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Resumo 

 

O número de usuários online cresceu e os dispositivos de coleta de dados pessoais também. 

Com isso, surgiu a necessidade da criação e regulamentação de novas políticas de dados 

pessoais para, principalmente, definir direitos e deveres de empresas e cidadãos. Utilizando-se 

de portais específicos sobre legislação associados à cartografia das controvérsias busca-se 

apresentar como se deu a construção da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) brasileira, 

suas relações com outros dispositivos regulatórios e os seus efeitos para o Pequeno 

Empresário e para o Cidadão. 
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Abstract 

 

The increasing number of online users has lead to an increase in data collecting devices. 

Therefore, the need to create and regulate policies related to personal data has emerged. The 

main goal was to establish rights and duties for the general population and companies. Using 

legislation portals associated with the cartography of controversies we try to demonstrate how 

the Brazilian General Data Protection Law was created, its relation with other regulatory 

devices and the consequences for the small Brazilian entrepreneur and its citizens. 
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1 INTRODUÇÃO  

David Carroll, professor associado da Parsons School of Design e da The New School 

University, Brittany Kaiser, ex-diretora de desenvolvimento de negócios da Cambridge 

Analytica e Carole Cadwalladr, repórter investigativa do jornal britânico The Observer, nos 

mostram, no documentário The Great Hack
†
, como a Cambridge Analytica se tornou o 

símbolo do lado sombrio das redes sociais após a eleição presidencial de 2016 nos EUA.  

 

Envolvida em um escândalo de dados pessoais junto com o Facebook, uma das maiores redes 

sociais do mundo, a Cambridge Analytica fazia parte de um mercado de dados pessoais de 

cerca de trilhões de dólares anuais. Como usuários inocentes de redes sociais como o 

Facebook poderiam prever ou até imaginar que haviam se tornado commodity? Afinal, a 

Internet e as redes sociais transformaram o modo como as pessoas lidam com seus dados 

pessoais. A divulgação dos mesmos era rotineira, sendo, inclusive, incentivada. Segundo 

David Carroll (The Great Hack, 2019): 

As organizações mais ricas são empresas de tecnologia. E a razão pela qual elas são 

as empresas mais poderosas do mundo é devido ao fato de, no ano passado, dados 

pessoais superarem o valor de mercado do petróleo. 

A chocante verdade é que os dados pessoais são o ativo mais valioso do mundo. E por quê? 

“Analogamente, é como um boomerang. Você envia seus dados, eles são analisados e 

retornam em forma de propaganda direcionada para mudar seu comportamento” afirma Karim 

Amer no filme The Great Hack (The Great Hack, 2019). Além disso, ela completa, “nossos 

dados pessoais estão sendo usados de maneira que ainda não entendemos”. 

Nesse contexto, governos ao redor do globo perceberam a necessidade de regulamentação, 

controle e fiscalização das práticas e políticas relacionadas aos dados pessoais. A Comissão 

da União Europeia foi a primeira a perceber a necessidade crescente de proteger seus cidadãos 

e garantir a eles seus direitos referente à proteção de dados pessoais. O fez por meio do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR, sigla em inglês) (PARLIAMENT, 

2018). Em seguida, foi a vez do Estado Norte-Americano da Califórnia e do Brasil de 

redigirem suas Leis Gerais de Proteção de Dados (STATE OF CALIFORNIA, 2018). 

No Brasil, o Marco Civil da Internet foi a reação primária à necessidade de regulamentação da 

proteção de dados pessoais. Embora, vago, constituiu uma base para futuros debates e 

regulamentações sobre o tema. 

                                                      
†
 Produzido e dirigido por Karim Amer e Jehane Noujaim, “The Great Hack” (Privacidade Hackeada, em 

português) é um documentário sobre o escândalo de dados pessoais entre o Facebook, uma das maiores redes 

sociais do mundo, e a Cambridge Analytica, empresa de mineração e análise de dados. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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O objetivo desse trabalho é apresentar a construção da Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) brasileira, suas relações com outros dispositivos regulatórios e os seus efeitos para o 

pequeno empresário e para o cidadão. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Em função do assunto tratado nesse artigo ser extremamente recente, foi utilizada como 

metodologia a pesquisa explicativa (GIL, 1999) (MARCONI; LAKATOS, 2001), que tem a 

finalidade de identificar fatores determinantes ou contributivos ao desencadeamento dos 

fenômenos, explicando a razão do fato social. Além dela nos apoiamos na cartografia das 

controvérsias (VENTURINI, 2010), um conjunto de técnicas para explorar e visualizar 

problemas. A cartografia das controvérsias é o exercício de criar dispositivos para observar e 

descrever debates sociais especialmente, mas não exclusivamente, ao redor de problemas 

tecnocientíficos. 

Quanto ao levantamento bibliográfico, este teve uma restrição de escopo, os últimos dois  

anos, utilizando o Google como ferramenta de pesquisa e acessando diversos portais 

específicos sobre legislação,  tais como: Justificando (https://www.justificando.com/), Portal 

de Congresso Nacional (https://www.congressonacional.leg.br/), Portal do Planalto 

(http://www4.planalto.gov.br/legislacao/), o Portal da Comissão da União Europeia 

(https://ec.europa.eu/) e o portal da Procuradoria Geral da Califórnia 

(https://oag.ca.gov/privacy/ccpa). 

Na pesquisa por palavra-chave adotaram-se os idiomas português e inglês. Os termos 

utilizados em português foram: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD), dados pessoais; e, em inglês, General Data 

Protection Regulation (GDPR), California Consumer Privacy Act (CCPA), data, personal 

data. As pesquisas também incluíram a combinação de dois ou mais desses termos, de forma a 

tornar os resultados mais refinados. 

 

3 LEIS DE PROTEÇÃO NO MUNDO 

 

3.1 Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (GDPR) 

Após quatro anos de discussões e debates, o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados 

(GDPR) (PARLIAMENT, 2018) se tornou a atual Regulamentação Europeia no que diz 

respeito à privacidade e proteção de dados pessoais. Ao entrar em vigor em 25 de Maio de 

2018, passou a substituir uma série de leis de proteção de dados como a Diretiva de Proteção 

https://www.justificando.com/
https://www.congressonacional.leg.br/
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/
https://ec.europa.eu/
https://oag.ca.gov/privacy/ccpa
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de Dados de 1995, da União Europeia, e o Ato de Proteção de Dados de 1998, do Reino 

Unido.  

Em linhas gerais, os cidadãos europeus adquirem novos direitos de acesso à informação 

relativo aos dados que empresas possuem sobre eles, novas obrigações para gestão de dados 

pessoais e um novo regime de multas. Esses dados pessoais são definidos, pela GDPR, como 

qualquer informação que permita que uma pessoa seja identificada, direta ou indiretamente. 

Ademais, classifica dados pessoais sensíveis em uma categoria especial.  Estão inclusos nessa 

categoria, informações como crenças religiosas, opiniões políticas, informações raciais, 

orientação sexual e afiliações partidárias e/ou sindicais. 

A criação do Escritório do Comissário de Informações (ICO, sigla em inglês), se fez 

necessária para sedimentar um órgão responsável por fiscalizar e garantir que a GDPR seja 

obedecida. Conduzir investigações criminais e emitir multas, de acordo com o novo regime 

definido, constituem atribuições do ICO.  

O Ato de Proteção de Dados de 2018 (BURGESS, 2018), do Reino Unido, é, em termos 

práticos, uma cópia idêntica da GDPR por um motivo simples: quando o Reino Unido sair da 

União Europeia, não haverá uma grande diferença nas leis. Além disso, o governo do Reino 

Unido declarou que buscará acordos de adequação com a União Europeia para deixar claro 

que seu sistema de proteção à dados pessoais, será essencialmente o mesmo do que a GDPR. 

  

3.2 Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA, sigla em inglês) 

Em 28 de Junho de 2018, o Estado Americano da Califórnia assinou o Ato de Privacidade do 

Consumidor (CCPA, sigla em inglês). Ao entrar em vigor no dia 1° de Janeiro de 2020, 

instituirá novos direitos ao consumidor relativo ao acesso, deleção e compartilhamento de 

dados pessoais coletados por empresas. Esses dados pessoais são definidos pela CCPA como: 

 
[...] informações que identificam, se relacionam, descrevem, são razoavelmente 

capazes de serem associadas com, ou podem ser razoavelmente ligadas, direta ou 

indiretamente, com um consumidor particular ou com uma residência como nome, 

apelido, endereço, identificador pessoal único (como uma senha, por exemplo), 

endereço IP, endereço de email, nome da conta, número do seguro social (espécie de 

CPF), número da carteira de habilitação, número do passaporte ou outros 

identificadores semelhantes. 

 

Os novos direitos instituídos pelo CCPA são: 

 

1. Saber quais dados pessoais são coletados a seu respeito; 

2. Saber se seus dados pessoais são vendidos ou compartilhados e com quem; 

3. Dizer não à venda de dados pessoais; 
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4. Acesso aos seus dados pessoais; 

5. Requisitar a deleção de qualquer dado pessoal de um consumidor coletado por uma 

empresa sobre aquele consumidor; 

6. Não sofrer discriminação ou retaliações por exercer seu direito à privacidade; 

 

Se para a GDPR foi criado o Escritório do Comissário de Informações (ICO), para o CCPA 

cabe ao Escritório do Procurador Geral da Califórnia, fiscalizar e garantir que as empresas 

estão obedecendo às conformidades da lei.  

 

4 LEI BRASILEIRA 

 

A lei 13.709/2018 (LGPD) altera a lei 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet 

que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e 

determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios em relação à matéria.  

As alterações inseridas pela lei 13.709/2018 surgem da necessidade de sanar a vaga legislação 

específica sobre a proteção de dados pessoais e para fornecer um patamar apropriado em 

função da diversidade de leis setoriais que disciplinam a questão de maneira parcial, tais 

como: Código de Defesa do Consumidor, Lei do Habeas Data, Lei do Cadastro Positivo, Lei 

de Acesso à Informação e o próprio Marco Civil da Internet. Não há uma definição clara de 

direitos, obrigações e responsabilidades com relação à proteção de dados pessoais. Tais 

normas, além de limitadas ao seu respectivo escopo de aplicabilidade, não regem a questão 

sob a ótica dos mais modernos regimes internacionais de proteção de dados (FERRAÇO, 

2018). 

Além da falta de legislação específica sobre a matéria, adiciona-se a esse contexto o fato de 

que a sociedade brasileira “está pouco habituada à cultura de valorização de dados pessoais e 

da privacidade” (FERRAÇO, 2018, pag. 5). A lei 13.709/2018 é sancionada no dia 14 de 

agosto de 2018. 

[..] representa um marco normativo para a sociedade brasileira: é a legislação que 

mais efetivamente busca solucionar o diálogo necessário entre a preservação e o 

respeito aos direitos fundamentais da liberdade e da privacidade em uma sociedade 

informacional com o desenvolvimento econômico e tecnológico e com a inovação. 

(ALVES, 2018) 

Uma inovação inserida por tal lei é Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) 

integrante da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e 

vinculada ao Ministério da Justiça, possuindo diversas competências: 
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I - propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da 

ANPD; 

II - elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; 

III - sugerir ações a serem realizadas pela ANPD; 

IV - realizar estudos e debates sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade; 

V - disseminar o conhecimento sobre proteção de dados pessoais e da privacidade à 

população em geral. 

 

A lei foi sancionada com diversos vetos presidenciais. Entre eles, encontramos aquele que 

criava a ANPD sob a alegação de inconstitucionalidade ao afrontar o Artigo 61 da 

Constituição Federal, também conhecido como vício de iniciativa. Isso ocorre uma vez que a 

criação do órgão foi proposta pelo legislativo, sendo tal competência privativa do Presidente 

da República. 

 

No dia 28 de Dezembro de 2018 a Medida Provisória 869 foi publicada, alterando a Lei nº 

13.709, recriando a ANPD e dando outras providências. A ANPD passa a pertencer à 

administração pública direta e integrante da Presidência da República, deixando de ter o 

regime autárquico especial. Sendo assim, é desvinculada do Ministério da Justiça e passa a ser 

dotada de autonomia técnica, como uma agência reguladora. Como salienta Lemos et al. 

(2018) o vínculo à Presidência da República representa um grave prejuízo à sua 

independência. 

[..] apesar de regras da MP prever a existência de mandato e condições de perda de 

cargo análogas às aplicáveis aos órgãos reguladores. Trata-se ainda de diferença 

marcante em relação ao texto original da LGPD, que determinava a independência 

administrativa e a ausência de subordinação hierárquica como algumas das 

características da natureza de autarquia especial conferida à ANPD. (LEMOS et al., 

2018). 

Em 8 de julho de 2019, a Medida Provisória nº 869/2018 foi convertida na Lei nº 13.853, 

apresentando novas alterações em função dos vetos presidenciais. Podemos destacar 

alterações como: a) a nova lei indica que a proteção de dados é de interesse nacional, 

evitando-se com isso a proliferação de leis estaduais e municipais; b) veta a possibilidade de 

que toda e qualquer decisão baseada unicamente no tratamento automatizado seja suscetível 

de revisão humana; c) estabelece a autonomia técnica e decisória da ANPD, atribuindo o 

caráter transitório de sua natureza jurídica, podendo se tornar autarquia dentro de dois anos; d) 

Estipula o prazo de 24 meses para entrada em vigor da lei  (exceto no que dispõe sobre a 

ANPD, já que a vigência aconteceu a partir de 28 de dezembro de 2018).  

A figura a seguir (Figura 1) demonstra, resumidamente, as influências e mudanças sofridas na 

LGPD até o momento atual. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
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Figura 1 : Influências e mudanças na LGPD 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

5 COMPARAÇÕES DA LEI BRASILEIRA COM OUTROS MARCOS 

REGULATÓRIOS 

 

A GDPR, que entrou em vigor em 2018, tem seu ponto focal na aplicabilidade a qualquer 

negócio ou organização que trate dados pessoais de cidadãos europeus, independentemente de 

onde estiverem localizados; a LGPD se inspira na GDPR e ratifica os mesmos termos para 

brasileiros. Além disso, existem outras semelhanças como as definições de dados pessoais, 

que são essencialmente as mesmas. Estas se diferenciam apenas pela explicitude em cada 

ponto das mesmas. 

Apesar de ambas demandarem que as empresas e/ou organizações contratem um encarregado 

de proteção de dados, a GDPR define, de fato, quando há necessidade deste encarregado. Por 

outro lado, a LGPD apenas define que: “O controlador deverá indicar encarregado pelo 

tratamento de dados pessoais”. Segundo o autor, Richie Koch (2019), o que fica subentendido 

e sugerido com esse trecho é que “qualquer organização que processa dados de pessoas no 

Brasil terá de contratar alguém para tal posto”. Além deste trecho, existem outros “buracos” 

não definidos clara e explicitamente pela LGPD. Contudo vale ressaltar o artigo 41 parágrafo 

3
o
 da mesma: 
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A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição 

e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de 

sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade e o volume de operações de 

tratamento de dados. 

 

As diferenças substanciais entre a LGPD e a GDPR se concentram em três pontos. São eles: 

  

a) Base legal para processamento de dados 

 Abaixo o quadro comparativo entre as bases legais de processamento da LGPD e 

da GDPR. 

 

Quadro 1: Diferenças entre a LGPD e a GDPR 

 

Obs. LGPD GDPR 

1 Consentimento Consentimento 

2 Interesses Legítimos Interesses Legítimos 

3 Interesse Público Interesse Público 

4 Necessidades Contratuais Necessidades Contratuais 

5 Obrigações legais Obrigações Legais 

6 Interesse Vital Interesse Vital 

7 Exercício de Direitos em Processos Judiciais  

8 
Realização de Estudos  

(por Órgãos de Pesquisa) 
 

9 Tutela de Saúde  

10 Proteção de Crédito  

Fonte: Próprio Autor 

 

Obs.:  

1. Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular 

2. Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, 

exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que 

exijam a proteção dos dados pessoais; 

3. Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados 

necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou 

respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; 

4. Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares 

relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; 
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5. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

6. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

7. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, 

esse último nos termos da lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de 

Arbitragem); 

8. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a 

anonimização dos dados pessoais; 

9. Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais 

de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; 

10. Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. 

 

b) Aviso quanto às quebras de sigilo de dados 

 Ambas requerem o aviso quanto à quebra de sigilo à autoridade nacional. Contudo, 

a especificidade varia. Na GDPR, uma empresa ou organização deve informar 

sobre qualquer quebra de sigilo em até 72 horas a partir da sua descoberta. Já, na 

LGPD, a empresa ou organização deverá informar a autoridade nacional e ao 

titular dos dados sobre qualquer quebra que possa acarretar risco ou dano relevante 

ao titular. Todavia, no artigo 48, fica definido que a essa notificação deverá ser 

realizada em “prazo razoável”, conforme definida pela autoridade nacional. 

Ademais, sabendo que a Agência Nacional de Proteção de Dados não foi 

estabelecida, não há indícios do que seria um “prazo razoável” para tal notificação. 

 

c) Multas aplicáveis 

 O artigo 52 da LGPD define que a multa máxima para uma violação é de: 

 

Até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito 

privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, 

excluído os tributos, limitada, no total, a R$ 50 milhões de reais por 

infração. 

 

Ou seja, aproximadamente, 11 milhões de euros, se alinhando as infrações menores da GDPR. 

As multas máximas ou para violações graves são mais severas, na GDPR, chegando ao 

máximo de 20 milhões de euros, ou 4% de sua receita global anual, o que for maior. 

Diferentemente da LGPD e da GDPR, a CCPA, se aplica a negócios que coletem dados 

pessoais de residentes do estado da Califórnia e cumpram um dos três requisitos abaixo: 

 

 Possuem receita anual bruta superior a 25 milhões de dólares americanos; 
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 Obtêm dados pessoais de, no mínimo, 50.000 residentes da Califórnia, casas 

e/ou dispositivos por ano; 

 Pelo menos, 50% da receita anual for gerada pela venda de informações 

pessoais de residentes da Califórnia. 

 

No que diz respeito à violação da CCPA, a empresa terá até 30 dias para se adequar após 

receber uma notificação. Caso contrário, deverá pagar uma multa de até 7.500 dólares por 

violação. Nesse caso, cada usuário conta como uma violação então, se, por exemplo, uma 

empresa violar o direito de 100 usuários poderá pagar uma multa de até 75.000 dólares.  

Além da CCPA não ser tão extensiva quanto a LGPD ou da GDPR, ela também não pode ser 

considerada como uma versão das mesmas. A principal razão se deve as suas definições de 

dados pessoais serem substancialmente diferentes. 

 

5.1 As Contradições entre a LGPD e os Decretos 10.046 e 10.047 de 2019 

 

Buscando estimular e facilitar o compartilhamento de dados na administração pública foi 

sancionado o Decreto Lei 10.046, em 9/10/2019. Ele dispõe sobre a governança no 

compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o Comitê 

Central de Governança de Dados e o Cadastro Base do Cidadão. 

O compartilhamento de dados já era previsto desde 2016, por meio do Decreto Lei Nº 

8.789/2016, agora revogado. Neste, o compartilhamento era preferencialmente realizado de 

forma automática. Com o novo decreto o que era preferencial passa a ser obrigatório 

tornando, a princípio, isso como uma regra geral. A dinâmica criada dispensa mecanismos tais 

como: convênio, acordo ou instrumentos congêneres de compartilhamento de dados entre os 

órgãos, a não ser para casos específicos (GROSSMANN, 2019). 

Art. 5º Fica dispensada a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou 

instrumentos congêneres para a efetivação do compartilhamento de dados entre os 

órgãos e as entidades de que trata o art. 1º, observadas  as diretrizes do art. 3º e o 

disposto na Lei nº 13.709, de 2018.  

O decreto define três níveis de compartilhamento de dados entre os órgãos e as entidades, de 

acordo com sua confidencialidade: 

I - compartilhamento amplo, quando se tratar de dados públicos que não estão 

sujeitos a nenhuma restrição de acesso, cuja divulgação deve ser pública e garantida 

a qualquer interessado, na forma da legislação; 

II - compartilhamento restrito, quando se tratar de dados protegidos por sigilo, nos 

termos da legislação, com concessão de acesso a todos os órgãos e entidades de que 

trata o art. 1º para a execução de políticas públicas, cujo mecanismo de 

compartilhamento e regras sejam simplificados e estabelecidos pelo Comitê Central 

de Governança de Dados; 

III - compartilhamento específico, quando se tratar de dados protegidos por sigilo, 

nos termos da legislação, com concessão de acesso a órgãos e entidades específicos, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
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nas hipóteses e para os fins previstos em lei, cujo compartilhamento e regras sejam 

definidos pelo gestor de dados. 

 

A governança é definida na lei como o “exercício de autoridade e controle que permite o 

gerenciamento de dados sob as perspectivas do compartilhamento, da arquitetura, da 

segurança, da qualidade, da operação e de outros aspectos tecnológicos” e ela é exercida pelo 

Comitê Central de Governança de Dados e, como pode ser observado anteriormente, irá 

definir regras, orientações e diretrizes sobre compartilhamento, aprovar inserção de novos 

dados na base, além de criar a estratégia de viabilização do Cadastro Base do Cidadão. O 

comitê é definido no artigo 22 e é constituído por: 

I - dois do Ministério da Economia, dentre os quais um da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital, que o presidirá, e um da Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil; 

II - um da Casa Civil da Presidência da República; 

III - um da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria-

Geral da União; 

IV - um da Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da 

Presidência da República; 

V - um da Advocacia-Geral da União; e 

VI - um do Instituto Nacional do Seguro Social. 

 

O comitê está sob gestão quase exclusiva do Ministério da Economia, sem qualquer 

mecanismo multisetorial de fiscalização dos demais poderes ou mesmo de participação social 

(CUGLER, 2019) e em muito difere do Conselho Diretor da ANPD, uma vez que os membros 

da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação 

pelo Senado Federal e serão escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível 

superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais 

serão nomeados. Além disso, contará com o Conselho Nacional de Proteção de Dados 

Pessoais e da Privacidade que será composto por 23 representantes, titulares e suplentes, de 

órgãos públicos e da sociedade civil. 

Com relação ao Cadastro Base do Cidadão, o decreto estabelece a criação de um cadastro 

sobre cada cidadão com diversos dados (nome civil ou social, data de nascimento, filiação, 

naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar, endereço, vínculos 

empregatícios, CPF, INSS, PIS, PASEP, Título de eleitor, etc.) colocando a administração 

pública como detentor e controlador desses dados. O decreto inclusive prevê em seu artigo 2º 

o cadastro de características biológicas e comportamentais. 

Art. 2º Para fins deste Decreto considera-se: 

II - Atributos biométricos - características biológicas e comportamentais 

mensuráveis da pessoa natural que podem ser coletadas para reconhecimento 

automatizado, tais como a palma da mão, as digitais dos dedos, a retina ou a íris dos 

olhos, o formato da face, a voz e a maneira de andar; 
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Observa-se que o futuro Comitê Central de Governança de Dados terá acentuada 

responsabilidade sobre o armazenamento, tratamento de dados e compartilhamento de 

informações tão sensíveis como são as de natureza biológicas. Outro aspecto que deve ser 

enfatizado é aquele ligado diretamente a proteção dos dados pessoais e o seu 

compartilhamento, diz o artigo 3:  

Art. 3º O compartilhamento de dados pelos órgãos e entidades de que trata o art. 1º 

observará as seguintes diretrizes: 

V - nas hipóteses em que se configure tratamento de dados pessoais, serão 

observados o direito à preservação da intimidade e da privacidade da pessoa natural, 

a proteção dos dados e as normas e os procedimentos previstos na legislação; 

O artigo anterior apoia-se na Constituição Federal em seu artigo 5º, onde se garante a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Tal garantia é, também, 

observada em diferentes marcos legislatórios como o próprio o Marco Civil da Internet (Lei 

12.965/2014) e a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), entre outros.  

Ao analisar o decreto sob a ótica da LGPD, Galdino Junior (2019) afirma que temos que nos 

remeter ao elemento norteador da lei, “o consentimento do titular de dados para autorizar a 

coleta e o tratamento de dados”. O autor aponta para uma divergência que deverá ser 

respondida pela ANPD. Porém, a LGPD estabelece um prazo até agosto de 2020 para 

adequação das empresas e órgãos e da própria implantação ANPD criando um vazio 

regulatório; e já existe um projeto de lei solicitando o adiamento para agosto de 2022 

(COELHO, 2019). 

[LGPD] estabelece um prazo de dois anos para a adequação das empresas e órgãos 

para o cumprimento da lei, deixando um vácuo de quase um ano entre os atuais 

decretos [10.046/19 e 10.047/19] e a regularidade que inclui, por exemplo, o não-

compartilhamento de dados públicos e pessoais com empresas, a inviolabilidade da 

intimidade e a chamada autodeterminação informativa, segundo a qual cada 

indivíduo tem direito ao controle e à proteção dos próprios dados pessoais. 

(CUGLER, 2019) 

Cugler (2019) afirma, ainda, que: 

Os avanços que haviam sido conquistados através de quase uma década de debates 

no Congresso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, 13.709/18) 

passam a ser ameaçados, em especial a compreensão da titularidade dos próprios 

dados que o cidadão teria com a LGPD implementada[..]  conflito de competências 

que as novas medidas podem gerar com a Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD) – responsável por acompanhar e aplicar sanções referentes à LGPD 

– dois Projetos de Decreto Legislativo (PDL 661/19 e PDL 675/19) já pedem a 

suspensão do então Decreto Presidencial 10.046/19. Ambos dão destaque à camada 

de proteção à identidade que passa a ser ameaçada, especialmente quanto ao 

vazamento de informações e de sequestro de dados. 
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O decreto 10.047/2019 dispõe sobre a governança do Cadastro Nacional de Informações 

Sociais e institui o programa Observatório de Previdência e Informações, no âmbito do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis).  

A consequência desse decreto é reunir em uma só base de dados outras cinquenta e uma bases 

de dados (Anexo A) existentes na administração pública. Ao observar lista de bases, sistemas 

e repositórios que serão replicados no Cnis, encontramos, por exemplo: o Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica - CNPJ; Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço – FGTS. Mas, encontrarmos, também, Sistema de Acompanhamento da Gestante – 

SisPreNatal; Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações - SIPNI; Sistema 

de Informação sobre Nascidos Vivos - Sinasc; Sistema de Informação do câncer do colo do 

útero - Siscolo; Sistema de Informação do câncer de mama – Sismama. 

No artigo 5º do decreto salienta que é necessário seguir a regras gerais e os normativos 

específicos de governança e compartilhamento de dados, em especial o disposto no Decreto nº 

10.046/2019 e como comentado anteriormente, o compartilhamento de dados torna-se uma 

regra geral. 

Art. 5º A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia 

e o INSS, no exercício das competências de que trata este Decreto, em articulação 

com o órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação - Sisp, observarão as regras gerais e os normativos específicos de 

governança e compartilhamento de dados, em especial o disposto no Decreto nº 

10.046, de 2019. 

Sistemas ligados à saúde, como os mencionados anteriormente, possuem dados extremamente 

sensíveis e a proteção e a privacidade podem estar em discordância com a privacidade e a 

autodeterminação informativa do cidadão, como previsto na LGPD. 

Deve-se considerar ainda que, ao prever a união de dados como os do Siscolo e do 

Sismama, mais uma vez o Estado está se apropriando de dados sensíveis, como 

previsto na LGPD, sem atentar para a sua proteção. Pelo contrário, a previsão é de 

compartilhamento livre dessas informações, atentando contra a privacidade e a 

autodeterminação informativa do cidadão, bem como contra a publicidade dos atos 

da administração pública, no mesmo sentido do 10.046 (RAMIRO et al., 2019). 

Ao reunir em uma única base de dados, milhões de informações sobre os cidadãos sob a 

justificativa de eficiência na prestação dos serviços públicos, podemos não ter a certeza de 

que a melhoria e a eficiência serão conquistadas, uma vez que não há “uma demonstração 

cabal, através de estudos ou pesquisas, de que esta é a solução mais adequada para o problema 

da ineficiência estatal” (RAMIRO et al., 2019), contudo, a infraestrutura básica para aplicação 

de técnicas de big data e inteligência artificial é certa. 

Técnicas de big datas e inteligência artificial estão sendo cada vez mais utilizadas por 

governos. No recente artigo publicado no jornal The Guardian, Darren Byler (2019) relata os 
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procedimentos adotados pela China, como parte do programa "guerra popular ao terror", uma 

campanha lançada em 2014, que se concentra em Xinjiang, região de população mulçumana. 

Segundo o jornalista, o governo chinês passou a tratar quase todas as expressões da fé 

islâmica como sinais de extremismo religioso em potencial e separatismo étnico, 

“minoritárias domésticas que parecem ameaçar o regime autoritário do partido comunista 

chinês” (BYLER, 2019). Assim, procedeu a coleta de vários tipos de dados biométricos, 

incluindo DNA, tipo de sangue, impressões digitais, gravações de voz e scans de rosto de 

todos os adultos da região. Utilizando técnicas de Inteligência Artificial, como 

reconhecimento facial, o governo chinês monitora o movimento desses cidadãos. 

[A China utiliza a] Plataforma de Operações Conjuntas Integradas (Ijop), um 

sistema de dados regional que usa a IA para monitorar os inúmeros postos de 

controle nas cidades de Xinjiang e arredores. Qualquer tentativa de entrar em 

instituições públicas, como hospitais, bancos, parques ou shopping centers, ou de 

ultrapassar os limites da delegacia local, levaria o Ijop a alertar a polícia (BYLER, 

2019). 

6 CONSEQUENCIAS DA LEI BRASILEIRA 

 

6.1 A Lei para o Cidadão 

 

No que diz respeito ao cidadão, a LGPD, determina que o dado pessoal seja estritamente da 

pessoa a quem ele diz respeito e não daquele que o guarda em banco de dados ou o utiliza. 

Com isso, o direito do cidadão é retificado e sintetizado em uma palavra: consentimento. 

Nos critérios da LGPD, consentimento é toda “manifestação livre, informada e inequívoca 

pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade 

determinada”. Além disso, seu consentimento deve ser para finalidades determinadas. A 

LGPD protege o cidadão caso haja o pedido para “tratamento de dados” de uma forma muita 

genérica ou ampla, sem especificações. Nesse caso, o pedido e sua eventual autorização 

seriam considerados nulos.  

É direito, também, do cidadão a possibilidade de revogar, a qualquer momento, um 

consentimento cedido anteriormente. 

No contexto das redes sociais, as políticas de privacidade deverão ser alteradas e, a partir de 

agosto de 2020. Dessa forma, é dever do cidadão revisar tais políticas e concordar, ou não, 

com o que as empresas farão com seus dados pessoais. Adicionalmente, o cidadão tem 

diversos direitos (Figura 2). 

 

 

 

 

https://www.hrw.org/news/2018/02/26/china-big-data-fuels-crackdown-minority-region
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Figura 2 : Direitos do Cidadão segundo a LGDP 

 

 
Fonte: (SERPRO, 2019b) 

 

6.2 A Lei para o Pequeno Empresário 

 

Segundo dados do SEBRAE, o Brasil conta com 6,4 milhões de empresas. Destas, 99% são 

pequenas empresas. Tendo em vista esse número, a maior quantidade de organizações 

afetadas pela LGPD serão pequenas empresas.  As pequenas empresas deverão implementar 

uma governança de segurança da informação, uma vez que a lei descreve tal necessidade de 

forma explicita. Tiago Brack Miranda, especialista em Segurança da Informação da Indyxa, 

empresa blumenauense especializada em soluções e serviços de tecnologia, destaca que esse 

compliance: 

[...] acaba por afetar empresas menores, que, eventualmente não tenham verbas 

destinadas para investimento nesse tema tão importante. 

Luciano Bridi, advogado e especialista em Direito Empresarial e Gestão de Projetos de TI, e 

Arley Brogiato, responsável pela operação SonicWall no Brasil desde o final de 2016, 

concordam que a adequação a LGPD será uma oportunidade para as empresas refletirem 

sobre antigos hábitos na coleta e processamento de informações de seus clientes e 

colaboradores. Além disso, segundo eles, quanto mais cedo uma empresa se adequar aos 

termos da LGPD, mais vantagens competitivas ela adquirirá. Arley Brogiato, também ressalta 

https://www.indyxa.com.br/
https://www.ecommercebrasil.com.br/author/arleybrogiato/
https://www.ecommercebrasil.com.br/author/arleybrogiato/
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a oportunidade para os colaboradores da empresa de entenderem todos os aspectos 

necessários para operar o negócio. 

Repensar a coleta e processamento de dados pessoais é um dos passos para o sucesso, como 

mencionado por alguns especialistas, mas mais do que isso é a garantir a segurança desses 

dados. Algumas soluções não muito custosas, para pequenas empresas, passam pelo 

aprendizado de máquinas (Machine Learning) e pela inteligência artificial (AI). A soma dos 

mesmos “automatiza e integra diferentes recursos contra potenciais ameaças aos dados das 

organizações” (BROGIATO, 2019). Isso se a organização decidir adotar essas práticas 

internamente ao invés de buscar provedores externos para cuidar desta parte de segurança. 

Outro ponto importante é que não aplicar a nova lei pode levar a prejuízos previstos em lei e a 

prejuízos intangíveis como abalar a reputação diante dos clientes e a confiança em seus 

produtos e serviços, interrupção de negócios, dentre outras. 

O Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), maior empresa pública de prestação 

de serviços em tecnologia da informação do Brasil, possuí em seu site um questionário com 

dez (10) perguntas que mede o nível de conformidade de uma empresa em relação à LGPD 

(SERPRO, 2019d). O Serpro provê, também, um passo a passo geral para ficar compatível 

com a LGPD. São eles: 

 

1. Nomear os agentes de tratamento pessoais; 

2. Gerir os dados e respeitar a privacidade; 

3. Atenção ao consentimento e à guarda de provas; 

4. Exceções às regras de consentimento diante de bases legais; 

5. Apoio da alta liderança e dos funcionários; 

6. Maior prevenção para infraestrutura por meio de normas de governança; 

7. Assumir erros e corrigi-los com rapidez; 

8. Transparência e proatividade; 

9. A LGPD é extraterritorial (se aplica a empresas que ou têm estabelecimento no Brasil, 

e/ou oferecem produtos e serviços ao mercado brasileiro, e/ou coletam e tratam dados 

de pessoas que estejam no país); 

10. Não é mais possível “fazer de conta” que a LGPD não existe; 

 

Devido aos decretos mencionados anteriormente, as leis relativas à ANPD ainda estão 

nebulosas e sem muita certeza do que, de fato, será aprovado. Contudo, uma vez que ANPD 

for construída, existe a possibilidade de a mesma adotar normas, orientações e procedimentos 
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diferenciados e simplificados para as microempresas e empresas de pequeno porte, startups e 

empresas de inovação.  

 

7 CONCLUSÃO 

 

Concluímos que a LGPD se baseia em um projeto, até o momento, de sucesso, Europeu, 

adaptando a GDPR à realidade Nacional e criando uma nova política para a proteção de dados 

pessoais. Contudo, muito ainda deve ser feito como a criação da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD), início das atividades reguladoras e a fiscalização. 

Além disso, a LGPD cria um espaço para a abertura de novos postos de trabalho. Alguns dos 

mesmos na própria ANPD e muitos outros nas empresas, fomentando o mercado nacional e, 

potencialmente, aquecendo a economia, expandindo ainda mais o mercado crescente de TI. 

No futuro, existirá a possibilidade de maior aproximação entre o Brasil e a Europa, 

expandindo as relações por meio da troca de experiências de sucesso e de fracasso no que diz 

respeito às suas leis de proteção de dados, podendo até haver um alinhamento maior entre as 

mesmas. 

Apesar da LGPD ainda ser muito recente e ainda não alcançou a maturidade, tendo sido 

modificada três vezes em um período de, aproximadamente, um ano; apesar disso já existem 

cursos de capacitação para o melhor entendimento da mesma. O site governamental Escola 

Virtual (https://www.escolavirtual.gov.br/), portal único do governo para a oferta de 

capacitação à distância, é um dos pioneiros na oferta do referente serviço. 

Na Europa, por outro lado, já existem certificações referentes à GDPR, compostas em três 

níveis de conhecimento. 

Por fim, concluímos que, como demonstrado na (Figura 1), a LGPD não é um assunto trivial, 

ela sofre influências de outros marcos regulatórios e se encontra em constante evolução. A 

leitura, entendimento de cada desses marcos e da própria LGPD não foi uma tarefa fácil, em 

especial para quem não possui conhecimento prévio. Cabe à sociedade civil debater, fiscalizar 

e regular as novas mudanças que a LGPD pode sofrer e se atentar aos seus direitos e deveres.  

 

 

 

 

 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/
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ANEXO A – Lista de bases, sistemas e repositórios que serão replicados no Cnis 

1. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

2. Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - Cnir; 

3. Cadastro Nacional de Obras - CNO; 

4. Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF; 

5. Cadastro de Imóveis Rurais - Cafir; 

6. Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

7. Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR; 

8. Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - Siape; 

9. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 

10. Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - Siafi; 

11. Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam; 

12. Registro Nacional de Carteira de Habilitação - Renach; 

13. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec; 

14. Programa Universidade para Todos - ProUni; 

15. Sistema de Seleção Unificada - Sisu; 

16. Monitoramento da frequência escolar do Programa Bolsa Família - Presença; 

17. Financiamento Estudantil - Fies; 

18. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf; 

19. Base de dados do sistema GTA; 

20. Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária - Sipra; 

21. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - Cnes; 

22. Prontuário Eletrônico do Paciente - PEP; 

23. Programa de Volta para Casa - PVC; 

24. Sistema de Acompanhamento da Gestante - SisPreNatal; 

25. Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações - SIPNI; 

26. Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM; 

27. Sistema de Cadastro de usuários do SUS - Cadsus; 

28. Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - Sinasc; 

29. Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família; 

30. Cadastro Único - CadÚnico; 

31. Sistema de Registro Nacional Migratório - Sismigra; 

32. Sistema de Informação do câncer do colo do útero - Siscolo; 

 


