 
plantação e colheita, focando em 
práticas, tecnologias e dados essenciais 
à agricultura de precisão e agricultura 
digital no país. Dedicou especial atenção 
ao uso de drones e sistemas de apoio à 
decisão no campo. Além disso, buscou 
compreender de que forma a exploração 
de dados pessoais nesse setor pode 
representar oportunidades e desafi os no 
que tange futuras inovações;

ii. Cidades inteligentes: analisou-se 
experiências recentes com políticas 
públicas de WiFi público e estacionamento 
rotativo digital (e.g., Zona Azul Digital, 
Área Azul Digital, Parquímetros Digitais, 
etc.) nos municípios de São Paulo (SP), 
Porto Alegre (RS) e Campinas (SP) no que 
tange à coleta e exploração de dados 
pessoais, bem como aos respectivos 
regimes jurídicos de proteção de dados 
empregados pelas municipalidades;

iii. saúde digital: abordou-se o uso e 
os dilemas envolvidos no dados em 
startups da saúde envolvendo aplicativos 
e mobiles, na digitalização da gestão e 
produção de indústrias farmacêuticas e 
em testes clínicos para desenvolvimento 
de novos medicamentos e processos.

No âmbito deste policy paper, o texto do PL 
5276/16 ganha destaque entre os demais 
projetos de lei em tramitação. Esta opção se 
deve às seguintes considerações:

i. O PL 5276/16 traz maior embasamento 
em regras e conceitos relacionados à 
coleta e tratamento de dados;

ii. Das três proposições legislativas, este 
projeto é o que mais foi submetido 
à discussão pública e a debates 
democráticos, mediante participação 
de diferentes setores da sociedade 
civil em sua redação e repetidas 
consultas públicas;

iii. O projeto pondera de forma mais 
específi ca e mais completa acerca da 
criação de uma autoridade encarregada da 
fi scalização, aplicação e complementação 
normativa da futura lei - algo essencial, 
na visão deste relatório, para atingir seus 
objetivos de modo mais efi caz.

O objetivo deste documento é oferecer 
uma contribuição para o debate legislativo 
sobre proteção de dados pessoais, de modo 
a qualifi car a discussão em torno de uma 
possível lei geral no Brasil. Em especial, 
serve como uma forma de refl exão sucinta 
sobre conceitos que norteiam a agenda de 
discussão sobre o tema: (i) defi nições de 
dado pessoal, dado sensível, titularidade e 
anonimização, (ii) regras de consentimento 
de titulares, e (iii) transferência internacional 
de dados. 

1. BIONI, B. R. Xeque-mate: o tripé de proteção de dados pessoais no xadrez das iniciativas legislativas no Brasil. GPOPAI, 2015,
p.4. Disponível em: https://gpopai.usp.br/wordpress/wpcontent/uploads/2016/07/XEQUE_MATE_INTERATIVO2.pdf Acesso em: 10 jul. 2017.

2. Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fi chadetramitacao?idProposicao=548066. Acesso em: 10 jul. 2017.

3. Disponível em https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/113947. Acesso em: 10 jul. 2017.

4. Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fi chadetramitacao?idProposicao=2084378. Acesso em: 10 jul. 2017.

5. Disponível em: http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/ 

6. Esta pesquisa contou com o apoio da Google Brasil e do Facebook Brasil.
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O primeiro aspecto a ser considerado em 
uma lei geral de proteção de dados é a própria 
defi nição de dado pessoal. Ela é essencial, 
na medida em que afeta diretamente o 
escopo de aplicação da lei, aumentando 
ou restringindo a incidência da norma em 
diferentes setores e a possibilidade de que 
determinados atores sejam vistos como 
entes regulados, sob seu regime jurídico.

O art. 5º, inciso I do PL 5276/16 opta por uma 
defi nição expansionista7 do conceito de 
dado pessoal (cf. Quadro 1), prescrevendo-o 
como “dado relacionado à pessoa natural 

identifi cada ou identifi cável” - i.e., qualquer 
tipo de informação que viabilize a identifi cação 
de determinado indivíduo, de forma direta ou 
indireta. Trata-se de reprodução ipsis literis 
da defi nição de “dado pessoal” dada pelo 
art. 14, inciso I do Decreto nº 8.771/16, que 
regulamenta o Marco Civil da Internet, e com 
sentido próximo (embora mais detalhado) do 
conceito de “informação pessoal” dado pelo 
art. 4º, inciso IV da Lei de Acesso à Informação. 
Essa defi nição, portanto, já foi incorporada ao 
direito pátrio. 

pl 5276/16 decreto nº 8.771/16 leI nº 12.527/11

Art 5º Para os fi ns desta lei, 
considera-se:

Art. 14. Para os fi ns do disposto 
neste Decreto, considera-se:

Art. 4o Para os efeitos desta Lei, 
considera-se:

I - dado pessoal: dado relacionado 
à pessoa natural identifi cada ou 
identifi cável, inclusive números 
identifi cativos, dados locacionais ou 
identifi cadores eletrônicos quando 
estes estiverem relacionados a 
uma pessoa;

I - dado pessoal - dado relacionado 
à pessoa natural identifi cada ou 
identifi cável, inclusive números 
identifi cativos, dados locacionais ou 
identifi cadores eletrônicos, quando 
estes estiverem relacionados a 
uma pessoa;

IV - informação pessoal: aquela 
relacionada à pessoa natural 
identifi cada ou identifi cável;

Quadro 1 - deFinição de dados Pessoais

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

A definição do PL 5276/16 também está de 
acordo com o modelo da União Europeia, 
positivado no Article 4, (1) da Regulation 
(EU) 2016/679.

Senão todas, ao menos grande parte das 
tecnologias e serviços oferecidos baseados 
na utilização de dados pessoais fazem algum 
tipo de uso de informações que identifi cam 

diretamente um indivíduo e/ou que podem 
identifi cá-lo quando consolidados com 
dados obtidos de outros bancos de dados8. 
O uso dessas informações por terceiros 
ou por pessoas não autorizadas implica 
risco de acesso a informações sensíveis do 
ponto de vista pessoal ou empresarial9. Daí 
a relevância de uma defi nição abrangente - 

1. dAdos pessoAIs
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portanto, expansionista - de “dado pessoal”, 
como aquela que é feita no paradigma 
europeu, no direito brasileiro e proposta, 
também, pela redação atual do PL 5276/16.

Ademais, as definições de “dado sensível”, 
“titularidade” e “anonimização” também 
afetam o escopo de aplicação da lei. O conceito 
de dado sensível, por exemplo, ainda não é 
definido por nenhuma norma pertencente ao 
ordenamento jurídico brasileiro, de modo que 
o PL 5276/16 inova nesse sentido. O art. 5º, 
inciso III da proposição o define como espécie 
de dado pessoal referente à origem racial 
ou étnica, convicções religiosas, opiniões 
políticas, filiação a sindicatos ou organizações 
religiosas, filosóficas ou políticas, à saúde e 
vida sexual ou a genética e biometria.

A delimitação do conceito é fundamental 
para o resguardo de direitos fundamentais10 

em um contexto democrático, na medida em 
que a divulgação ou utilização inconsequente 
de dados sensíveis pode gerar uma exposição 
indevida de seu titular. Nesse sentido, por 
exemplo, dados pessoais de pacientes 
médicos trazem profundas implicações 
éticas sobre engenharia genética, controle 
populacional, discriminação baseada em 
predisposição a doenças e até eugenia. 
A definição precisa e adequada do termo 
também é condição para a segurança 
jurídica, uma vez que informaria aos atores 
regras claras sobre os procedimentos a 
serem seguidos no tratamento desses dados 
e nas limitações a serem observadas.

No cenário atual, o tratamento de “dados 
sensíveis” é permeado de incertezas 
regulatórias e, portanto, traz consigo alto 
potencial de litigância, uma vez que a 
legislação em vigor, limitada aos regimes 
gerais da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil”) 
e à Lei nº 8.078/90 (“Código de Defesa do 
Consumidor”), não confere parâmetros 
claros ao Poder Judiciário de como proceder 
na tutela de direitos da personalidade nessa 
hipótese específica. Não há, em suma, 
distinção clara sobre que condutas seriam 
lícitas ou ilícitas no tratamento de dados 
sensíveis, e, portanto, quais delas poderiam 
ensejar direito à reparação civil.

Tendo em vista possibilidade de 
identificação de titulares na dinâmica e 
fluxo de dados na Internet, é importante 
fazer clara a relação entre titularidade 
e responsabilidade. Segundo o art. 5º, 
inciso VI do PL 5276/16, titular é toda 
pessoa natural a quem se referem os dados 
pessoais que são objeto de tratamento. No 
inciso VIII do mesmo dispositivo, define-
se como responsável “pessoa natural ou 
jurídica, de direito público ou privado, a 
quem competem as decisões referentes ao 
tratamento de dados pessoais”. 

Quando se define dado pessoal como aquele 
relacionado à pessoa natural identificada 
ou identificável, a discussão sobre a 
titularidade de determinados dados revela 
sua complexidade. Um caso interessante, 
nesse sentido, é o do tratamento de dados 

7. Tendo em vista a dinâmica do uso de dados na Internet e suas inúmeras possibilidades de utilização, a definição ampla presente no 
PL 5276/16 e no PLS 330/13 mostra-se mais coerente do que aquela do PL 4060/12, que restringe a dado pessoal às informações que 
permitam a “identificação exata e precisa de uma pessoa”.

8. Como exemplos do primeiro tipo: nome, endereços, números cadastrais e informações genéticas. Do segundo: informações 
geográficas e de produtividade de uma propriedade, dados de maquinário agrícola, fornecedores de serviços, padrões de consumo e 
dados de geolocalização.

9. Tais como situações de negociação de valores de determinadas propriedades, predisposição genética para certos medicamentos, 
marketing, práticas de data profiling e/ou classificação para fins de avaliação de crédito (credit scoring).

10. Dentre eles, pode-se listar o direito à privacidade, a liberdade de consciência, o direito à igualdade e ao tratamento isonômico (do qual 
decorre o direito à não-discriminação), o direito à identidade cultural, o direito à saúde, a liberdade de expressão, o direito ao voto secreto, 
entre outros. Em suma, o tema envolve a garantia de direitos civis, políticos, econômico-sociais e até mesmo culturais.
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relacionados à atividade agrícola, objeto da 
pesquisa Um Novo Mundo de Dados11. Em 
boa parte dos debates sobre proteção de 
dados pessoais neste campo, questiona-se a 
adequação do setor agrícola aos requisitos 
de definição de dados pessoais estabelecidos 
pela legislação vigente ou por proposições 
legislativas. Há, contudo, exemplos que 
permitem visualizar a identificação de uma 
pessoa natural no contexto agrícola a partir 
de serviços que prometem soluções digitais 
para atividades diversas na fazenda12. 

Em estreita relação situa-se a anonimização. 
Trata-se de elemento frequentemente 
tido como essencial à garantia do direito 
à privacidade, uma vez que obriga o 
tratamento de dados de modo que ele não 
guarde mais referências individualizadas 
a nenhuma pessoa natural em específico. 
No entanto, a própria possibilidade de 
anonimização total e irreversível de dados 
pessoais é tecnicamente questionável, uma 
vez que a emergência de novas técnicas de 
engenharia reversa pode reverter esse tipo 
de tratamento, possibilitando a identificação 
de indivíduos específicos13. Nesse 
sentido, mesmo anonimizados, tais dados 
continuariam a ser pessoais, pois ainda 
seriam referentes a pessoas identificáveis, 
ainda que não identificadas.

Essa realidade acrescenta uma nova 
camada de complexidade ao tema: por 
um lado, o legislador não pode impor aos 
atores uma obrigação potencialmente 
impossível de ser cumprida, tal como o 
dever de anonimização total ou irreversível 
de dados pessoais; por outro, não pode 

relativizar o dever de anonimização, com 
a possibilidade de gerar riscos graves à 
privacidade de titulares. Sendo assim, a 
única solução razoável parece ser criar 
regras de anonimização, mas permitir que 
essa regra seja atualizada e adaptada a 
diferentes contextos tecnológicos e setores 
sobre os quais haverá incidência da norma.

O art. 13 do PL 5276/16 parece partilhar 
dessa solução, ao estabelecer que “os dados 
desanonimizados serão considerados 
dados pessoais (...) quando o processo de 
anonimização ao que foram submetidos 
for revertido, ou quando, com esforços 
razoáveis puder ser revertido” (grifos 
nossos). Tendo em vista a impossibilidade 
de se conhecer a priori o estado da arte 
das tecnologias disponíveis para esse 
fim em diferentes situações e momentos 
históricos, a proposição legislativa 
normatiza a anonimização como um dever 
geral do responsável e prevê a obrigação 
de que ele dê publicidade e transparência 
ao compartilhamento que fizer de dados 
anonimizados (art. 13, § 3º), mas deixa aberta 
a definição de parâmetros adequados de 
anonimização, delegando a competência 
para defini-la a uma autoridade de proteção 
de dados pessoais (§ 2º). Adicionalmente, 
essa mesma autoridade teria a prerrogativa 
de solicitar ao responsável relatórios sobre 
seus processos de anonimização de dados 
e seus riscos e impactos para a privacidade 
de titulares (§ 3º).

Por fim, quanto à aplicação territorial da 
legislação proposta, o art. 3º do PL 5276/16 
prevê sua aplicação a qualquer operação de 

11. E.g., dados de fertilidade/produtividade de uma propriedade, saúde das plantas e características bioquímicas do solo.

12. Uma definição de dado pessoal como “identificável” – e não “identificado” – torna sua abrangência mais ampla. Nesse sentido, dados 
financeiros ou dados sobre o solo de determinado terreno podem ser vir a ser considerados como dados pessoais na medida em que 
tornam possível a identificação de uma pessoa natural.

13. Conforme estudo promovido pelo Data Protection Working Party, da União Europeia, conclui-se que inexiste técnica 100% segura e 
perfeita de anonimização. Disponível em: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/
files/2014/wp216_en.pdf. Acesso em: 10 ago. 2017.
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tratamento14, independente do país-sede da 
empresa/pessoa que realiza esse processo 
e de onde estejam localizados os dados. 
Esta ampla abrangência suscita questões de 
confl ito de leis e de jurisdição não explorados 
sufi cientemente (ver também Item 3), 
mas permite evitar vácuos regulatórios 
inesperados na vigência da lei.

14. Por “tratamento”, entende-se: toda operação (coleta, produção, recepção, classifi cação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação e avaliação, entre outros) realizada com dados pessoais e que tenha por objetivo 
oferta ou fornecimento de bens, ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no Brasil.
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2. AutorIzAção pArA 
o trAtAmento de 
dAdos: consentImento, 
hIpóteses excepcIonAIs 
e Interesse legítImo
O consentimento do titular é previsto nos 
três PL em trâmite. Trata-se do principal 
instrumento por meio do qual é conferida 
autorização, pois leva em consideração 
a manifestação da vontade do titular e, 
portanto, visto como a espinha dorsal da 
autorização no uso de dados pessoais.

Há mais de um meio para manifestá-la: áudio 
(“eu dou o meu consentimento”) e gestos 
(como em videogames com reconhecimento 
corporal) são dois exemplos possíveis. Não 
significa que qualquer forma de manifestação 
seja válida: a proteção almeja resguardar a 
expressão da vontade do titular dos dados 
pessoais, e a questão é como garantir que 
ela se dê de forma qualificada.

Quadro 2 – Formas de maniFestação de Consentimento

pl 4060/12 pls 330/13 pl 5276/16

Art.12. O início do tratamento 
de dados pessoais sensíveis, 
quando não solicitado pelo titular, 
somente ocorrerá mediante 
autorização deste, por qualquer 
meio que permita a manifestação 
de sua vontade, ou na hipótese de 
imposição legal

Art. 12. I – mediante consentimento 
livre, específico, inequívoco e 
informado concedido pelo titular 
dos dados;

Art. 7º I – mediante o fornecimento 
pelo titular de consentimento livre, 
informado e inequívoco

Fonte: Elaboração própria
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O PL 4060/12 prevê “autorização” (e não 
consentimento) “por qualquer meio que 
permita a manifestação de sua vontade” 
(art. 12). Trata-se de previsão genérica, 
uma vez que não pré-determina uma 
única forma de manifestação e possibilita 
fl exibilidade de negociação entre titulares 
e agentes. Por consequência, favorece a 
autorregulação pelo mercado e diminui 
custos de coordenação. Por outro lado, 
diminui a proteção aos titulares e, dada sua 
generalidade, pode aumentar a litigiosidade 
em casos práticos.

O PLS 330/13 prevê que o consentimento 
deve ser “livre, específi co, inequívoco e 
informado” (art. 12, inciso I); o PL 5276/16 
faz referência a consentimento “livre, 
informado e inequívoco”. Ambos os projetos 
conferem menor liberdade às formas de 
consentimento, mas trazem maior controle 
sobre o uso dos dados pelos titulares. 
Ainda assim, permitem fl exibilidade pela 
possibilidade de autorização mediante 
contrato (art. 12, inciso II, PLS 330/13 e art. 
7º, inciso V, PL 5276/16). Nesse sentido, estão 
ainda de acordo com normas e debates 
internacionais sobre o consentimento15.

Na prática, há peculiaridades importantes 
a serem consideradas para cada um 
dos setores da economia, dignas de 
serem endereçadas por uma autoridade 
de proteção de dados pessoais bem 
estruturada e especializada. 

Na área de agricultura digital, por exemplo, 
a via contratual emerge como principal 
instrumento de regulação dos processos 
de coleta, tratamento e descarte de dados, 
podendo ser considerada como uma das 
formas de articulação de interesses entre 
agricultores e fornecedores de serviços/
tecnologias no campo agrícola. Iniciativas 
que buscam anonimizar dados ou que 
minimizam o uso de dados também podem 
ser abarcadas por normas administrativas 
emitidas por uma autoridade de proteção de 
dados pessoais. 

Na área de saúde digital, o setor16 considera 
que, por tratar de dados eminentemente 
sensíveis, os métodos de autorização 
devem compreender uma dinâmica mais 
específi ca, típica do setor, inclusive em 
situações de emergência e perigo à vida e/
ou interesse público em pesquisas. Neste 
sentido, o PL 5276/16 e o PLS 330/13 
apresentam hipóteses amplas para uso de 
dados na área de saúde, sem a necessidade 
de consentimento expresso dos titulares, 
favorecendo soluções legais e setoriais 
posteriores mais adequadas à tutela 
emergencial dos direitos à vida e à saúde.

15. O consentimento informado em saúde não deve ser puramente pro forma nem informal. Cf., a título exemplifi cativo, Dawson, Liza et 
al, “Views of US researchers about informed consent in international collaborative research”, social science & medicine, Volume 61, Issue 
6, 2005, p. 1211-1222.

16.  Na área de saúde, há consenso de que dados sensíveis são a regra, e não a exceção.
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Quadro 3 – eXCeçÕes ao Consentimento na Área da saÚde

pls 330/13 pl 5276/16

Art. 12. VI – quando necessário para tutela da saúde 
ou proteção da incolumidade física do titular ou 
de terceiro;

Art. 7º VII – para a proteção da vida ou da incolumidade 
física do titular ou de terceiros;

VIII - para a tutela da saúde, com procedimento 
realizado por profi ssionais da área da saúde ou por 
entidades sanitárias;

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

Situações emergenciais ou excessivamente 
técnicas são corriqueiras na área de 
saúde. Portanto, é essencial garantir que 
o tratamento dos dados seja realizado em 
tempo hábil e em respeito aos interesses 
dos titulares17. Nestes casos, a mera oferta 
da exceção não é sufi ciente, de modo que 
o PL 5276/16 destaca-se em relação ao PLS 
330/13 por restringir essa possibilidade 
aos profi ssionais da área de saúde ou 
entidades sanitárias.

Outra exceção ao parâmetro geral de 
consentimento do titular é o interesse 
legítimo18, que compreende situações não 
previstas no rol de autorizações. O interesse 
legítimo confere maior fl exibilidade 
regulatória para o tratamento de dados 
pessoais, uma vez que delega a ponderação 

sobre os riscos de utilização dos dados 
pessoais do titular para o responsável 
pelo tratamento. A existência da fi gura do 
interesse legítimo é importante para ampliar 
o repertório do sistema jurídico no contexto 
de operações de tratamento, atribuindo a 
ele fl exibilidade para situações de maior 
emergência no uso de dados, situações em 
que os riscos de prejuízo no uso de dados é 
baixo, dentre outros cenários. 

Todavia, a inexistência de um rol de 
hipóteses de aplicação do interesse legítimo 
aponta para um cenário futuro de discussões 
jurídicas, em especial para setores em que 
os riscos de prejuízo no uso de dados são 
mais signifi cativos, como no caso do setor 
da saúde. 

Quadro 4 – HiPÓteses de interesse LeGÍtimo

pls 330/13 pl 5276/16

Art. 12. VIII – quando necessário para atender aos 
interesses legítimos do responsável pelo tratamento 
ou do terceiro a quem os dados sejam comunicados, 
desde que não prevaleçam sobre os interesses ou 
os direitos e liberdades fundamentais do titular 
dos dados.

Art. 7º IX – quando necessária para atender aos 
interesses legítimos do responsável ou de terceiro, 
exceto no caso de prevalecerem interesses ou direitos 
e liberdades fundamentais do titular que exijam a 
proteção dos dados pessoais, em especial se o titular 
for menor de idade.

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)



16

Um Novo Mundo de Dados - Policy Paper

O PL 330/13 não aborda detalhadamente 
as previsões de interesse legítimo, mas 
reforça a impossibilidade de uso deste para 
os casos em que não prevaleça o interesse 
do titular. O PL 5276/16 em, seu art. 10, 
dentre outras previsões, vincula a utilização 
do interesse legítimo pelo responsável 
apenas as situações concretas, devidamente 
fundamentadas, sendo ofertada ao titular a 
proteção de seu interesse.

O consentimento é proposto pelos projetos 
de lei como uma das possibilidades para 
autorização de tratamento de dados, mas 
não é a única. As hipóteses excepcionais 
previstas pelo PLS 330/13 e PL 5276/16 
demonstram-se essenciais ao bom 
desenvolvimento dos setores econômicos 
analisados. Todavia, elas não podem ser 
demasiadamente amplas ou genéricas, sob 
pena de causar prejuízos aos titulares. 

Neste sentido, o PL 5276/16 destaca-se 
por apresentar maior profundidade e 
delimitação de seus usos, dos direitos do 
titular e dos deveres dos agentes. Ao versar 
sobre a responsabilidade e ressarcimento 
de danos em seu art. 43, por exemplo, o PL 
5276/16 propõe que eventuais dispensas de 
consentimento não desobrigam os agentes 
de tratamento quanto a observação dos 
direitos do titular19 e deveres previstas na 
regulação. Por estas razões, no tocante a 
autorização de tratamento de dados, o PL 
5276/16 apresenta-se como a regulação 
mais adequada dentre as ofertadas.

A previsão de formas específi cas de 
consentimento e hipóteses excepcionais, 
porque menos genéricas, aumentam a 
segurança jurídica. Não obstante, pode ainda 
assim haver disputas de interpretação quanto 
ao signifi cado prático de suas categorias, de 
modo que a solução via agência reguladora 
diminui, e muito, custos de previsibilidade. 
Por exemplo, a previsão da proteção dos 
direitos de crianças e adolescentes nos 
casos de interesse legítimo proposto no 
artigo 7, inciso IX do PL 5276/16, merece 
detalhamento. A mera reiteração não confere 
maior segurança ou delimitação na prática. 
Portanto, sugerimos a inclusão ao fi nal 
deste inciso da referência à Lei nº 8.069/90 
(“Estatuto da Criança e do Adolescente”), 
legislação especial com delimitações claras às 
abordagens voltadas a este público.

2.1 uso de dAdos pelo poder pÚBlIco

O tratamento de dados pessoais pelo 
poder público é um aspecto bastante 
relevante na discussão sobre uma lei 
geral de proteção de dados pessoais, uma 
vez que dois20 dos três projetos de lei em 
tramitação o consideram uma hipótese que 
não necessita do consentimento do titular. 
Ela viabiliza a realização de iniciativas e 
projetos públicos em prol de interesse 
público (e.g., pesquisas preventivas para 
área de saúde, distribuição de recursos para 
áreas com terras menos produtivas ou até 
mesmo disponibilização de WiFi público). 
No entanto, também suscita dúvidas.

17. O PL 5276/16 permite inclusive o uso de dados sensíveis dispensando o consentimento segundo os mesmos critérios de tutela a saúde 
a vida apresentados nos incisos VII e VIII do artigo 7º.

18.  O PL 4060/12 apresenta o interesse legítimo dos titulares, porém de forma diferenciada da proposta pelos demais PL. No artigo 9º o 
PL nº 4060/12 apresenta os interesses legítimos como fundamental para o tratamento de quaisquer dados pessoais do titular.

19. O PL 5276/16 confere ao titular dos dados vasto rol de direitos que envolvem desde confi rmação da existência de tratamento, 
acesso simplifi cado e imediato aos dados, correção, portabilidade e revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento 
automatizados. Apresenta ainda a possibilidade de reiteração da autorização para o caso de alteração dos critérios de tratamento dos dados 
pessoais ou sensíveis e incumbe o órgão competente de estabelecer qual será o período máximo para tratamento de dados pessoais.

20. O PL 4060/12 exclui do seu escopo de aplicação os bancos de dados da Administração Pública (art. 6º. Esta lei não se aplica: (...) III - aos 
bancos de dados utilizados para a pesquisa histórica, científi ca ou estatística, de administração pública, investigação criminal ou inteligência; 
(...)), mas não estabelece nenhum tipo de regime diferenciado para utilização de dados para fi ns da consecução de políticas públicas.
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No entanto, também suscita dúvidas.
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20. O PL 4060/12 exclui do seu escopo de aplicação os bancos de dados da Administração Pública (art. 6º. Esta lei não se aplica: (...) III - aos 
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Quadro 5 - tratamento de dados Pessoais PeLo Poder PÚBLiCo

pls 330/13 pl 5276/16

Art 12. O tratamento de 
dados pessoais somente 
pode ser realizado nas 
seguintes hipóteses:
(...)

V - quando necessário 
para a realização de 
atividades específi cas 
de pessoas jurídicas 
de direito público, 
mediante decisão 
motivada, e desde 
que a obtenção 
do consentimento 
represente obstáculo 
à consecução do 
interesse público.

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes 
hipóteses: (...)

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados 
necessários à execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;(...)

§1º Nos casos de aplicação do disposto nos incisos II e III, o responsável deverá 
informar ao titular as hipóteses em que será admitido o tratamento dos seus dados.

Art. 24 Os órgãos do Poder Público deverão informar as hipóteses em que, no exercício de 
suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações 
claras e atualizadas sobre assas atividades em veículos de fácil acesso, preferencialmente 
em seus sítios eletrônicos.

§ 1º Os órgãos do Poder Público que realizarem operações de tratamento de dados 
pessoais deverão indicar um encarregado nos termos do art. 40;

§2º O órgão competente poderá dispor sobre as formas pelas quais se dará a 
publicidade das operações de tratamento.

Art 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder público deve atender a 
fi nalidades específi cas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos 
e pelas entidades públicas, que o exija exclusivamente para este fi m específi co e 
determinado, observando o disposto na lei nº 12.527/11.

Par. Único. É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais 
constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto em casos de execução 
descentralizada de atividade pública, que o exija exclusivamente para este fi m 
específi co e determinado, observando o disposto na Lei 12.527/11.

Art. 27. A comunicação e a transferência de dados pessoais de pessoa jurídica de direito 
público a pessoa de direito privado será informada ao órgão competente e dependerá 
de consentimento do titular, exceto:

I - nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta lei; ou

II - nos casos de uso compartilhado de dados, e que será dada publicidade nos termos 
do Art. 24.

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)
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No PLS 330/13, o tratamento de dados pelo 
poder público para fins de interesse público 
é facilitado se comparado com demais 
projetos de lei, em especial considerando 
casos em que a obtenção do consentimento 
(livre, específico, inequívoco e informado) do 
titular seja um “obstáculo” à consecução do 
interesse público. Neste sentido:

i. Seria possível precisar situações em que 
a obtenção do consentimento seja tal 
“obstáculo”? (urgência, falta de recursos 
para obtenção, calamidade pública). Do 
contrário, a norma seria aberta demais, 
a ponto de viabilizar possíveis abusos por 
parte do poder público.

ii. Ainda que o consentimento não seja 
necessário no tratamento dos dados, o 
PLS não estabelece regras específicas 
sobre o que deve ser informado ao titular 
dos dados, mesmo que após o tratamento 
dos dados.

O PL 5276/16 estabelece que o tratamento 
de dados pessoais pelo poder público para 
consecução de políticas públicas é hipótese 
de autorização para seu tratamento, não 
havendo necessidade da obtenção de 
consentimento do titular (art. 7, III).

O projeto de lei dedica um capítulo para este 
tipo de tratamento (Capítulo IV), indicando: 
a necessidade de o responsável informar 
ao titular acerca da utilização dos dados 
(art. 7º ,§ 1º e art. 24), a viabilização do uso 
compartilhado de dados entre órgãos do 
poder público (art. 26) e também entre 
poder público e entidades privadas, em 
casos de execução descentralizada de 
atividade pública, especificamente para fins 
da consecução da política pública (art. 26, 
Parágrafo Único).

O art. 27 estabelece que, nesta última 
hipótese, a Agência de Proteção de Dados 
deve ser informada da transferência e impõe 
que esta só pode ser realizada mediante 
obtenção do consentimento do titular, em 
casos de uso compartilhado de dados e nas 
hipóteses de dispensa de consentimento 
previstas no PL.

A hipótese excepcional do tratamento de 
dados para fins de execução de política é 
um ponto controverso do PL. Por um lado, 
o modelo torna a elaboração e execução 
de políticas públicas mais dinâmicas, já 
que determinado órgão público pode 
livremente se utilizar de dados coletados 
em uma política pública anterior para 
o desenvolvimento de outra, bastando 
informar o titular. Por outro lado:

i. O PL não estabelece critérios claros 
de transparência e publicidade das 
informações relativas à utilização dos 
dados pessoais, ainda que imponha 
que devam ser comunicadas ao titular. 
Por tratar-se de hipótese excepcional, é 
necessária maior clareza com relação às 
informações que devem ser comunicadas 
aos titular e sua forma de comunicação, 
adequando o disposto no art. 24 da Lei 
de Acesso à informação e garantindo 
maior segurança aos titulares.

ii. Falta clareza quanto ao que poderia 
ser enquadrado como execução 
descentralizada de políticas 
públicas. Melhor definição desta 
hipótese seria necessária para garantir 
segurança jurídica.
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3. trAnsferêncIA 
InternAcIonAl de 
dAdos
É previsível que em algum momento da 
utilização dos dados haja transferência 
internacional, seja na coleta, tratamento 
ou armazenamento. Dentre outras razões, 
pode-se apontar: o grau de conectividade 
digital dos setores empresariais na 
economia global crescente; as empresas que 
atuam na área são em geral estrangeiras e 
multinacionais; há países como a Irlanda 
que oferecem incentivos para a instalação 
de data centers no seu país; é mais barato 
contratar serviços de armazenamento em 
nuvem (cloud storage) fora do país ao invés 
de ter servidores próprios.

Serviços de cloud como a Amazon Web 
Services, por exemplo, são bastante 
utilizados pelas empresas de aplicativos de 
Zona Azul Digital e sistemas/plataformas 
de apoio à decisão no ambiente agrícola, e 
implicam necessariamente na transferência 
internacional de dados. O armazenamento 
de dados de pacientes, resultados de 
testes clínicos e outras atividades na área 
da saúde também ocorre, em sua grande 
maioria, extraterritorialmente. Mais ainda: 
muitos destes serviços possuem servidores 
espalhados ao redor do mundo, sendo difícil 
àquele que precisa a localização dos dados 
armazenados.

O PL 4060/12, por ser menos específico e 
abrangente, não trata especificamente da 
transferência internacional de dados. Aliás, 
o vocábulo adotado no texto para se referir 
a transferência de dados é “interconexão”. 
O PL é praticamente omisso nesta questão, 
indicando apenas que deve haver respeito 
aos princípios de lealdade e boa fé e atenderá 
os legítimos interesses dos titulares quando 
da interconexão. Não há nem disposição 
específica sobre a necessidade de informar 
o titular sobre a transferência, tampouco 
sobre consentimento.

O PLS 330/13, por sua vez, possui um 
capítulo específico dedicado à transferência 
internacional de dados, estabelecendo 
diversas situações específicas em que esta 
utilização é permitida:

i. Estabelece que a transferência pode 
ocorrer para países “que proporcionem 
o mesmo grau de proteção de dados” 
que o previsto na proposição legislativa, 
cabendo a uma autoridade de proteção 
de dados definir se determinado país se 
enquadra nesta definição.

ii. Por meio do consentimento do titular. 
Para tanto, seria necessário informar 
ao titular todos os riscos existentes no 
país de destino, o que deve ser feito 
de forma específica e própria. Dois 
questionamentos: (i) como deve ser 
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elaborada a advertência que informará o 
titular sobre os riscos? Será estritamente 
fundamentada no aspecto regulatório ou 
outros aspectos, como segurança, deverão 
ser considerados? (ii) O consentimento 
deve ser obtido de forma separada dos 
demais ou apenas de forma destacada?

O PL 5276/16 dedica um capítulo de seu texto 
para transferência internacional de dados, 
permitindo-a para países com “mesmo 
nível de proteção” que o Brasil; autorizando 
a transferência mediante consentimento 
expresso, uma vez informado ao titular o 
caráter internacional e os riscos envolvidos21: 

Quadro 6 - transFerÊnCia internaCionaL de dados

pl 4060/12 pls 330/13 pl 5276/16

Art. 13. O tratamento de 
dados pessoais ou a sua 
interconexão respeitará 
a lealdade e boa fé, de 
modo a atender aos 
legítimos interesses 
dos seus titulares, lhes 
devendo ser garantido 
sempre o direito ao 
bloqueio do registro, 
salvo se necessário 
para cumprimento 
de obrigação legal ou 
contratual.

Art. 26. A transferência internacional 
de dados pessoais somente pode ser 
realizada nas seguintes hipóteses:

I - para países que proporcionem o 
mesmo grau de proteção de dados 
previstos nesta Lei;
II - quando o titular, após ser 
devidamente informado do caráter 
internacional do tratamento e dos 
riscos existentes no tratamento de 
dados no país de destino, consentir de 
forma específi ca e própria; (...)
§ único. Autoridade competente 
gerenciará o regime de autorizações 
para transferência de dados pessoais 
ao exterior.

Art. 28, A transferência de dados pessoais 
para países que não proporcionem o 
mesmo grau de proteção previsto nesta 
Lei será permitida quando o responsável 
oferecer e comprovar garantias de 
cumprimento dos princípios, dos direitos 
do titular e do regime jurídico de proteção 
de dados previsto nesta Lei, na forma 
de cláusulas contratuais específi cas 
para uma determinada transferência, 
de cláusulas contratuais padrão ou em 
normas corporativas globais, nos termos 
do regulamento.(...)

§ 3º Em caso de dano decorrente 
ou associado à transferência 
internacional de dados, respondem 
solidariamente todos aqueles que 
tiverem acesso aos dados.

Capítulo V (Arts. 33-35)

Art. 33. A transferência internacional de 
dados pessoais somente é permitida 
nos seguintes casos:

I - para países que proporcionem 
nível de proteção de dados pessoais 
ao menos equiparável ao desta Lei; (...)
VI - quando a transferência for 
necessária para execução de política 
pública ou atribuição legal do serviço 
público, sendo dada publicidade nos 
termos do art 24; ou
VII - quando o titular tiver 
fornecido o seu consentimento 
para transferência, com informação 
prévia e específi ca sobre o caráter 
internacional da operação, com alerta 
quanto aos riscos envolvidos.

Parágrafo único. o nível de proteção 
de dados do país estrangeiro será 
avaliado pelo órgão competente, que 
levará em conta:

I - as normas gerais e setoriais da 
legislação em vigor no país de destino; 
II - a natureza dos dados; 
III - a observância dos princípios 
gerais de proteção de dados pessoais 
previstos nessa Lei; 
IV - a adoção de medidas de segurança 
previstas em regulamento; e 
V - as outras circunstâncias específi cas 
relativas à transferência.

Fonte: Elaboração própria (grifos nossos)

21. Para uma análise mais específi ca sobre o tema, conferir: Instituto de Referência em Internet e Sociedade Policy Paper Transferência 
Internacional de Dados no PL 5276/16. Disponível em: <http://irisbh.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Policy-Papper-Portugues.pdf> 
Acesso em 20 de julho e 2017.
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Algumas questões relevantes devem ser 
apontadas com relação a este ponto do PL.

Primeiramente, deve-se dizer que a 
transferência de dados para países com 
mesmo nível de proteção de dados pessoais 
do Brasil (art. 33, I) é o aspecto mais 
questionável do capítulo. Qual sua efi cácia? 
A existência de diplomas normativos com 
alto nível de proteção de dados pessoais não 
implica necessariamente no enforcement da 
norma no país em questão,  tampouco no que 
diz respeito à infraestrutura técnica relativa à 
segurança destes dados no país de destino. 

O art. 33, Parágrafo Único do projeto de 
lei busca resolver estas incertezas ao 
conceder a uma autoridade de proteção 
de dados o poder de avaliar o nível de 
proteção de dados do país estrangeiro (o 
inciso IV, em específi co, permite isso), mas 
o constante desenvolvimento tecnológico 
relativo a tecnologias da informação 
torna a avaliação técnica da autoridade 
constantemente ultrapassada. 

Problemas para todos os agentes envolvidos 
podem ser identifi cados neste cenário:

i. Da perspectiva dos responsáveis pelo 
tratamento, a necessidade de avaliação 
funciona como um entrave burocrático 
em uma atividade que, devido à lógica da 
nuvem, é quase inevitável;

ii. Com relação aos titulares dos dados, 
a insegurança com relação aos seus 
dados permanece;

iii. Com relação à função da Autoridade 
de Proteção de Dados, a constante 
necessidade de atualização da avaliação 
de países estrangeiros pode acarretar 
em altos custos e demandará bastante 
esforços para uma atividade que, ao fi nal 
das contas, pode ser inefi caz.

Ademais, ao tratar da transferência 
internacional de dados para consecução 
de políticas públicas (art. 33, inciso VI), o 
PL 5276/16 optou por tornar este tipo de 
utilização mais fl exível, dispensando-se o 
consentimento, mas obrigando o responsável 
a garantir transparência e publicidade com 
relação ao uso. Esta fl exibilização é acertada 
no sentido de viabilizar e desburocratizar 
a consecução de políticas públicas, mas 
permanecem as críticas apontadas 
apontadas anteriormente com relação ao 
regime adotado para utilização de dados 
pelo poder público.

apontadas anteriormente com relação ao 
regime adotado para utilização de dados 
pelo poder público.



22

Um Novo Mundo de Dados - Policy Paper



23

Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação - FGV Direito SP

4. consIderAções fInAIs
Abordaremos, a seguir, alguns pontos que 
perpassam transversalmente o debate geral 
que nos propusemos a fazer, recorrendo 
à fundamentação elaborada nas seções 
anteriores e reforçando, ao fim, algumas das 
resoluções propostas por este policy paper.

O papel primordial de uma lei geral de proteção 
de dados não é cobrir todas as hipóteses 
individuais e querelas regulatórias que 
possam surgir em casos práticos. Seu objetivo 
é produzir uma estrutura principiológica 
sofisticada que confira fundamentos e 
instrumentos normativos à atuação dos 
atores de mercado, formuladores de políticas 
públicas e operadores do direito atuantes 
nos diversos setores que hoje trabalham 
em alguma medida com tratamento de 
dados pessoais. Essa estrutura deve ser, ao 
mesmo tempo, rígida o suficiente para impor 
garantias permanentes de proteção de dados 
pessoais e flexível o bastante de modo a não 
inviabilizar as iniciativas que envolvem ou 
dependem da exploração de dados.

A flexibilidade de um regime geral de 
proteção de dados é importante sobretudo 
para possibilitar uma conciliação entre a 
estabilidade de expectativas de privacidade 
dos usuários e o constante progresso 
tecnológico que caracteriza o tratamento 
de dados existentes nos setores regulados. 
Por exemplo, não cabe à lei geral especificar 
todas as hipóteses de coleta de dados 
mediante interesse legítimo, tendo como 
objetivo a tutela da saúde, ou ainda termos 
de significado aberto, que podem adquirir 
definições distintas em contextos ou em 
setores diversos.

No caso, a inclusão de um dispositivo dessa 
natureza ou seria ineficaz, ou inviabilizaria 
o desenvolvimento de iniciativas baseadas 
na utilização de dados, ou viria a prejudicar 
a integridade da própria lei. Nesse sentido, 
o melhor modelo institucional para garantir 
a devida aplicação de uma lei geral de 
proteção de dados é a criação de uma 
autoridade federal especializada em funções 
de proteção de dados pessoais. Idealmente, 
a atuação dessa autoridade não se daria 
apenas no sentido de apurar ilícitos e impor 
sanções de natureza administrativa, como 
parece pretender o PLS 330/13, mas sim 
no cumprimento de uma gama variada de 
funções regulatórias, de forma mais próxima 
ao que dispõe o texto atual do PL 5276/16. 
Em outras palavras, uma autoridade de 
proteção de dados pessoais deve ser dotada 
de capacidade normativa de conjuntura22, 
de modo que lhe seja possível cumprir o 
papel de atualização de regras em face de 
novos contextos tecnológicos e de iniciativas 
inovadoras dos setores público e privado23. 

O órgão cumpriria idealmente os papeis 
gerais de: (i) traduzir as normas gerais da 
lei para um escopo multisetorial, abarcando 
as necessidades e interesses de múltiplos 
setores pela edição de regulamentos 
infralegais; (ii) promover uma cultura de 
proteção de dados pessoais, por meio da 
conscientização e educação de gestores 
públicos, usuários e atores privados; (iii) 
incentivar o direcionamento de investimentos 
para a formação de quadros profissionais 
especializados no tema; e (iv) centralizar a 
fiscalização da conformidade (compliance) 

22. GRAU, Eros Roberto. “Capacidade normativa de conjuntura”. In: enciclopédia saraiva de direito, v. 13, São Paulo: Saraiva, 1977, pp. 48-50.
23. O PL 5276/16 confere à autoridade de proteção de dados a função de editar normas infralegais para a melhor aplicação da lei, tendo em 
mente a problemática apontada acima. Por exemplo, conforme o art. 30: “O órgão competente poderá estabelecer normas complementares 
para as atividades de comunicação de dados pessoais”.
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de atores públicos e privados aos termos 
da lei em um órgão regulador especializado, 
poupando custos a entes regulados e 
trazendo segurança jurídica a iniciativas que 
lidam com utilização de dados pessoais24. A 
essa estrutura de regulação especializada, 
com fins mais estruturais e institucionais, se 
somariam os instrumentos tradicionais de 
tutela individual e coletiva em juízo, previstos 
na legislação já existente, para a defesa de 
direitos dos titulares de dados pessoais25.

Feitas essas observações, ressaltamos 
novamente a relevância de que uma lei 
geral de proteção de dados delimite seu 
escopo de forma compatível com a natureza 
de seu objeto de regulação. Assim, o marco 
regulatório deve adotar a definição de dado 
pessoal como aquele que se refere à pessoa 
natural identificada ou identificável, como 
fazem o PL 5276/16 e o PLS 330/13, bem 
como o Decreto nº 8.771/16. A adoção desse 
escopo reconhece a enorme complexidade 
do tratamento de dados pessoais e 
os desafios ligados à possibilidade de 
identificação de indivíduos a partir da 
combinação de dados e da engenharia 
reversa de mecanismos de anonimização.

Por outro lado, a lei deve resguardar como 
seu principal princípio a priorização do 
consentimento do titular como meio 
regular de autorização para tratamento 
de dados. É razoável e conveniente que 
haja exceções (por exemplo, nas hipóteses 
em que se verifica interesse legítimo, já 
abordadas no Item 2), mas não se pode 
arredar do princípio de que, via de regra, 
qualquer coleta de dados pessoais deve 
depender de uma manifestação inequívoca 
de vontade do seu titular. Além disso, 

mesmo as exceções ao consentimento 
devem ser acompanhadas de salvaguardas 
que evitem um uso arbitrário desses dados 
- por exemplo, deveres de informação e 
transparência, ou impedimentos de que 
dados sejam utilizados para fins estranhos 
àqueles que são legalmente autorizados.

O PL 5276/16 parece reconhecer a relevância 
desse princípio, ao prever expressamente as 
hipóteses de dispensa do consentimento do 
titular, no seu art. 7º, incisos II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII e IX. Alguns desses dispositivos, contudo, 
mereceriam uma maior especificação 
de seu significado e alcance: o inciso VII, 
por exemplo, que prevê a possibilidade de 
tratamento de dados “para a proteção da 
vida ou da incolumidade física do titular 
ou de terceiro”, é excessivamente vago 
e não explica quem seria, tipicamente, o 
responsável por esse tratamento, e tampouco 
deveres específicos de transparência 
relacionados a ele. Por se tratar de hipótese 
de dispensa do consentimento do titular, 
ela deveria ser mais bem especificada, sob 
risco de deixar a questão a ser disciplinada 
por decreto regulamentar ou por normas 
complementares editadas por uma 
autoridade de proteção de dados.

Finalmente, no que se refere à transferência 
internacional de dados pessoais, 
entendemos que o art. 26, inciso I do PLS 
330/13 e o art. 33, inciso I do PL 5276/16 
deveriam ser eliminados, uma vez que 
permitem a transferência de dados entre 
jurisdições a partir de um critério superficial 
(a equivalência entre regimes jurídicos), não 
se atentando às realidades institucionais e 
regulatórias de diferentes jurisdições.

24. O desenho e a prática institucional ideais de uma autoridade de proteção de dados pessoais se assemelham em muito àqueles 
que foram dados ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pela Lei nº 12.529/11) - que contribuiu enormemente para o 
desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) e da cultura concorrencial brasileira nos últimos anos.
25. O próprio PL 5276/16 cita em seu art. 22, de forma complementar, a aplicabilidade do instrumento de habeas data (art. 5º, inciso 
LXXII, alínea “a”, CRFB, e Lei nº 9.507/97), do Código de Defesa do Consumidor e do cabimento de ação civil pública para a apuração e 
ressarcimento a danos gerados a titulares, na condição de consumidores (Lei nº 7.347/85).
*A pesquisa Um Novo Mundo de Dados contou com o apoio da Google Brasil e do Facebook Brasil.
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