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RESUMO  
 

O presente artigo tem como finalidade observar as características fundamentais e 
originárias do direito à proteção de dados, trazendo à baila exemplos do direito 
comparado para justificar sua conceituação. Abordará de maneira objetificada aspectos 
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), especificamente no 
que tange a evolução da sua criação no Brasil com críticas aos seus vetos parciais e 
afinização ao modelo europeu, incitando reflexões cruciais para a efetivação da lei e de 
uma nova forma de pensar e agir, atravessando os limites legais, alcançando e 
transformando padrões culturais brasileiros ultrapassados, ceifando dogmas em direção à 
uma nova realidade e existência do direito e dos dados no Brasil. Será dada atenção 
especial ao tópico da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, cuja relevância e 
debates possuem condão político e estratégico quando observada sua implementação, 
bem como sua necessária regulação que também é ponto alto nas discussões e se torna 
estratégica em tempos pandêmicos. Diante do cenário que vivemos, COVID-19, se 
inflamou ainda mais o seu debate nas bancadas do plenário e da câmara, bem como 
trouxe tons especiais à discussão que agora torna-se crucial, já que a lida com o 
tratamento e cruzamento de dados se dá de forma ainda mais acentuada; que as relações 
governamentais se mostram decisivas para o rumo do país e, claramente, dentro do 
escopo privado, também traz consigo infinitas outras problemáticas e especialidades 
cujas, estando relacionados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados serão 
contemplados nesta análise de condão científico jurídico. 
 
Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de Dados LGPD; Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados ANDP; Democracia e Novas Tecnologias; Direito em tempos de Pandemia.  
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INTRODUÇÃO 

É fato indiscutível que as regulações normativas têm estreita correlação com a 

sociedade e seu desenvolvimento, dependendo do estreitamento entre elas para sua 

plena eficácia. 

Como recorte fático, após o surgimento da internet e todas as suas implicações, o 

direito à privacidade tomou outra proporção, tendo relevância ainda maior diante da sua 

necessária tutela.  

A Constituição Federal Brasileira de 1988 veio, num primeiro momento, garantir a 

inviolabilidade da privacidade e da intimidade. Nesse sentido, não parou de evoluir, 

sofrendo diversas adequações às condutas sociais que iam surgindo, dentre elas, a 

proteção de dados e informações pessoais, o que levou a doutrina e a jurisprudência a 

entenderem-na como fruto de um direito fundamental e constitucional à privacidade. 

Então, como a proteção constitucional é geral, dependia-se de normatização 

complementar para se tornar eficaz e aplicável ao mundo prático e às demandas e 

negócios jurídicos que iam surgindo.  

No ano de 2018, a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) foi sancionada pelo presidente Michel 

Temer, então chefe do poder executivo brasileiro, alicerçada nos direitos fundamentais da 

liberdade de expressão, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 

pessoa natural e, especificamente, com vetos parciais a alguns de seus dispositivos que 

porventura se opusessem à criação de uma agência reguladora com atribuição de 

fiscalizar e garantir o cumprimento dos novos dispositivos. 

Nesse sentido, desde então restou óbvio, inclusive pelos bons exemplos do direito 

estrangeiro, que um órgão fiscalizador para zelar pelo seu cumprimento e garantir sua 

eficácia seria fundamental. Daí a importância de uma autoridade nacional de proteção de 

dados com total autonomia, para operar sob o regime de autarquia, tendo garantida sua 

autonomia e independência. 

Ademais, é sabido que a lei de proteção de dados brasileira foi fortemente 

influenciada pela lei europeia General Data Protection Regulation (GDPR), em vigor 

desde 2018, cujos reflexos em relação à nossa legislação, serão também reforçados para 

total dissecação do tema principal que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.   

Este estudo tem como objetivo refletir, inicialmente, sobre a origem das primeiras e 

notórias legislações relacionadas ao direito à privacidade. Em um segundo momento, o 

trabalho analisará o ambiente da criação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no 

Brasil, o qual em muito se alterou até aqui. Primeiro, por já terem se passado dois anos 



de sua edição, e, por conseguinte, devido à Medida Provisória (MP) 959 e ao Projeto de 

Lei (PL) 179, ambos de 2020, alterando totalmente o cenário nacional, passando a ser 

necessária também a reflexão acerca da sua plena validade e justa adequação, ou, mais 

do que isso, considerando o prolongado período de vacatio legis e total alteração do 

quadro Executivo do país.  

A metodologia a ser aplicada no presente dar-se-á sob a abordagem evolutiva das 

tratativas do tema no cenário pátrio, com o intuito de trazer à tona considerações 

importantes acerca da criação da LGPD. Incluir-se-ão as consequências dos vetos 

aplicados, asseverando em que pontos a lei europeia influenciou a brasileira, alcançando, 

nesse ínterim, o tema chave do artigo, qual seja a Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD). Concluindo o presente trabalho com a atualização do tema até o mês de 

junho de dois mil e vinte. 

O método utilizado será o científico, como subespécie o indutivo, analisando o 

objeto da pesquisa a partir da observação de pontos cruciais que se desenrolaram 

durante o período que compreende a sanção presidencial de Temer, até as 

especificidades trazidas pela pandemia da COVID-19. 

Por fim, os procedimentos de pesquisa serão essencialmente bibliográficos, que se 

desdobrarão em análises de pesquisas científicas, doutrinas e dados estatísticos 

nacionais e internacionais, embasados em exaustiva e cuidadosa análise das diversas e 

destacadas investigações feitas por estudiosos e especialistas no problema. Formulando, 

por conseguinte, hipótese explicativa científica para a causa, a fim de possibilitar a total 

efetividade da Lei Geral de Proteção de Dados, cuja já deveria estar vigendo e 

coordenando os trâmites envolvendo a proteção, uso e tratamento de dados no Brasil, 

mas que se vê ainda inoperante, haja vista ferrenhas e longas discussões sobre o tema, 

principalmente ao da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

 

1 O DIREITO FUNDAMENTAL DA PRIVACIDADE E A ORIGEM DA 

REGULAMENTAÇÃO DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. 

Historicamente relatos apontam a existência do direito à privacidade em 

legislações e textos de caráter normativo antes do século XIX, cujo estaria interligado ao 

direito de propriedade, formando contratos com especificidades jurídicas que já poderiam 

conferir àqueles documentos segurança à este direito hoje fundamental. 



Conforme nos sugere refletir, classicamente o direito à privacidade pode ser 

relacionado ao final da sociedade feudal2, quando o isolamento era considerado privilégio 

de poucos, o que de alguma maneira dado a um novo tipo de civilização e organização 

social que surgia, fazia nascer também a necessidade da privacidade em todas as esferas 

de relações, o que também é confirmado em estudo de 1890 (RODOTÀ 2008, p. 26).  

 Já durante o século XX, momento em que o Estado passa a ter um papel ainda 

mais significativo diante de uma nova forma de organização política, por conta da bem 

como no contexto pós II Guerra Mundial, a proteção à privacidade ganha novo destaque e 

devido reconhecimento internacional, que se reflete em diversos tratados internacionais, a 

citar a mundialmente conhecida e aclamada Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, em 1948; em 1950 (vigor em 1953) a Convenção Europeia para a Proteção dos 

Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, em 1966 (vigor em 1976) que pela 

primeira vez conceitua direitos relacionado aos dados pessoais; o Pacto Internacional de 

Direitos Civil e Políticos que passou a viger em 1976 tendo estipulado direitos privados 

que à época foram aderidos por 35 Estados, sendo outro importante marco nessa 

caminhada, e ainda de caráter internacional, especialmente para nós no Brasil a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, internalizada no Pacto de São José da 

Costa Rica, referendada pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n.º 

27/92, e, posteriormente, promulgada através do Decreto (Presidencial) n.º 678.  

Logo, para esse período, especialmente no pós-industrial, o que se têm é a 

concretização do fenômeno da burocratização dos setores público e privado, juntamente 

com a tecnologia da informação (BENNETT, 1992, p. 43), já que passou a surgir a 

necessidade, advinda de uma possibilidade (até então inimaginável), de se coletar, 

registrar, processar, cruzar e transmitir dados pessoais para exercer o controle, promover 

estatísticas, investigações, negócios, política, e etc. 

                                                 
2 Nesse sentido, (...) não se pode deixar de mencionar que, dentre vários outros elementos do contexto 
histórico, o artigo científico publicado no ano de 1890, na Harvard Law Review, pelos advogados Louis D. 
Brandeis e Samuel D. Warren, intitulado “The right to privacy/The implicit made explicit”, é amplamente 
considerado como o marco central e inicial das discussões acerca do direito à privacidade das pessoas. O 
artigo trata de denunciar a conduta de jornalistas em um casamento privativo, cujos detalhes foram 
amplamente divulgados contra a vontade dos noivos em um jornal americano. Seu conteúdo consagra o 
direito à privacidade através da ideia de “o direito de ser deixado só” (the right to be left alone), ou seja, a 
ausência de comunicação entre um sujeito e os demais (DONEDA, 2006, p. 5), a qual veio a se tornar um 
dos alicerces da construção dogmática e jurisprudencial do referido direito, bem como na common law, 
tendo sido um dos artigos mais citados na história dos Estados Unidos (SHAPIRO apud DONEDA, 2006, p. 
137). Além disso, o artigo trouxe a novidade de fundamentar o direito à privacidade como espécie dos 
direitos da personalidade, fazendo frente, paralelamente, aos avanços tecnológicos, bem como tratou de 
garantir seu reconhecimento para, posteriormente, ser protegido pelas Constituições (DONEDA, 2006, p. 
139). Para mais detalhes, in Camilo Dias e Leticia Neves, Considerações e críticas da Lei Geral de Proteção 
de Dados (13.709/18) e seus vetos parciais. In: CASTRO QUIRINO, Carina de. et all (Org.). Debates sobre 
Estado Empresário e Regulação: Perspectivas Latino-Americanas. Curitiba, CRV, 219, p. 265-279. 



As demais implementações legais se deram já no século XXI, período de toda 

erupção dessas novas fontes do direito atreladas ao direito à privacidade e aos Dados 

Pessoais, que hoje, apesar da vacância da Lei 13.709/2018, já os tem mais do que 

tutelados, buscando, num futuro próximo a sua garantia fundamental, nesse sentido, 

como consideração evolutiva deste cenário, vale citar o termo cunhado por Shoshana 

Zuboff3, “capitalismo de vigilância”,  para caracterizar o atual cenário que vivemos e 

estamos quase que integralmente inseridos, onde a vida privada e a vida em rede 

basicamente se tornaram uma só coisa, onde os dados valem como a própria vida.  

 Seguindo nessa direção, pode-se afirmar que o grande volume de informações 

pessoais que passou a ser coletado, pode, facilmente, se transformar em fonte de poder e 

de manipulação por quem o possuir, e é por esse motivo que se faz tão importante a 

existência de regulamentação jurídica para promover maior segurança ao direito de 

privacidade das pessoas. Sobretudo, que é igualmente importante que essa 

regulamentação, uma vez existente, acompanhe o desenvolvimento da tecnologia, visto 

que novas situações, antes impensáveis, necessitam ser resguardadas (NUNES, 

PATUSSI, 2016, p. 136). 

Especificamente sobre o momento atual, temos um período pandêmico, que faz 

aumentar a necessidade do uso de dados, bem como favorece um cenário de interação 

entre esses dados, seja pela implementação de home office, seja pelo uso da internet 

para e-commerce, e afins, o que também aumenta a demanda pela LGPD e por óbvio de 

uma ANPD bem caracterizada e instituída, conforme veremos a seguir.  

 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO SURGIMENTO DAS LEGISLAÇÕES DE 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO MUNDO. 

Em se tratando de dados, e de “vida”, aproximando-nos do fundamentalismo 

originário que esse direito vem tomando, não poderíamos deixar de citar os estudos de 

José Afonso da Silva, e da conexão LGPD com os direitos constitucionais, seja à 

privacidade ou à intimidade4 uma vez que, na prática esse embate hermenêutico já foi 

                                                 
3 ZUBOFF, Shoshana. Big Other: Suerveillance Capitalism and the Prospetcs of the Information Civilization. 
04 abr. 2015, p. 85. (..) a invasão das diversas plataformas na vida privada dos indivíduos, onde a interação 
nas redes passa a ser a matéria-prima de um mercado que tem como base a extração e o tratamento 
descontrolado de dados pessoais, sendo o atual cenário denominado pelo autor como Big Other, pelo fato 
dessa vigilância ser realizada de forma ampla e pulverizada pelos diversos players do mercado. 
4 Nos diferentes países existem variações da nomenclatura, refletindo a inexistência de um consenso. 
Especificamente, no Brasil, ela varia entre direito a privacidade e direito a intimidade, já que a própria 
Constituição Federal trouxe os dois termos em seu artigo 5º, inciso X. Vale ressaltar, que José Afonso da 
Silva, ao tratar deste dispositivo específico, afirma que, por conta dos diferentes termos, o legislador 
considerou como diversos o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem (SILVA, 2012, p. 202). 



superado, nos altos estudos, há aqueles que entendem como bens jurídicos distintos, 

estes costumam basear-se na “teoria das esferas”, cujo principal idealizador fora Heinrich 

Hubmann, conforme bem destacado por Mikhail Vieira de Lorenzi Cancelier, que supõe a 

existência de três diferentes esferas concêntricas em torno da privacidade5: o núcleo 

seria a esfera secreta; em torno estaria a esfera privada, mais ampla que a anterior; e, em 

torno dessas duas, estaria a terceira e mais ampla esfera, abarcando a identidade do 

indivíduo.  

 Independentemente da dicotomia existente, oportuno se faz mencionar o 

entendimento de Stefano Rodotà (2018), no momento em que reivindica uma nova 

definição ao conceito de privacidade, notem que ele passa de “direito de ser deixado só” a 

“direito à autodeterminação informativa”. Esta ressignificação refletiria em um indivíduo 

social autônomo, que tem direito de escolher e controlar o que será revelado sobre suas 

próprias informações, além de possuir, ainda, o direito ao esquecimento, se assim o 

desejar. 

Especificamente sobre o registro do início da discussão acerca da necessidade de 

criação de normas regulamentando a proteção de dados remete-se às décadas de 1960 e 

1970, quando alguns governos, como o estadunidense e o europeu, tentaram implantar 

um banco de dados unificado e centralizado nacional, gerando grande repercussão por 

parte dos cidadãos, que não aceitaram os projetos. 

Na prática, alguns países tentaram implementar sistemas de armazenamento e 

coleta de dados universais, contendo data de nascimento, cidadania, registros criminais, 

escolares, de previdência social e de impostos (DONEDA, 2006, p. 189), e posteriormente 

a ideia evoluiu, em diversos locais, para a criação de um número universal de 

identificação da população (BENNETT, 1992, p. 49).  

De acordo com Granham Greenleaf (2017)6 que os países da Europa e da América 

do Norte, precisamente EUA e México, foram juntamente com os Ocidentais da Europa os 

                                                 
5 LORENZI CANCELIER, Mikhail Vieira de. In O direito à privacidade hoje: perspectiva histórica e o cenário 
brasileiro. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópolis, v. 38, n. 76, p. 213-240, set. 2017. 
“Desenvolvida por Heinrich Hubmann e constantemente referida, tal teoria “utiliza um esquema de esferas 
concêntricas para representar os diferentes graus de manifestação do sentimento de privacidade: a esfera 
da intimidade ou do segredo (Intimsphäre); a esfera privada (Privatsphäre) e, em torno delas, a esfera 
pessoal, que abrangeria a vida pública (Öffentlichkeit). Tal teoria, que hoje chega a ser referida pela própria 
doutrina alemã como a teoria da ‘pessoa como uma cebola passiva’, foi desenvolvida e posteriormente 
perdeu a sua centralidade nesta matéria […]”. 
6 GREENLEAF, 2017 “b): Europa Ocidental – 1973: Suécia; 1978: Alemanha Ocidental, Dinamarca, Áustria, 
França, Noruega, Luxemburgo; 1981: Islândia; 1984: Reino Unido; 1987: Finlândia; 1988: Irlanda, Holanda; 
1991: Portugal; 1992: Espanha, Suíça, Bélgica; 1993: Mônaco; 1996: Itália; 1997: Grécia. Europa Oriental e 
Central – 1990: Eslovênia; 1992: Hungria, República Tcheca; 1995: Rússia; 1996: Estônia, Lituânia; 1997: 
Polônia; 1998: Eslováquia; 2000: Letônia. América do Norte – 1974: Estados Unidos; 1982 e 2000: Canadá. 
América Central – 2010: México; 2011: Aruba; Curaçao. América do Sul – 1999: Chile; 2000: Argentina; 
2008: Colômbia, Uruguai; 2011: Peru; 2018: Brasil.  



primeiros a tratar do tema, Os diversos bancos de dados que surgiram, trataram de refletir 

a fragilidade da regulamentação normativa existente, já que, até então, as legislações 

priorizavam procedimentos, em detrimento do direito em si. 

Posteriormente, elas sofreram mudanças no sentido de priorizar o direito sobre os 

procedimentos, já que os inúmeros bancos de dados que surgiram, todos conectados em 

rede, começaram a causar um novo temor. Assim, os indivíduos passaram a participar 

mais ativamente nos processos de coleta, processamento e armazenamento dos dados, 

através do seu consentimento. 

Como marco podemos citar uma decisão de 1983 do Tribunal Constitucional 

Alemão que declarou a inconstitucionalidade da “Lei do Censo”, uma lei que previa a 

obrigatoriedade de fornecimento de informações pessoais, mas não garantia a proteção 

desses dados.  

Conforme bem aponta Laura Schertel Mendes (2008), esta decisão acabou 

trazendo à tona uma discussão que precisava ser operacionalizada, daí tivemos o que 

mais tarde resultou na alteração da legislação europeia, no sentido de garantir uma 

participação ainda maior dos indivíduos, em todo o processamento dos dados: coleta, 

armazenamento, transmissão e afins.  

Factualmente, em termos de operacionalização, viam-se diante da dificuldade em 

garantir a eficácia da participação dos indivíduos no processamento dos dados, já que 

eles teriam de despender de altos custos monetários e correriam riscos de ser privados 

do acesso a serviços e benefícios caso decidissem não fornecer suas informações. O que 

inicialmente se via, então, era um movimento forçado. 

Logo o tema tratou de ser solucionado. Como estratégias fortaleceram-se as ações 

de controle sobre os dados pessoais individuais, e, principalmente, retirou-se o controle 

individual sobre algumas informações consideradas extremamente relevantes: os 

chamados dados sensíveis, cujo processamento passou a ser proibido ou restrito em 

diversas legislações.  

 Mais tarde criou-se a hoje importantíssima classificação, a dos dados em 

“sensíveis”, que foi trazida pelo Convênio 108, editado pelo Conselho da Europa, no ano 

de 19817.  

Trata-se de informações cujo teor representa uma maior ameaça à personalidade 

individual, naquele cenário já compreendidos como alvo de possíveis problemas por parte 

                                                                                                                                                                  
 
7 BURKERT, Herbert. “Privacy-Data Protection – A German/European Perspective”, in: Governance of 
Global Networks in the Light of Differing Local Values”. Cristoph Engel; Kenneth Keller (ed.). Baden-Baden: 
Nomos, 2000, p. 46. 



do seu tratamento e sigilo, visto que podem ser usados para condutas discriminatórias e, 

portanto, seu controle deve ser ainda maior do que sobre os demais dados.  

Podem ser citados como exemplo aqueles relativos à raça, à opção sexual, à saúde, 

à religião, à opinião política, dados genéticos, etc, que já estão inclusive incorporados 

pela LGDP. 

 No caso da Europa, a grande maioria dos países proíbe (Noruega, Finlândia, 

Dinamarca, França, Grã-Bretanha) ou restringe (Alemanha, Suíça) a utilização e 

processamento dos dados sensíveis. Nesse último caso, o controle sobre os dados é 

normalmente previsto de maneira a aumentar o rigor das normas acerca do 

consentimento do indivíduo ao dispor sobre seus dados, ao tratamento desses, e ao seu 

armazenamento, processamento e circulação. 

Já no Brasil, estando inertes até então sobre o correto uso e armazenamento 

desses dados que um amplo e já tardio debate é que tivemos a criação da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais, neste diploma, agora sim específico, mais ainda não 

exaustivo, muito se discutiu acerca da titularidade e da forma com que os dados pessoais 

são tratados seja pelo poder público, seja pelos entes privados e internacionais que 

operam no Brasil. 

Estas peculiaridades, mais uma vez se justificam e realçam a importância da 

previsão legal em conter um regulador autônomo denominado Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados, com reais e livres poderes de normatização, implementação, 

gerenciamento e aplicação de sanções pelo descumprimento da LGPD. 

 

3 A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) NO BRASIL. 

 Em maio de 2018 a União Europeia publicou atualização do seu regulamento 

2016/679, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados GDPR, momento em que o 

mundo se via diante do escândalo de vazamento de dados pessoais envolvendo a rede 

social Facebook e a empresa britânica de marketing político Cambridge Analytica, que 

chamou ainda mais a atenção de diversos Estados e inflamou ainda mais as discussões 

acerca de uma Lei Geral de Dados no Brasil, cuja influência máxima da lei europeia 

tratava por influenciar os debatedores brasileiros a criar uma lei de uniformização 

internacional8. 

                                                 
8 Entre as duas legislações, a diferença mais evidente está no fato de a lei europeia ser bem mais 
detalhada e contar com 99 artigos, enquanto a brasileira conta com 65, incluídos, aqui, alguns dispositivos 
vetados. Essa diferenciação se dá, principalmente, pelo fato de a regulamentação europeia ser comunitária 
e estar em vigência em inúmeros países ao mesmo tempo, cada um com seu sistema jurídico próprio. Além 



A envergadura do tema contemplado pela Lei geral de Proteção de Dados (LGPD) 

torna necessária a reflexão a respeito dos impactos que uma norma dessa escala e 

importância é capaz de causar no âmbito da prestação jurisdicional, especialmente por 

conta dos conflitos modernos que cada vez mais são notados nas nossas relações, que 

hoje ganharam nova roupagem e são totalmente diferentes daquelas que, talvez, há 

pouco tempo atrás nossos pais enfrentavam.  

Nesse sentido, resta mais do que certa a percepção do especialista Bruno Bioni9 

quando diz que o debate de criação e edição da lei nacional ocorreu num momento de 

ampla discussão acerca da titularidade dos dados pessoais e a forma de tratamento 

desses, cujos foram convertidos em ativos para a denominada “economia da informação”, 

onde a ciência aplicável a organização desses dados, big data, viabilizou a sistematização 

dos hábitos de consumo dos cidadãos, por meio de algoritmos capazes de automatizar 

tendências pessoais, o que proporcionou aos atores do mercado a possibilidade de se 

empreender de forma estratégica. 

Com relação às características axiológicas contempladas pela LGPD, temos em 

seu seio princípios norteadores, que, em consonância com a GDPR remontam à 

exigência de que o tratamento dos dados seja realizado estritamente de acordo com a 

ordem jurídica, de modo seguro, transparente, não discriminatório e responsável10.  

                                                                                                                                                                  
do mais, a lei europeia já tutela a proteção de dados desde a década de 1990, enquanto no Brasil, a LGPD 
foi a primeira regulamentação criada para tutelar tal direito. Ver mais em: DIAS NETO, Camilo F.; SILVA, 
Letícia Neves da. Considerações e críticas da Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/18) e seus vetos 
parciais. In: CASTRO QUIRINO, Carina de. et all (Org.). Debates sobre Estado Empresário e Regulação: 
Perspectivas Latino-Americanas. Curitiba, CRV, 2019, p. 265-279. 
9 BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais e a função e os limites do consentimento. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2020, p. 10/12. 
10 Os princípios norteadores, tanto da lei brasileira, quanto da lei europeia, caminham em “pé de 
igualdade”, pode-se assim dizer. No artigo 6º da lei nacional, estão expressos os seguintes: a) finalidade, 
para que a realização do tratamento de dados possua propósitos legítimos e informados ao titular; b) 
adequação, para que haja compatibilidade entre o tratamento e as finalidades informadas pelo titular; c) 
necessidade, ao limitar o tratamento de dados ao mínimo necessário; d) livre acesso, ao se garantir aos 
titulares o pleno acesso, gratuitamente, sobre a forma e a duração do tratamento; e) qualidade dos dados, 
ao se garantir a exatidão, clareza, relevância e atualização; f) transparência, com a garantia de informações 
claras e precisas, facilmente acessíveis pelos titulares; g) segurança, com a utilização de medidas técnicas 
e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos indevidos, além de situações acidentais 
ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; h) prevenção, que se resume na adoção 
de medidas de prevenção à ocorrência de danos em virtude do tratamento dos dados pessoais; i) não 
discriminação, a fim de não se utilizar de maneira alguma o tratamento de dados para fins discriminatórios; 
j) responsabilização e prestação de contas, por conta da exigência de demonstração, pelo agente, de 
adoção de medidas (e sua eficácia) que cumprem as normas de proteção aos dados pessoais. Ver mais 
em: DIAS NETO, Camilo F.; SILVA, Letícia Neves da. Considerações e críticas da Lei Geral de Proteção de 
Dados (13.709/18) e seus vetos parciais. In: CASTRO QUIRINO, Carina de. et all (Org.). Debates sobre 
Estado Empresário e Regulação: Perspectivas Latino-Americanas. Curitiba, CRV, 2019, p. 265-279. 



 Outro ponto da LGPD que merece ser mencionado e também recebe grande 

influência da lei europeia, é o do art. 5º inciso II da lei11 que diz respeito ao tratamento 

dos dados sensíveis, que, pela interpretação da legislação brasileira, não houve por parte 

da LGPD restrição ao meio virtual, mas a todos os meios pelos quais os dados das 

pessoas possam ser extraídos, no entanto, é no meio virtual que verificamos as maiores 

preocupações acerca da proteção de dados12. Então, o que há é uma previsão taxativa e 

expressa com relação ao tratamento aos dados sensíveis exigindo manifestação de 

autorização específica pelo seu titular e em situações específicas, tendo em vista o 

potencial discriminatório que tais informações possuem, o que nos chama a atenção, mais 

uma vez, para a importância da efetiva criação da ANPD. 

 Ainda com relação a temas que ensejam discussão e sinalizam para a real 

necessidade de um órgão regulador e fiscalizador para a LGPD, temos aquele 

relacionado ao “direito ao esquecimento”13 que não poderia ser mais atual, uma vez que, 

em tempos de instabilidade política, movimentos partidários, fake news, exposed e tudo 

que seja relacionado à proliferação de certos dados e informações, muitas das vezes o 

indivíduo se vê travado nos seus processos e interações sociais diante disso, haja vista 

vivermos numa rede de internet globalizada de compartilhamento de informações, logo, 

em muitos casos, devedores já quites com seus credores ainda constam em 

determinados cadastros de inadimplentes, o que os impede de dar prosseguimento em 

negociações e afins; ou ainda de políticos ou profissionais que, por algum motivo tiveram 

dados compartilhados e não se encontram mais naquela realidade, vindo a ser lesados de 

alguma maneira. 

                                                 
11 [...] Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato 
ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado 
genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. [...] (BRASIL, 2018). Comentário:  
12 FRAZÃO. Ana. Fundamentos da Proteção dos Dados Pessoais. In: TEPEDINO, Gustavo; FRAZÃO, Ana; 
SILVA, Milena Donato da (Coordenação). Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Direito Brasileiro. 1ª. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 31/32.  
13 A tutela do direito de ser esquecido (right to be forgotten), trazido na lei europeia. Este direito se traduz, 
basicamente, no dever de apagar todo e qualquer dado pessoal em determinadas hipóteses, como em 
casos de tratamento de dados ilícito, revogação do consentimento pelo seu titular ou perda da necessidade 
de utilização. A lei brasileira também possui previsão de hipóteses de exclusão de dados semelhante, 
contudo, o instituto conhecido como “direito ao esquecimento” possui um significado um pouco mais restrito, 
dizendo respeito ao direito do indivíduo de se opor a qualquer acontecimento que lhe foi opressivo e lhe fira 
a honra, ou que lhe vincule a determinado comportamento que não mais possui, impedindo-lhe de 
desenvolver plenamente sua individualidade. Como exemplo, pode-se mencionar o caso de um antigo filme 
em que protagonizou Xuxa Meneghel, artista brasileira, com uma criança. Xuxa recorreu à justiça para ter 
toda e qualquer cópia da película retirada de circulação da internet, o que de fato ocorreu, alegando seu 
direito ao esquecimento, uma vez que não queria mais ser vinculada ao conteúdo daquele material. Ver 
mais em: DIAS NETO, Camilo F.; SILVA, Letícia Neves da. Considerações e críticas da Lei Geral de 
Proteção de Dados (13.709/18) e seus vetos parciais. In: CASTRO QUIRINO, Carina de. et all (Org.). 
Debates sobre Estado Empresário e Regulação: Perspectivas Latino-Americanas. Curitiba, CRV, 2019, p. 
265-279. 



Enfim, são infinitos os casos, e, em sua maioria, seja pela incipiência da Lei e de 

como o tema é tratado em nosso país, ou ainda pela casuística específica que encerra 

problemáticas desafiadoras, visto que a LGPD, que não é exemplificativa e nem 

exaustiva, cria cenário propício para um balizador das relações, que irá dispor sobre o 

assunto, tratando de operacionalizá-la da melhor forma possível, sendo este, portanto, o 

papel da Autoridade nacional de Proteção de dados (ANPD).  

 

4 VIGOR DA LGPD E A POSSIBILIDADE DE UMA NOVA CATEGORIA CONTENCIOSA 

NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO. 

Outra questão interessante que deve ser pensada logo de início quando falamos 

em LGPD no Brasil é a questão relacionada à possibilidade de ela estar relacionada com 

quase todos os possíveis movimentos judiciais, uma vez que é afim às situações 

cotidianas, desde o uso de uma rede social e contratação de um serviço por contrato de 

adesão, até mesmo temas sensíveis relacionados aos altos escalões de governança 

corporativa e segurança de dados.  

Daí a ideia de alguns especialistas dizerem que s, em breve, com a vigência da 

LGPD, estar-se-ia diante de um infinito “contencioso de dados”14 percebendo que até a 

promulgação da LGPD não existia no brasileiro a cultura e a devida preocupação com o 

tema, que após tantas alterações e um período vacatio legis conturbado, parece, até o 

presente momento da confecção deste estudo, com a MP 959 entrada em vigor em maio 

de 2021.  

Nesse ínterim, de acordo com o art. 17 da LGPD qualquer cidadão poderá 

requerer ao controlador por meio simples, facilitado e imediato a (i) confirmação da 

existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) correção de dados incompletos, 

inexatos ou desatualizados; (iv) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados 

desnecessários e excessivos; (v) portabilidade dos dados; (vi) eliminação dos dados 

pessoais tratados com o consentimento do titular; (vii) informação sobre uso 

                                                 
14 Sobre o tema, conferir Luiza Leite e Vitória Dantas, em Surgimento do contencioso de dados em 3, 2, 
1… Artigo Publicado no JOTA.info. “Agora, sendo essa votada e o texto sofrendo alteração, o desfecho 
deste capítulo torna-se um verdadeiro plot twist, não sendo possível prever qual nova data será sugerida. 
Mas nossa novela não para por aí, além de um enredo um tanto quanto imprevisível e dinâmico. Seguindo 
as regras literárias, o número de personagens, ao longo da história não se limita. Dessa forma, vemos 
novos personagens surgirem, assim como outros serem retirados da trama, tudo em prol do fio narrativo. 
Nesse aspecto, a ANPD que de início foi criada para exercer o papel de protagonista da trama, não 
conseguiu ter força nem popularidade a ponto de seguir em destaque, por isso foi rebaixada a personagem 
coadjuvante, perdendo espaço para o Ministério Público, Procon, Justiça Estadual, Federal e outros órgãos, 
que passaram a fiscalizar e colocar em prática as diretrizes da LGPD”. Acesso em 20 de junho de 2020.  
Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-e-novas-tecnologias/surgimento-
do-contencioso-de-dados-em-3-2-1-13062020>. Acesso em 20 de junho de 2020. 



compartilhado de dados e  implicações do não fornecimento do consentimento; e (ix) 

revogação do consentimento, o que com certeza trará uma categoria contenciosa ao 

judiciário brasileiro.  

Ao passo que a cultura da proteção de dados no brasil é tardia, nossa relação de 

judicialização, por outro lado, é ponto alto, uma vez que temos um judiciário abarrotado 

com causas de todas as espécies e ainda com um fluxo anual de julgamento que supera 

os 30 milhões de processos15 restam uma outra infinidade destes sem a devida 

resolução, com mais de 100 milhões em curso e um gasto por PIB de mais de 2%, 

segundo estudos16 de 2019. 

Com a entrada em vigor da LGPD, com certeza esse cenário não melhora, pelo 

contrário, tenderá a piorar, inclusive, já houve condenações expressivas relacionadas ao 

vazamento de dados, como por exemplo mencionam Paula Perim e Renato Caovilla17, o 

que torna ainda mais tênue a relação entre o direito de fato e a efetiva regulação do 

mesmo, com a certeza de que é melhor prevenir do que remediar. 

Correlato a este pensamento, as empresas, ainda que na pandemia, já iniciaram 

seus processos de adequação à legislação, momento em que se gera possibilidade para 

um novo lobby, o dos advogados especializados em LGPD e implementação das 

diretrizes desta lei nas empresas. Contudo, ainda assim, existe sim aquelas que correrão 

o risco e ainda não acreditam, de fato, na legislação, muito disso reflexo das infinitas 

discussões acerca do tema que, cada vez mais tem tom político, o que coloca a finalidade 

da lei em descrédito. 

É justamente nesse momento que se faz, mais uma vez imprescindível a 

presença de uma Autoridade Nacional de Proteção de dados, uma vez que será preciso 

                                                 
15 Disponível em: <http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Numero-de-processos-
em-tramitacao-na-Justica-cai-pela-primeira-vez-em-15-anos.aspx>. Acesso em: 20 de junho de 2020. 
16 WOLKART, Erik Navarro. Análise Econômica do Processo Civil: como a Economia, o Direito e a 
Psicologia podem vencer a tragédia da justiça. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2019. 
17 Para mais informações: “Atualmente, tem sido corriqueiras as notícias sobre vazamento de dados e 
aplicações de duras penalidades às empresas nacionais e estrangeiras. Para além dos famosos cases 
internacionais, no Brasil, em que pese a lei ainda não tenha entrado em vigor, o MPDFT já ajuizou, por 
exemplo, como publicamente noticiado, Ação Civil Pública contra uma instituição financeira, em razão do 
vazamento de dados pessoais de cerca de 19 mil correntistas. Naqueles autos, o MPDFT entendeu que a 
instituição financeira não teria tomado os cuidados necessários para garantir a segurança dos dados 
pessoais de seus correntistas, além de ter negado o vazamento e se recusado a prestar informações. O 
caso se encerrou por meio de acordo, em que a instituição financeira se comprometeu a arcar com a 
quantia de R$ 1,5 milhão a título de danos morais, a ser destinada a órgãos públicos que combatem crimes 
cibernéticos e instituições de caridade. Já se verifica, a partir do exemplo acima, uma grande movimentação 
das empresas em implementar um programa de proteção de dados, revisar suas políticas internas, sistemas 
de TI, minutas de contratos, limitação de acesso a informações sensíveis etc., em uma verdadeira revolução 
no que se refere à governança de privacidade e dos seus dados pessoais”. Disponível em: 
<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-novo-contencioso-de-dados-pessoais-sua-organizacao-
esta-preparada-13102019> Acesso em 20 de junho de 2020. 
 



em pouco tempo criar um canal de comunicação efetivo com os titulares, momento em 

que, infelizmente, temos um grande breu, e como resultado incertezas que trazem 

insegurança jurídica e muitas preocupações. 

Como bem pontua Paula Perim e Renato Caovilla18, também especialistas no 

tema, é importantíssimo nesse sentido que as empresas atentem-se para as devidas 

fases do tratamento dos dados, conforme art. 37 da LGPD, uma vez que um possível 

colapso nesses sistemas teria o condão de causar danos difusos incalculáveis, e com 

remotíssima chance de defesa por parte das empresas, que, em caso de não adequação, 

estarem confirmando que se distanciaram da boa-fé e diligências para mitigação de 

prejuízos, dando margem à instauração de diversas demandas de ordem individual ou 

coletiva, podendo prejudicar até mesmo a administração pública.  

Então, diante desse possível demandismo, uma sugestão bem vinda, e que é 

sugestionada inclusive pela própria lei é a possibilidade da resolução dessa alta 

quantidade de litígios ser feita por meio da via alternativa, utilizando métodos como a 

conciliação, inclusive a online, que já é bastante utilizada no modelo europeu que deu 

origem ao nosso texto legal brasileiro, conforme apontam estudos19 internacionais. 

No cenário brasileiro, podemos citar a feliz e eficaz iniciativa da Secretaria 

Nacional de Desenvolvimento do Consumidor20, além de outros tipos resolução online de 

disputas uma vez que vemos a mudança de perfil comportamental do brasileiro que vem 

usado mais a internet21 para dirimir litígios, e em alguns casos a arbitragem para 

solucionar essas questões. 

                                                 
18 Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-novo-contencioso-de-dados-pessoais-
sua-organizacao-esta-preparada-13102019>. Acesso em 20 de junho de 2020.  
19 .CLIFFORD, Damian. VAN DER SYPE, Yung Shin. Online dispute resolution: Settling data protection 
disputes in a digital world of customers. In: Computer Law & Security Review: The International Journal of 
Technology Law and Practice, 2015. Ver também: OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
development), Report on the cross-border enforcement of privacy laws, 2006. Disponível em: 
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/37558845.pdf. 
20 Professor universitário e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Timm terá o desafio nos próximos quatro anos de coordenar todo o Sistema Nacional de Proteção ao 
Consumidor que, além da Senacon, envolve centenas de Procons e departamentos do Ministério Público e 
da Defensoria Pública espalhados pelo país. Em entrevista ao JOTA, ele elencou as metas para o próximo 
período e afirmou que o principal objetivo da secretaria é auxiliar na desjudicialização das relações de 
consumo. Alterações nas normas regulatórias que deem mais segurança jurídica ao mercado e investimento 
na divulgação das ferramentas de mediação entre consumidor e empresas que evitam a intervenção do 
Judiciário, como o consumidor.gov, são alguns dos projetos que o secretário tem desenvolvido neste início 
de trabalho. Disponível em <https://www.jota.info/justica/secretario-do-consumidor-desafogar-justica-
23012019> Acesso em 20 de junho de 2020. 
21 Em rápida consulta no sítio eletrônico da Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs (AB2L), 
verifica-se que há mais de dezessete empresas brasileiras oferecendo serviços de ODR. Somente uma 
dessas empresas, a lawtech Sem Processo, transacionou R$ 1 bilhão em acordos dentro de sua plataforma. 
Quando se fala em ODR in company aqui no Brasil, temos o extremamente bem-sucedido caso do Mercado 
Livre, que já alcançou 98,9% de desjudicialização através de técnicas de promoção das melhores 
experiências para seus consumidores e usuários. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-



Em que pese não ser a arbitragem tema discutido neste trabalho, seria a LGPD 

extremamente importante nesses casos, para tanto, vale mencionar de maneira 

sintetizada, observações e autores, apresentados como Bruno Bioni e Carlos Alberto 

Carmona, no que se refere aos direitos disponíveis, e, portanto, arbitráveis, que estejam 

relacionados aos direitos da personalidade que estão tratados na LGPD. Nesse sentido, 

vale trazer trechos22 que refletem o tema.   

Para os casos em que a administração pública seja parte, talvez consigamos 

evoluir bastante, dando um passo mais largo do que o que já vinha dando a sociedade 

civil e consumerista, conforme sugere Sergio Amorim e Ricardo Schneider23, estimulando 

ainda mais o uso dessas tecnologias, já que a lei geral de proteção de dados  propicia 

esse cenário, e porque não estimula o uso dessas funcionalidades, uma vez que agora os 

regulará de maneira mais direta com a LGPD.  

Nesse sentido, alguns especialistas observam que na redação da LGPD há 

artigos24 que foram literalmente copiados do CDC, logo, determinadas especificidades 

                                                                                                                                                                  
analise/artigos/o-novo-contencioso-de-dados-pessoais-sua-organizacao-esta-preparada-13102019> Acesso 
em 20 de junho de 2020. 
22 “A privacidade é direito da personalidade por excelência, da mesma forma que a proteção de dados 
pessoais. Assim, em uma primeira análise, a arbitragem não poderia ser utilizada para solucionar conflitos 
que versem sobre proteção de dados pessoais. Porém, será que existem outras disputas envolvendo dados 
pessoais, inseridas no escopo da LGPD que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis? É um tópico 
em aberto, mas podemos pensar, por exemplo, nas disputas travadas entre agentes de tratamentos, acerca 
de disposição contratual que verse sobre direito de regresso em razão de responsabilização havida perante 
o titular dos dados ou, ainda, nos litígios envolvendo transferências de dados entre agentes de tratamento. 
Em síntese, as questões que tratem das consequências patrimoniais de certa relação jurídica. Bruno 
Ricardo Bioni defende a autonomia do direito à proteção de dados pessoais, o reconhecendo como “um 
novo direito da personalidade que não pode ser amarrado a uma categoria específica, em particular ao 
direito à privacidade.. Vale lembrar, ainda, que a inclusão da proteção de dados pessoais no rol de direitos e 
garantias fundamentais previsto no Artigo 5º da Constituição Federal é objeto da PEC 17/19. Sobre este 
tópico, poderíamos fazer um paralelo com o histórico no que tange a arbitrabilidade de litígios envolvendo 
propriedade intelectual e, mais recentemente, daquelas relacionadas ao direito de família. Mais 
considerações sobre esse tema fogem do escopo do presente relatório.” BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de 
dados pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 98. Sobre o 
tema, ver mais em:  CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96, 3. 
ed. São Paulo: Atlas, 2009, pp. 38-39. TRAKMAN, Leon, WALTERS, Robert and ZELLER, Bruno. Is 
International Arbitration Prudent when Dealing with Personal Data Challenges? Transnational Dispute 
Management; UNSW Law Research Paper, nº 19-95, agosto de 2019. Disponível em: 
https://ssrn.com/abstract=3503176. Ver também Online Arbitration: Working Group chaired by Thomas Clay, 
Professor at the Faculty of Law at the Sorbonne. April 2019, pp. 41-43. Disponível em: 
http://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/ uploads/2019/04/Online-Arbitration.pdf. E 
https://dataarbitration.co.uk. 
23 AMORIM, Fernando Sérgio Tenório de; RODRIGUES, Ricardo Schneider. A resolução online de litígios 
(ODR) na administração pública: o uso da tecnologia como estímulo à transparência. In.: Direito, Estado e 
Sociedade, nº 54, pp. 171-204, 2019, p. 190. 
24 Art. 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, 
individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de 
tutela individual e coletiva. “Repetindo contingências velhas e revelhas, como inversão do ônus da prova, 
solidariedade, responsabilidade objetiva e uma generosa possibilidade de desconsideração da 
personalidade jurídica. In, BECKER Daniel; ALBERNAZ, Carolina; BRÍGIDO, João Pedro. LGPD e 
reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de serviços públicos. JOTA. Disponível: 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-e-novas-tecnologias/lgpd-e-reequilibrio-



procedimentais que só vemos em demandas consumeristas, venham  fazer parte também 

da realidade quando da tratativa da LGPD, isso sem contar que o fluxo de trabalho da 

autoridade nacional de proteção de dados será proporcional ao dos campos que a lei de 

dados abarca, devendo atuar perante uma gama de entes e entidades, muito diferente do 

que ocorre com a setorização das demais agências reguladoras.  

Portanto, nota-se uma atuação direcionada das agências setoriais, ao passo que 

a Autoridade Nacional de Proteção de Dados atuará de maneira diversificada, envidando 

esforços para solucionar problemas e dar direcionamento desde às questões relativas aos 

pequenos empresários e relações contratuais de consumo, como os mais desafiadores 

casos envolvendo tudo ligado à tecnologia e suas grandes empresas. 

Porém, destarte para que a sugestão anteriormente mencionada é para um 

possível caos diante de uma problemática que desde já tem de ser resolvida, qual seja a 

da correta criação e funcionamento da ANPD, cuja figura é essencial ao funcionamento 

sistêmico da LGPD, que tem como ideia principal a prevenção de litígios e não a  criação 

deles, daí, mais uma vez, deve-se atentar para a importância da correta implementação 

desse órgão / autoridade, que é muito mais do que fiscal, é regulamentador e 

direcionador.  

 Dito isto, resta inescusável a devida criação da ANPD, como sendo o alicerce 

central e vigoroso para a devida efetivação dos direitos insculpidos na LGPD e sua 

consequente efetivação, e, para além disso, devida e autônoma regulação das relações 

jurídicas que surgirão com a entrada em vigor da lei, ao que tudo indica, em maio de 

2021, data qual, esperamos que o impasse hoje tão debatido nas bancadas já tenha sido 

ponto de convergência e resolução, com a implantação de um conselho da ANPD e sua 

real consecução.  

 

5 AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E SEUS DESAFIOS. 

A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma agência reguladora 

que fiscalizaria a aplicação da lei de proteção de dados, tanto em relação à atuação 

privada, quanto em relação à atuação estatal25. 

                                                                                                                                                                  
economico-financeiro-dos-contratos-de-concessao-de-servicos-publicos-07072019 – Acesso em 12 de jul. 
2019. 
 
25 DIAS NETO, Camilo F.; SILVA, Letícia Neves da. Considerações e críticas da Lei Geral de Proteção de 
Dados (13.709/18) e seus vetos parciais. In: CASTRO QUIRINO, Carina de. et all (Org.). Debates sobre 
Estado Empresário e Regulação: Perspectivas Latino-Americanas. Curitiba, CRV, 2019. 



 Nos moldes da GDPR e da maioria dos países europeus26 que instituíram suas 

agências reguladoras, as fizeram sob o regime de autoridade pública com independência, 

autonomia e controle, possuindo ainda poderes de investigação, correção e aplicação da 

legislação, inclusive com sanções, bastante parecido que o que foi designado à ANPD 

quando da redação da LGPD em 2018, porém incerto nos dias atuais. 

 No caso brasileiro, ainda no início das tratativas para implantação da LGPD, houve 

veto, por parte do Presidente da República, à época Michel Temer, que justificou-se sob a 

alegação de vício de iniciativa acerca da criação da agência, que deveria ser do próprio 

chefe do poder executivo, violando, em tese, os artigos 2º e 61, § 1º, inciso II da 

Constituição Federal momento em que começaram discussões acerca da 

constitucionalidade da criação da ANPD, sob o fundamento de usurpação de 

prerrogativa27, que parece não ter fundamento, uma vez que a súmula 528 do STF trata 

do tema, que inclusive já foi alvo de decisão29 desta casa. 

Dentre os tópicos trazidos à reflexão por parte de alguns especialistas, no que 

tange ao rito legislativo, apontou-se problemas, haja vista que, a aprovação do PL 

53/2018 foi realizado concomitantemente nas duas casas legislativas. Outra questão 

                                                 
26 Nestes estado-membros europeus, os órgãos que controlam, uma vez que possuem poderes de 
investigação e correção, a aplicação da legislação. Cada estado-membro da União Europeia possui sua 
própria autoridade, que ainda presta aconselhamento especializado sobre as questões da proteção de 
dados, e recebe e investiga reclamações apresentadas por violações da lei. Disponível em: “WHAT are Data 
Protection Authorities (DPAs)?” (2018) <https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-
are-data-protection-authorities-dpas_en>. Acesso em: 22 nov. 2018. 
27 Não fica caracterizada a usurpação de prerrogativa por parte do legislativo. Ao contrário, conforme o Art. 
55, §4º, do PLC nº 53/2018, a incumbência relativa à estruturação do novo órgão administrativo, a ANPD, é 
do Presidente da República, a ser exercida por meio de decreto. In: Constitucionalidade da criação da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados Tramitação legislativa e ausência de usurpação de prerrogativa. 
Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/constitucionalidade-da-criacao-da-autoridade-
nacional-de-protecao-de-dados-24072018>. Acesso em 19 de junho de 2020. 
28 O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação formal do Direito, gerado pela 
usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja 
ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a 
própria integridade jurídica do ato legislativo eventualmente editado. Dentro desse contexto – em que se 
ressalta a imperatividade da vontade subordinante do poder constituinte -, nem mesmo a aquiescência do 
Chefe do Executivo mediante sanção ao projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem 
o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Por isso mesmo, a tese da convalidação das leis resultantes 
do procedimento inconstitucional de usurpação – ainda que admitida por esta Corte sob a égide da 
Constituição de 1946 (Súmula 5) – não mais prevalece, repudiada que foi seja em face do magistério da 
doutrina (…), seja, ainda, em razão da jurisprudência dos Tribunais, inclusive a desta Corte(…). [ADI 1197, 
rel. min. Celso de Mello, P, j. 18-5-2017, DJE de 31-5-2017.]  
29 Às normas constitucionais de processo legislativo não impossibilitam, em regra, a modificação, por meio 
de emendas parlamentares, dos projetos de lei enviados pelo Chefe do Poder Executivo no exercício de sua 
iniciativa privativa. Essa atribuição do poder legislativo brasileiro esbarra, porém, em duas limitações: a) a 
impossibilidade de o parlamento veicular matérias diferentes das versadas no projeto de lei, de modo a 
desfigurá-lo; e b) a impossibilidade de as emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa do 
Presidente da República, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 166, implicarem aumento de despesa 
pública (inciso I do art, 63 da CF). (ADI 3.114/SP, Rel. Min Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2002) 



levantada seria relacionada à questão da iniciativa legislativa30 para a criação desta 

autoridade. Todavia, a criação da autoridade, nos moldes do art. 55 da LGPD que sofreu 

vetos e passou a ser delineada sob o escopo do art. 55 A e seguintes, incluídos pela Lei 

13.853/2019 e regimento nos termos da lei 9.986/2000, já tendo sido atualmente 

apaziguado na jurisprudência31.  

Outro ponto também discutido seria aquele relacionado à independência funcional 

deste órgão cujo, em primeira análise, dada a redação da LGPD, poderia ensejar dúvidas 

quando lido em conjunto com a Lei nº 13.848/2019 que atribuiu às Agências Reguladoras 

condição do exercício de sua autonomia decorrente de sua natureza especial. 

Durante algum tempo, no início das discussões, foi ponto de atenção a 

probabilidade de vinculação da autarquia a alguma Secretaria atrelada à Casa Civil, 

implicando diretamente em sua independência e autonomia. Isso porque o objetivo de 

criação de uma agência fiscalizadora é de que ela assume função de fiscalizar tanto os 

indivíduos e empresas, em esfera privada, quanto à atuação estatal. Criar um órgão de 

vigilância institucionalizado, na prática, seria uma completa incongruência, sobre o tema 

Danilo Doneda diz que o órgão deve possuir independência funcional, mesmo se for 

vinculado ao governo32.  

Outra questão que alcançou até mesmo os Estados, quando das primeiras 

conversas sobre o tema da ANPD, foi de haver órgãos autônomos nos próprios Estados 

da Federação Brasileira33, levado às câmaras estaduais de São Paulo, e de Vinhedo, 

                                                 
30 Iniciada no seio do Poder Legislativo, por meio do PL 4.060/2012, e subsequentemente do PLS 
330/2013, ambos de autoria de parlamentares, também o é que o encaminhamento do PL nº 5.276/2016, se 
deu por iniciativa da então Presidente da República. Assim, alinhada que estava ao disposto na CF, Art. 62, 
inciso II, alínea ‘b’, a criação do órgão administrativo competente, defendida na exposição de motivos e 
presente no Art. 53 do texto encaminhado pela presidência, gozava de plena legitimidade constitucional. In: 
Constitucionalidade da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Tramitação legislativa e 
ausência de usurpação de prerrogativa. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/constitucionalidade-da-criacao-da-autoridade-nacional-de-protecao-de-dados-24072018>. 
Acesso em 19 de junho de 2020. 
31 STF Jurisprudência: Às normas constitucionais de processo legislativo não impossibilitam, em regra, a 
modificação, por meio de emendas parlamentares, dos projetos de lei enviados pelo Chefe do Poder 
Executivo no exercício de sua iniciativa privativa. Essa atribuição do poder legislativo brasileiro esbarra, 
porém, em duas limitações: a) a impossibilidade de o parlamento veicular matérias diferentes das versadas 
no projeto de lei, de modo a desfigurá-lo; e b) a impossibilidade de as emendas parlamentares aos projetos 
de lei de iniciativa do Presidente da República, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 166, implicarem 
aumento de despesa pública (inciso I do art, 63 da CF). (ADI 3.114/SP, Rel. Min Carlos Britto, Tribunal 
Pleno, DJ 7.4.2002 
32 Nesse sentido, Danilo Doneda, já se manifestou no sentido de que, se a autoridade fiscalizadora for 
transformada em um órgão vinculado ao próprio governo, é necessário que este órgão possua um status 
que o permita controlar outros, e que possua pressupostos de independência funcional. Caso contrário, ele 
afirma que a fiscalização não funcionará. (DONEDA, 2020) 
33 Outra situação que está começando a suscitar questionamentos e que poderia vir a ser uma solução 
para a falta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é a criação de legislações e autoridades por 
parte dos estados e dos municípios, o que, de fato, já vem ocorrendo. Em São Paulo existe uma proposta 
prevendo essa criação (PL 598/2018). Também no estado do Rio Grande do Sul (PL 293/2017) e do Rio de 
Janeiro (PL 375/2015) estão em trâmite projetos semelhantes, assim como nos municípios de Recife (PL 



nesta última, à época, tivemos até seguimento do PL com sua aprovação, o que, 

felizmente, não vigorou. 

Superados essas problemáticas, com relação à competência decisória da ANPD, 

o art. 55-B34 confere essa característica ao órgão regulador, o que eventualmente 

encerraria a controvérsia, colocando-o em pé de igualdade aos de órgãos da 

administração central, cuja característica fundamental visa combater qualquer 

interferência ou abalo à sua independência, ponto muito bem visto e desenvolvido por 

José Roberto Pimenta Oliveira35 quando da interpretação da LGPD, especialmente 

quando lembramos da estreita relação da lei nacional com a lei europeia, cujos 

apontamento de Beto Vasconcelos e Felipe de Paula36 restam mais do que claros e 

exaustivos quando comentam do tema..  

Muito se discute acerca dos parâmetros para uma regulação efetiva. Em 2019, 

estudos37 do comitê europeu de implantação da GDPR confirmaram que a punição por si 

só não é a melhor das estratégias, pois ela ensejaria o tema já discutido anteriormente do 

demandismo, e causaria enorme insegurança jurídica, optando-se por uma regulação 

responsiva38 foi mais eficiente.  

                                                                                                                                                                  
182/2018), Fortaleza (PL 337/2018), João Pessoa (PL 631/2018) e Vinhedo (PL 12/2017), nesta última já 
tendo sido, inclusive, aprovado.  
34 Art. 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 (cinco) diretores, incluído o Diretor-
Presidente. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) § 1º Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão 
escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos 
termos da alínea ‘f’ do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, no mínimo, de nível 5.   
35 “Por outro lado, não há expressa dicção legal declarando a Agência como última instância administrativa 
decisória no setor, na Lei 9.427, de 1996, competindo-lhe apenas “dirimir, no âmbito administrativo, as 
divergências entre concessionárias, permissionárias, autorizadas, produtores independentes e 
autoprodutores, bem como esses agentes e seus consumidores”. A ANEEL, através da Resolução 233, de 
14.7.1998, considerou que “a instância máxima de recurso, nas matérias submetidas à alçada da Agência, 
será a Diretoria” (art. 45). Desse modo, em termos de interferência política no Poder Executivo, na direção 
da autarquia, dado o pioneirismo do modelo, a independência restou comprometida”. In OLIVEIRA, José 
Roberto Pimenta. A ANEEL e Serviços de Energia Elétrica. In: SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo 
Econômico. São Paulo: Sociedade Brasileira de Direito Público, Malheiros, 2000, p. 343. 
36 “Aliás, a vinculação à Presidência da República, por si só problemática, carrega em si dificuldades 
específicas: pode não haver suficiente autonomia e independência institucional exigidas de outros países de 
modo a assegurar a cooperação jurídica internacional para a transferência de dados pessoais entre nações. 
Pode ser o caso, em especial, para os Estados-Membros da União Europeia sob a disciplina da GPDR. 
Outra crítica com a qual alinhamos, diretamente relacionada à primeira, diz respeito à inescapável redução 
da capacidade de regulação e fiscalização, por parte da ANPD, do tratamento de dados pessoais pelo 
Poder Público. Se o ente perdeu importante parcela de autonomia e independência, em especial dada a 
inexistência de mecanismos mínimos estabelecidos internacionalmente, como garantir que haverá proteção 
de direitos individuais frente a atuação do Poder Público?” In: VASCONCELOS, Beto. PAULA, Felipe de. A 
autoridade nacional de proteção de dados: origem, avanços e pontos críticos. In: TEPEDINO, Gustavo; 
FRAZÃO, Ana; SILVA, Milena Donato da (Coordenação). Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no 
Direito Brasileiro. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 732. 45 Idem, p. 733 
37 Primeira supervisão sobre a implementação da RGPD e os papéis e recursos das autoridades 
supervisoras nacionais, Comitê Europeu para a Proteção de Dados, 26 de fevereiro de 2019, página 7. 
Disponível em: https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1633 . Acesso: 23 de junho de 2020.  
38  Conforme estudo realizado pelo CEDIS IDP: “a regulação responsiva baseia-se no engajamento 
construtivo com organizações reguladas ao fornecer-lhes informações, aconselhamento e suporte. Isso 



Nesse sentido, no Brasil, como consideração, percebemos que o engajamento na 

construção de uma autoridade reguladora que possua também colaboração bilateral 

efetiva com as autoridades de outros países, bem como representar o país em tratativas 

estratégicas relacionadas ao tratamento de dados, fato que é inclusive sugestionado pela 

LGPD aprovada em seu art. 55, inciso J IX39. 

Para além disso, é importantíssimo que a LGPD esteja filiada às demais 

estruturas de proteção de dados a nível global40, necessitando inclusive que a ANPD 

alinhem-nas para que o Brasil fortaleça ainda mais suas relações globais públicas e 

privadas, estabelecendo diretrizes efetivas para seu funcionamento no país, conforme 

sugere redação do art. 55 J XX e XIII41. 

Outro ponto importante de se alinhar seria aquele relacionado às sanções por 

descumprimento da LGPD, previstos no art. 55, inciso J IV42 uma vez que muito se 

discute, diante da postergação da entrada em vigor da LGPD após Medida Provisória 

MP/959 em razão do contexto de pandemia, onde poderíamos ter postergado talvez 

somente a aplicação das multas e sanções que a lei comtempla, tendo desde já a 

implementação da ANPD e das regras por parte das empresas sem que aquele período 

obscuro inquisitivo que se verificou, conforme citado anteriormente, os países da Europa 

não ocorresse no Brasil, uma possível tentativa de salvar o caos financeiros que vivem as 

empresas diante da pandemia, melhorando a economia do país e suas relações 

internacionais.  

                                                                                                                                                                  
também significa fomentar uma cultura de diálogo aberto entre os reguladores, organizações reguladas e 
outros stakeholders relevantes (tal como especialistas acadêmicos e privados), além de aprender com as 
experiências deles sobre o tratamento de dados pessoais responsável e em conformidade com as leis 
vigentes.” Disponível em: “O papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) 
conforme a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Centre for Information Policy 
Leadership (CIPL) e Centro de Direito, Internet e Sociedade do Instituto Brasiliense de Direito Público 
(CEDIS-IDP). Disponível em: < https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/[pt]_cipl-
idp_paper_on_the_role_of_the_anpd_under_the_lgpd__04.17.2020_.pdf > Acesso: 19 de junho de 2020.  
39Frisa-se que este foi o texto incluído pela Lei 13.853 de 2019 a LGPD vigente.  Art. 55-J. Compete à 
ANPD:   IX - promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros 
países, de natureza internacional ou transnacional;    
40 Regulamentação (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 sobre a 
proteção de pessoas naturais com respeito ao tratamento de dados pessoais e sobre a livre movimentação 
de tais dados e a revogação da Diretriz 95/46/EC (General Data Protection Regulation – Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados). 
41 Art. 55-J. Compete à ANPD:   XX - deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a 
interpretação desta Lei, as suas competências e os casos omissos;               (Incluído pela Lei nº 
13.853, de 2019) XIII - editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e 
privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o 
tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos 
nesta Lei;              
42 Art. 55-J IV IV - fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em 
descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla 
defesa e o direito de recurso;                 



Outra questão bastante relevante nesse contexto, é que sem a figura da ANPD 

temos óbices perigosos refere-se às decisões automatizadas43, que começam a  ser 

implementadas no Brasil, mas que, até então, em termos de segurança parecem não 

estar totalmente bem caracterizadas44, sendo feitas através do código de defesa do 

consumidor.   

Nesse sentido, se a ANPD tem, dentre outras funções a de instituir um modelo 

seguro e efetivo para aplicação da LGPD e afins, seria ela que trataria do tema a fim de 

qualificar as informações e instituir um possível rito para que o processo seja feito de 

maneira automatizadas e de fato segura. 

Em recente estudo publicado, Isabella Ferrari e Daniel Becker45 percebem que a 

ausência de uma ANPD devidamente instituída gera incerteza no básico que a LGPD 

propõe acerca da concessão de dados com informações claras e adequadas sobre o 

procedimento, e que, especificamente no caso das decisões automatizadas que tem tudo 

para acontecer, mas parecem ainda favorecerem um cenário dicotômico quando 

analisado o art. 20 parágrafo 1º da LGPD que poderia colocar este órgão, neste tocante, 

em condição ainda mais estratégica. Em análise ao texto da LGPD, fica claro que a ANPD 

tem a obrigação de fazer valer, nesse sentido, vide art. 55 inciso J, III46. 

Não é segredo para ninguém que, dentre as exigências da LGPD, temos as 

questões relacionadas às atividade de tratamento de dados, art. 55 inciso J, XX47 que 

coloca como sendo de competência da ANPD instituir formas de publicidade ao 

tratamento de dados,  logo, entende-se como fundamental a aplicação do art. 6 inciso 

VI48 da lei, pois somente assim os direitos tracionados pela LGPD poderão ser 

experienciados na prática dando o controle dos dados pessoais aos seus próprios 

                                                 
43 VENTURA, Ivan. Cadastro positivo: empresa é obrigada a indenizar consumidor por “informação 
genérica” de score. O Consumerista. Disponível em: https://www.oconsumerista.com.br/2020/02/cadastro-
positivo-empresa-e-obrigada-a-indenizar-consumidor-por-informacao-generica-de-score/ – Acesso em 23 de 
junho de 2020. 
44 SELBST, Andrew; POWLES, Julia. Meaningful information and the right to explanation. International Data 
Privacy Law, v. 7, n. 4, 2017. 
45 Ver mais em: Ad astra per aspera: postergação da LGPD e revisitação do art. 20, § 1º Artigo é 
responsável por criar o pequeno feixe de regulação de aplicações de IA, como as decisões automatizadas 
Disponívle em: < https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-e-novas-tecnologias/ad-astra-
per-aspera-postergacao-da-lgpd-e-revisitacao-do-art-20-%c2%a7-1o-09052020 > Acesso em 20 de maio de 
2020.  
46 Art. 55-J , II - elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da 
Privacidade. 
47 Art. 55-J , IXX - deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação desta 
Lei, as suas competências e os casos omissos. 
48 Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes 
princípios: VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis 
sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos 
comercial e industrial. 



titulares, inclusive exigindo as boas práticas das empresas e afins com base num layred 

approach, melhorando as relações com os clientes / usuários. 

Este interessante tópico atribuído à ANPD quando relacionado à accountability e 

boas práticas, é considerado pela comunidade internacional um dos alicerces para a 

efetiva regulamentação sobre proteção de dados. Hoje, o que se tem são basicamente 

certificações privadas como os ISO, e algumas ferramentas que conferem mais 

transparência ao sistema, porém, no cenário da LGPD, conforme art. 50 essas diretrizes 

serão atribuições deste órgão que com certeza deverá explorar melhor o tema.  

Dentro desse viés de regulação, regras sobre compartilhamento de dados 

também serão atribuições da ANPD. Inteligentemente a LGPD seguiu o modelo instituído 

pela União Europeia49, trazendo regras específicas sobre dados sensíveis, conforme art. 

11 parágrafo 3º50; sobre dados entre organizações públicas e privadas, art. 26 parágrafo 

1 e art. 27; art. 30.  

Ainda com aspecto regulatório a ANPD também implementará o direito à 

portabilidade de dados, que, apesar de não ser um direito novo, agora com a LGPD e a 

necessária atualização dos padrões de tratamento de segurança desses dados terá de 

suportar as regras do art. 18 inciso V51 da LGPD, incentivando o trabalho conjunto da 

ANPD e dos stakeholders e industriais para completa compreensão do cenário em que se 

encontra atualmente esse tópico.   

Outras questões que também ficam a cargo da ANPD, conforme art. 55- J, XIII52, 

que deverá obrigar organizações que trabalhem com dados a apresentação de relatório 

de impacto haja vista do risco na lida com os dados então avaliações deverão ser feitas 

por meio da apresentação desses em prazo razoável, o que não fica definido na lei e 

também deverá ser instituído pela ANPD, apesar da redação do art. 48 § 2º53 quando se 

                                                 
49 UK ICO Data Sharing Code of Practice – Proposta de código para consulta. Disponível em 
<https://ico.org.uk/about-the-ico/ico-and-stakeholder-consultations/ico-consultation-on-the-draft-data-sharing-
code-of-practice/> Acesso em 23 de junho de 2020.  
50 Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: § 3º 
A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com objetivo de 
obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade 
nacional, ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências. 
51 Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular 
por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: V - portabilidade dos dados a outro fornecedor 
de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade 
nacional, observados os segredos comercial e industrial;    (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 
2019)     Vigência 
52 Art. 55-J. Compete à ANPD: III - editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais 
e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o 
tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos 
nesta Lei. 
53  Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de 
segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. § 2º A autoridade nacional verificará a 



refere a possíveis danos relevantes aos titulares dos dados que fala em 10 dias úteis para 

minimizá-los e em até 30 a 60 dias para apresentação do relatório à ANPD, o que com 

certeza gerará, internamente por parte da empresas um enorme trabalho, que também 

demandará tempo.   

Felizmente, e com certeza muito influenciado pelas experiências internacionais  

no que tange às pequenas e médias empresas, a ANPD deverá tratar de instituir planos e 

regras com procedimentos facilitados, vide art. 55 inciso J XVIII54, o que, com certeza foi 

estimulado pelo, dentro outros princípios, o da desburocratização, que, assim como a 

necessidade atual da LGPD, também se fez extremamente necessário hodiernamente 

facilitando as práticas de mercado e dinamizando a relação público privada.  

Nesse tocante, a experiência internacional, com base no  ICO SME data 

protection hub, da União Europeia, o Irish DPC Guidance for SMEs da Comissão de 

Proteção de Dados Irlandesa, ou ainda a  Ferramenta AEPD para PMEs “Facilita RGPD” 

pela Agência de proteção de dados Espanhola, sugere a criação pela ANPD de canais 

que respondam direta e efetivamente os questionamentos das pequenas empresas para 

estarem em acordo com a LGPD55, realçando novamente a interação com o princípio da 

boa fé.  

São vários os motes que ficarão a cargo da ANPD e desde já são encarados 

como desafios. Há que se pensar em como será feita, por exemplo, a transferência 

internacional de dados pessoais, conforme art. 3356 da LGPD, ou ainda sobre as técnicas 

de anonimização, vide art. 1257 da LGPD, que em tempos de pandemia estão também 

ganhando destaque, há também aqueles relacionados à educação e formação de 

indivíduos, art. 55 inciso J VII58, que também daria um novo artigo diante da sua 

importância, ainda mais em se tratando de Brasil e nosso aculturamento com relação à 

importância dos dados e sua efetiva proteção;  aqueles relacionados às sanções 

                                                                                                                                                                  
gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar 
ao controlador a adoção de providências, (...). 
54 Art. 55-J. Compete à ANPD:  XVIII - editar normas, orientações e procedimentos simplificados e 
diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem 
como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou 
empresas de inovação, possam adequar-se a esta Lei;   
55 Disponível em: < https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/[pt]_cipl-
idp_paper_on_the_role_of_the_anpd_under_the_lgpd__04.17.2020_.pdf > Acesso: 19 de junho de 2020. 
56 Art. 35. A definição do conteúdo de cláusulas-padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas 
contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, 
certificados e códigos de conduta, a que se refere o inciso II do caput do art. 33 desta Lei, será realizada 
pela autoridade nacional. 
57 Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei, salvo 
quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente 
meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.  
58 Art. 55-J. Compete à ANPD:   VII - promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e 
internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade;     



administrativas, art. 5259 e 5360 da LGPD, que devem seguir as diretrizes 

principiológicas da CF/88 e da Lei 9784/9961; o correto acesso à ele próprio, como, por 

exemplo já criou o conselho de defesa do consumidor, que também terá de instituir a 

ANPD diante da exigência do art. 55 inciso J, V62 e XXIV63. 

 Tendo em vista a alta especialidade da Lei de Proteção de Dados, além das 

inúmeras menções à Autoridade em seus dispositivos que remontam à sua importância, 

pode-se afirmar que a falta de sua criação, basicamente, inviabilizaria a aplicação da 

legislação no Brasil.  

Nesse sentido, Fabricio da Mota e Gustavo Sabóia64, apresentaram estudo que 

encerrou exatamente este pensamento. Sabóia que é um dos indicados ao Conselho 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais, em seu estudo aponta em síntese, que o 

silêncio do governo federal em não dar corpo e cara à ANPD gera enorme insegurança 

jurídica, e que já estamos atrasados em relação a indicação de membros diretores e 

edição de decreto específico para a estruturação do órgão.  

 Ademais, após MP 959, o reflexo é bastante negativo, uma vez que a não criação 

da ANPD e postergação do vigor da LGPD, prejudicará a elaboração dos planos e 

atividades de competência da ANPD, que, quando começar a operar, deverá observar os 

prazos instituídos pelo art. 55-f 65da LGPD com a criação de um regimento interno e 

ainda a regulamentação de propostas relacionadas às multas e sanções.  

Há ainda vários outros pontos que os especialistas nos atentam66, muitos deles 

que irão carecer de regulamentação caso o atual cenário de criação da ANPD não se 

                                                 
59 Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas 
nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional:  
60 Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas a 
infrações a esta Lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do 
valor-base das sanções de multa. 
61 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm> Acesso em 12 de maio de 2020. 
62 Art. 55-J. Compete à ANPD: V - apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo 
titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em 
regulamentação. 
63 Art. 55-J. Compete à ANPD: XXIV - implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, 
para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta Lei.     
64 Disponível em: <https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/anpd-
lgpd-problema-solucao-06012020> Acesso em 20 de maio de 2020. 
65 Art. 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no art. 6º da 
Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.                 (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019).  
66 Características de informações sobre o tratamento de dados pessoais para fins de concretização do 
direito de acesso facilitado pelo titular e de atendimento ao princípio do livre acesso (art. 9º, caput); 
Possibilidade de limitação (ainda maior) da comunicação e do uso compartilhamento de dados pessoais 
sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica (art. 11, § 3°); Padrões e 
técnicas utilizadas em processos de anonimização (art. 13, § 3°); Definição de acesso a dados pessoais e 
de práticas de segurança para adequação de ambiente controlado e seguro no qual os dados serão tratados 
para fins de estudos de saúde pública por órgãos de pesquisa (art. 13, caput e § 3°); Regras de 
portabilidade de dados pessoais (art. 18, inc. V); Prazo e termos para atendimento de requerimento de 
informações realizado pelo titular ao controlador dos seus dados pessoais (art. 18, § 3°); Termos e formato 



resolva, comprometendo a eficácia da LGPD, o que poderá ser um caos para o Brasil, 

seja na esfera litigiosa ou nas relações internacionais. 

Vale dizer que uma ANPD forte no Brasil, propicia um cenário de segurança 

jurídica, política e de integralidade importantíssimo também no viés econômico 

envolvendo as relações empresariais privadas e também as relações diplomáticas, cujas 

comprovadamente garantes retorno capital significativo ao país.  

Nesse sentido, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos mostrou67 em 2017 

que um ambiente regulatório seguro é importantíssimo para o Brasil, haja vista que, a 

cooperação internacional no âmbito de serviços de comunicações e tecnologia 

aumentaria em US$1,19 bilhão as receitas governamentais, US$25,44 bilhões em 

contribuições ao PIB, e US$5,31 bilhões em aumento novos investimentos, o que 

resultaria em mais de 78 mil empregos a longo prazo em nosso país. Portanto, resta 
                                                                                                                                                                  
para atendimento de solicitação, pelo titular, de cópia eletrônica integral de dados pessoais coletados com 
base no consentimento ou contrato (art. 19, § 3°); Prazo diferenciado para atendimento de requisição de 
confirmação de existência ou de acesso a dados pessoais em formato simplificado ou completo para 
setores específicos (art. 19, § 4°); Formas de publicidade das operações de tratamento pelo setor público 
(art. 23, § 1°) Regras sobre informação à ANPD, por pessoa jurídica de direito público, sobre a comunicação 
ou o uso compartilhado de dados pessoais com pessoa jurídica de direito privado (art. 27, par. único); 
Normas complementares sobre comunicação e uso compartilhado de dados pessoais (art. 30); Medidas de 
segurança necessárias para aferição do nível de proteção de dados de país estrangeiro ou de organismo 
internacional para fins de avaliação da ANPD quanto ao fluxo internacional de dados (art. 34, inc. V); Regras 
de definição de conteúdo, de fiscalização e designação de organismos certificadores de definição de 
cláusulas-padrão contratuais, de cláusulas específicas, de normas corporativas globais, selos, certificados e 
códigos de conduta para fins de transferência internacional de dados (art. 35, caput e § 3°); Regras para 
elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (art. 38, caput); Padrões de 
interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados, segurança e tempo de guarda dos 
registros de operações de tratamento (art. 40); Normas complementares sobre a definição e as atribuições 
do encarregado de proteção de dados, inclusive sobre a dispensa de sua indicação (art. 41, § 3°); Padrões 
técnicos mínimos para segurança e sigilo dos dados pessoais (art. 46, § 1°); Prazo para comunicação de 
incidente de segurança (art. 48, § 1°); Prazo para solução de reclamação do titular (art. 55-J, inc. V); 
Normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados para adequação à lei por 
microempresas, empresas de pequeno porte e startups (art. 55-J, inc. XVIII); Regras para indicação dos 
representantes da sociedade no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade 
(CNPD) (art. 58-A, § 3°, inc. I); Regras para acesso a dados tratados pela União nos termos da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) (art. 
62); e Normas de adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor 
da lei (art. 63). Há, nesse rol, questões de maior ou menor gravidade, a depender da ótica através da qual 
se enxergue o processo de adequação à LGPD ou mesmo a eficácia do sistema de proteção de dados 
brasileiro. Disponivel em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/anpd-lgpd-problema-solucao-
06012020> Acesso em 20 de maio de 2020. 
67 Fóruns onde autoridades de proteção de dados de todo o mundo trabalham juntas incluem o Working 
Party on Security and Privacy in the Digital Economy (SPDE - Grupo de Trabalho em Segurança e 
Privacidade na Economia Digital) da OECD, o Global Privacy Assembly (GPA - Assembleia Global de 
Privacidade, anteriormente conhecida como International Conference of Data Protection and Privacy 
Commissioners - Conferência Internacional dos Comissários para a Proteção dos Dados e Privacidade 
(ICDPPC)), o Ibero-American Data Protection Network (RIPD - Rede Ibero-Americana de Proteção de 
Dados), a Global Privacy Enforcement Network (GPEN - Rede Global para a Proteção da Privacidade) e a 
Cross-border Privacy Enforcement Arrangement (CPEA - Arranjo Transfronteiriço para a Garantia da 
Privacidade) da APEC (Cooperação Econômica ÁsiaPacífico).  Disponivel em: Relatório do CIPL sobre 
Regulação para buscar Resultados: Strategies and Priorities for Leadership and Engagement, disponível 
em: <https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_final_draft_-
_regulating_for_results_-_strategies_and_priorities_for_leadership_and_engagement_2_.pdf> Acesso em 
22 de junho de 2020.  



evidente que a criação da ANPD e efetivo cumprimento da LGDP uma nova possibilidade 

para melhora da economia.  

Por fim, conforme nos sugere a experiência estrangeira, todas as autoridades 

internacionais de proteção de dados possuem responsabilidades inerentes à posição 

regulatória, fato pelo qual, defende-se a atuação da ANPD como autarquia com 

autonomia funcional para sua correta atuação e possibilidade de fazer o Brasil ser aceito 

dentro da OCDE como um país que corretamente trata seus dados e colabora para a 

segurança jurídica internacional.  

 

6 A NECESSÁRIA REGULAÇÃO E CRIAÇÃO DA AUTORIDADE NACIONAL DE 

PROTEÇÃO DE DADOS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Antes de adentrarmos no mérito do tema, acerca da ANPD, é necessário 

mencionar a existência do marco legal sobre a nova lei das agências reguladoras que 

tivemos em 2019 (Lei nº 13.838/2019).  Se a lei de dados estivesse em vigência e a 

ANPD já existisse, dever-se-ia seguir e respeita-la, haja vista sua caracterização como 

“autoridade” reguladora e saneadora que a lei de dados imprime e os exemplos 

internacionais sugerem. 

Nesse sentido, referida lei aponta para características essenciais das agências 

reguladoras, que, dentre outras nuances, possui natureza especial, uma vez que está livre 

de subordinação hierárquica, possui autonomia decisória financeira e funcional e também 

autonomia administrativa e de pessoal, que só vem a dar valor à sua independência.  

Além disso, a própria GDPR exige independência regulatória por parte da ANPD, 

vide art. 5268. Nesse sentido, conforme sugere a própria Comissão Europeia, para 

validação desta autoridade de proteção de dados, eles irão levar em consideração três 

questões como pilar, quais sejam, a estrutura / organização; a função e, os poderes.  

Pressupõe-se, então que, desde já temos três diretrizes a respeitar: A própria 

LGPD; a Nova Lei das Agências Reguladoras, e as Diretrizes Internacionais da União 

europeia sobre dados pessoais, e, somente aí poderemos seguir com toda a construção 

                                                 
68 O artigo 52 da GPDR prevê que as autoridades nacionais de proteção de dados atuarão com total 
independência (art. 52, 1) e sem qualquer tipo de interferência externa (art. 52, 2), razão pela qual prevê 
que as autoridades de proteção de dados deverão ser dotadas de recursos humanos; técnicos, financeiros e 
estruturais necessários a realização de suas atribuições (art. 52, 4), prevendo de forma específica que a 
autoridade deve contar com quadro próprio de pessoal subordinado a sua diretoria (art. 52, 5) e autonomia 
financeira, de forma a assegurar “sua independência e que disponha de orçamentos anuais separados e 
públicos”, mesmo que provisionados pelo orçamento geral estatal (art. 52, 6). Por José Jeronimo Nogueira 
de Lima In A ESTRUTURAÇÃO DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: DESAFIOS 
PARA A EFETIVIDADE DA LGPD, 2019. pg. 14.  



da nossa autoridade de dados, fato que revela estarmos ainda mais atrasados e em 

dificuldade, porém, se trabalhado de maneira inteligente, com chances de nos 

adequarmos e conquistarmos credibilidade perante outros Estados. 

Atualmente, na América Latina, somente Argentina e Uruguai69 tiveram suas 

legislações validadas pela Parlamento Europeu no sentido da adequação das legislações 

e devida segurança e efetividade no tratamento e proteção aos dados que é a exigência 

na União Europeia, estando de acordo com a diretiva 95/46/CE em seu Art. 25. Dentro do 

modelo desses dois países Latinos, está a criação por parte da Argentina na “Direção 

Nacional de Proteção de Dados, e no Uruguai a “Unidade Reguladora e de Controle de 

Dados Pessoais” que é órgão de uma agência reguladora específica para a gestão 

eletrônica e da sociedade da informação.  

Como falamos anteriormente em relação à atuação da ANPD, por se tratar de 

dados pessoais, diferentemente de outras agências setorizadas, ela atuará de maneira 

transversal e abarca uma infinidade de assuntos, logo, como sugere a interpretação da lei 

4.595/1964 que tratou de instituir a primeira autarquia federal com poder regulador, o 

Banco Central, que não possui, porém, a independência formal e administrativa que 

instituímos como pensamento e sugestão ao longo do trabalho, uma vez que possui um 

Conselho Monetário Nacional, que, dentro da composição têm o Ministro da Fazenda, um 

Presidente do BC, Presidente do BNDES e outros membros nomeados pelo Presidente 

da república. 

                                                 
69 “URUGUAI: DECISÃO DE EXECUÇÃO DA COMISSÃO, de 21 de agosto de 2012, nos termos da 
Diretiva 96/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à adequação do nível de proteção de 
dados pessoais pela República Oriental do Uruguai, no que se refere ao tratamento automatizado de dados 
[notificada com o número C (2012) 5704]. (texto relevante para efeitos do EEE) (2012/484/EU). (6) As 
normas de proteção de dados pessoais da República Oriental do Uruguai baseiam-se em grande medida 
nas normas da Diretiva 95/46/CE e encontram-se estabelecida na Lei 18.331 de proteção de dados 
pessoais e ação de habeas data (Ley nº 18.331 de protección de datos personales y acción de habeas 
data), de 11 de agosto de 2008, que é aplicável tanto às pessoas singulares como às pessoas coletivas). (7) 
A referida lei é regulamentada pelo Decreto nº 414/2019, de 31 de agosto de 2009, aprovado no intuito de 
clarificar diversos elementos da lei e regular a organização, os poderes e o funcionamento da autoridade 
nacional de proteção de dados. O preâmbulo deste Decreto indica que, quanto a esta questão, a ordem 
jurídica nacional deve ser adaptada ao regime jurídico comparável mais comumente aceite, sobretudo o 
estabelecido pelos países europeus através da Diretiva 95/46/CE. [...] (10) A aplicação das normas de 
proteção de dados é garantida pela existência de vias de recurso administrativas e judiciais, em especial 
pela ação de habeas data, que permite à pessoa a quem se referem os dados intentar uma ação judicial 
contra o responsável pelo tratamento de dados, a fim de exercer o direito de acesso, retificação e 
supressão, e por um controlo independente efetuado pela Unidade Reguladora e de Controlo de Dados 
Pessoais (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales – URCDP), que tem poderes de 
investigação, intervenção e sanção, seguindo o disposto no artigo 28º da Diretiva 95/46/CE, e que de forma 
totalmente independente. Além disso, qualquer parte interessada pode recorrer aos tribunais para pedir uma 
indenização por danos sofridos em consequência do tratamento ilícito dos seus dados pessoais.” In LUCCA, 
Newton de; LIMA, Cintia Rosa Pereira de. Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) e 
Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. In: LIMA, Cintia Rosa Pereira de 
(Coordenação). Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados. 1. ed. São Paulo: Almedina, 2020. 
 



Nesse sentido, o modelo institucional do Banco Central acaba por retirar boa 

parte da autonomia hierárquica que se espera com a ANPD e, devido à intervenção de 

departamentos ligado à Administração Central Executiva resta por caracterizar 

subordinada.  

Outro ponto interessante de se mencionar quando falamos da ANPD em tempos 

de pandemia, bem como quando analisamos a sua atuação cenário prático e narramos 

toda a diferença em termos de setorização das demais agências reguladoras do Brasil, 

cujas possuem, internamente, órgãos específicos de atuação, dentro do escopo da LPGD 

e da criação da ANPD, vale mencionarmos a atuação do Conselho Nacional de Proteção 

de Dados, que seria, dadas as proporções e adequações, uma espécie de órgão interno 

da ANPD.  

O conselho será composto por 23 membros e deverá possuir membros dos 

órgãos Poder Executivo Federal, o Senado, a Câmara dos Deputados, o Conselho 

Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Comitê Gestor da 

Internet no Brasil, além de membros de entidades da sociedade civil com atuação 

relacionada a proteção de dados pessoais; instituições científicas, tecnológicas e de 

inovação; confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor 

produtivo; do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais; e 

aquelas representativas do setor laboral70. 

Notadamente a autorregulação dos dados pessoais pelo mercado evidencia, 

diante dos vários casos problemáticos e desarrazoados ser insuficiente e porque não 

desrespeitar o cerne da proposta contida na Lei de Dados, na medida em que as 

empresas utilizavam dos dados pessoais de forma abusiva, por vezes de forma 

discriminatória, tem sido objeto de sanção estatal, como citado anteriormente no caso da 

Decolar.com pelas práticas de geo pricing e geo blocking, que consiste basicamente em 

fazer o valor das passagens aéreas subirem ou haverem ofertas com preços especiais a 

depender da localização geográfica do consumidor, gerando enorme desconformidade, e 

por que não crime ao consumidor.  

No plano recente as iniciativas de combate ao COVID-19 envolveram a parceria 

estatal, nos mais diversos níveis, com operadoras de celular para monitorar aglomerações 

que, apesar de envolver supostamente dados agregados que seriam anonimizados, 

suscitou questionamentos acerca da possibilidade da individualização pessoal e da 
                                                 
70 Disponível em: <https://tozzinifreire.com.br/boletins/indicados-os-primeiros-membros-do-conselho-
nacional-de-protecao-de-dados-pessoais-e-da-
privacidade#:~:text=O%20Conselho%20Nacional%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20Dados%2
0Pessoais,dados%20pessoais%3B%20e%20aquelas%20representativas%20do%20setor%20laboral.> 
Acesso em 24 de junho de 2020.  



obtenção de dados considerados sensíveis pela LGPD, como a informação acerca da 

saúde do cidadão, o que levantou questões acerca da acerca da transparência de tais 

ações e do nível de proteção da privacidade no tratamento desses dados.  

Singapura, por exemplo71, criou dispositivo que controla o contato entre os seus 

cidadãos a partir de câmeras de vigilância e afins, que retornam um painel online e um 

mapa de controle epidemiológico. A China, por sua vez, utiliza o seu banco de dados com 

fotos e endereço e, quando determinada pessoa é vista nas ruas, imediatamente sofre por 

parte do poder público ditatorial sanções. Outros países parecem ter monitorados dados 

online e de gps, na tentativa de identificar e criar um mapa de contaminação, dentre 

outros. 

No Brasil já temos várias startups do setor de tecnologia trabalhando forte a 

questão, fora as prefeituras e governos estaduais que também estão utilizando seu 

sistema de dados para tentar controlar o cenário de crise.  

Há no brasil a Lei 13.979/2020 que instaura o cenário de calamidade, usando as 

medidas provisórias que vem ceifando direitos individuais, nesse sentido, há iniciativas 

para uso de drones e aeronaves pilotadas remotamente para fazer a coleta desses dados, 

assim como o acompanhamento integral dos telefones de usuários.  

Outros fatos um tanto quanto prejudiciais à esses direitos também vêm à tona, e 

poderiam, se não tivesse ocorrido suspensão72 da Medida Provisória 954 que coletou 

dados da população brasileira e os repassaria ao IBGE tornar o ambiente da segurança 

de dados no Brasil ainda mais perigoso  e hostil.  

 

7 IMPORTÂNCIA DA ANPD E SEUS REFLEXOS NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

Como vimos até aqui, a ideia de uniformização para o tratamento de dados 

pessoais é uma realizada, e a LGPD trata especificamente de direcionar legalmente 

acerca das obscuridades que cerceiam o tema, sendo que a ANPD possui atuação direta 

para concretização dos parâmetros propostos pela lei de dados, o que na prática, moldará 

relações jurídicas e minimizará casos passíveis de apreciação pelo poder judiciário à 

medida que estabelece diretrizes que atuam diretamente na casuística prática.  

Após extensa análise de casos envolvendo direito à privacidade, tratamento e uso 

de dados pessoais e afins, alguns pontos foram percebidos e destacados, principalmente 

                                                 
71 Disponível em: <https://co.vid19.sg/singapore/cases/singapore-case-199-37-year-old-male-singapore-
citizen, Acesso em 20 de abril de 2020.> Acesso em 24 de junho de 2020.   
72  Para saber mais: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=442090 > Acesso 
em 24 de junho de 2020.  



por já parecerem estar incorporados no comportamento procedimental e decisório das 

cortes.  

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal (STF) abriu informações internas de 

um sistema da Receita Federal à um cidadão, criando um enorme e perigoso precedente 

(RE no 673.707). 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua vez, TJ aceitando a presunção do 

dano moral em razão do tratamento ilegítimo de dados pessoais, inaugurando a tese do 

dano moral in re ipsa nesses casos (REsp 1.758.799, Rel. Nancy Andrighi, Julg. 12-11-

2019). 

Já o Ministério Público requerendo informações sobre tratamento de dados 

pessoais a empresas controladoras dos dados (Processo nº 0722935-57.2019.8.07.0001, 

DJe 20-11-2019). 

Ainda, a Defensoria Pública do Estado de SP requerendo em ação autônoma 

antecipação na produção de prova, onde o metrô de SP terá de implementar sistema de 

reconhecimento facial73 (Processo nº: 1006616-14.2020.8.26.0053). 

Ademais, na esfera privada por sua vez, inúmeros são os casos de vazamento de 

dados, fake news, sigilo, troca e venda de dados por empresas, dentre outros, que se 

somados e observados, já caracterizam o tratamento de dados e a resposta estatal como 

um problema que precisa urgentemente ser resolvido.  

Outra questão importante que devemos ressaltar neste momento pandêmico em 

relação à questão Jurisprudencial de dados no Brasil girou em torno da edição da MP 

954/2020 e sua inconstitucionalidade, que dentre outras medidas trouxe à tona o 

compartilhamento de dados anonimizados utilizados em telefonia, bem como o endereço 

dos brasileiros com o IBGE, tendo sido suspensa pela Ministra Rosa Weber.  

Este tema foi amplamente debatido por todas as esferas da sociedade, vindo a 

ser objeto de ADI proposta por diversos partidos políticos e ainda pela OAB Nacional, sob 

o fundamento de que tais compartilhamentos feriram a democracia brasileira e a norma 

base do texto constitucional em seu artigo 5º, especificamente nos incisos X, XII e LXXII. 

                                                 
73 A juíza Renata Barros Souto Maior Baião, da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, deferiu em parte 
um pedido de produção antecipada de provas para que o Metrô de São Paulo preste informações sobre a 
implementação de um sistema de reconhecimento facial, que custará R$ 58,6 milhões aos cofres públicos. 
Ela não concordou apenas com um dos pedidos, sobre a provisão orçamentária do Metrô para arcar com 
eventuais danos decorrentes de falhas e vazamentos na atividade de monitoração. Segundo a juíza, ele não 
cumpriria o requisito previsto nos artigos supracitados para justificar a eventual propositura de demanda 
futura, não havendo, ao menos por enquanto, fundamento para deferimento do pedido. A instalação do novo 
sistema de monitoramento está prevista para as linhas 1-azul, 2-verde e 3-vermelha. Após a abertura de um 
edital, o consórcio Engie Ineo Johnson será responsável pela implementação milionária. Disponível em: 
<https://www.jota.info/justica/juiza-determina-que-metro-de-sao-paulo-esclareca-reconhecimento-facial-
12022020>  Acesso em 20 de junho de 2020.  



Se seria ou não uma afronta constitucional, prefiro não adentrar no mérito que 

precisaria de artigo próprio para correta conceituação e análise, porém, fato é que na MP 

954 não mencionou nada a respeito de como isso será operacionalizado, ou seja, não 

menciona nada acerca do tratamento desses dados, da segurança e transferência desses 

dados, não menciona sequer a finalidade do uso desses dados, indo, portanto, de 

encontro à vários princípios regentes da LGPD. 

Os dados provavelmente serão utilizados para questões relacionadas à 

pandemia, entretanto, sob os termos da MP, “produção estatística oficial” para além de 

não ser necessário a alta quantidade de dados e informações, que podem, inclusive e 

dada a realidade brasileira de segurança de rede e afins, ser vazada e ir parar nas mãos 

erradas.  

Além disso, tal MP e uso desses dados vão de encontro com o que diz a própria 

Organização Mundial da Saúde quando o assunto é o compartilhamento de dados. que 

segundo item 13.1 da 58ª Assembleia da OMS, de onde se extrai o Regulamento 

Sanitário Internacional da OMS, que conta com mais de quinze menções especiais ao uso 

e tratamento de dados na pandemia, internalizada pelo Brasil por meio do Decreto n. 

10.212/ 202074 .  

Vale dizer sobre o tema que foi conceituado pela OMS como dado pessoal 

“qualquer informação relativa à uma pessoa física identificável”, o que torna ainda mais 

ampla a efetividade do decreto e validade dessa norma internacional. 

Outro ponto interessante de se analisar na MP 954 quando relacionamos a 

possível atuação da ANPD no contexto da LGPD, que, como explicado anteriormente, 

deverá operar de maneira parecida com a das agências setoriais, cuja disposição foi 

desrespeitada pela MP, se observados os parâmetros já instituídos pela própria ANATEl, 

conforme voto 30/2020PR75 que dispõe pontualmente sobre a maneira com a qual 

devem ser tratados os dados dos clientes de telefonia.  

                                                 
74 Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto revisado do Regulamento Sanitário 
Internacional, acordado na 58ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, em 23 de maio de 
2005, por meio do Decreto Legislativo nº 395, de 9 de julho de 2009; e Considerando que o texto revisado 
do Regulamento Sanitário Internacional entrou em vigor para a República Federativa do Brasil, no plano 
jurídico externo, em 15 de junho de 2007, nos termos de seu Artigo 59;  DECRETA:  Art. 1º  Fica 
promulgado o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional, acordado na 58ª Assembleia Geral da 
Organização Mundial de Saúde, em 23 de maio de 2005, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10212.htm> 
75 O papel reservado à Agência pela MP circunscreve-se à presente manifestação em oitiva, prévia ao Ato 
a ser expedido pelo Presidente do IBGE que apontará o procedimento para a disponibilização dos dados. 
Vejamos: Art. 2º As empresas de telecomunicação prestadoras do STFC e do SMP deverão disponibilizar à 
Fundação IBGE, em meio eletrônico, a relação dos nomes, dos números de telefone e dos endereços de 
seus consumidores, pessoas físicas ou jurídicas. (...)§ 2º Ato do Presidente da Fundação IBGE, ouvida a 
Agência Nacional de Telecomunicações, disporá, no prazo de três dias, contado da data de publicação 
desta Medida Provisória, sobre o procedimento para a disponibilização dos dados de que trata o caput. 



Fica latente o desrespeito dos entes políticos às agências reguladoras, o que 

possivelmente acontecerá também com a ANPD nos levando à reflexão de como ela 

deverá ser corretamente implementada, realçando ainda mais a importância da sua 

correta estruturação. 

Sobre este tema em específico, curiosamente, há quase 40 anos foi discutido na 

corte constitucional alemã caso que julgava a lei do censo76, e a correta coleta de dados 

pelo poder público, seu cruzamento e utilização.  

Por enquanto, o que temos é a aprovação do senado do PL 1179/20 e da MP 959 

que aprova vigência da LGPD para maio de 2021 e das sanções previstas nesta para 

agosto de 2021, e o PL1027/202077, ainda em tramitação, que tenta prorrogar o vigor de 

dispositivos da  LGPD para 2022.  

Por parte da iniciativa privada e das instituições representativas do setor de 

comunicação social do Brasil, há coalisão78 e forte pressão para que a MP 959 seja 

imediatamente aprovada, não havendo chance para novos capítulos no que se refere ao 

vigor da LGPD, o que só reforça a ideia de que a sociedade brasileira precisa 

urgentemente de uma Lei que traga a segurança esperada há muito e que não pode por 

motivos políticos perder força. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
(grifo nosso) Disponivel em: < 
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-
wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO6weD-XJNJob8I6_k1pP-3LynKJXstCzaDkbWDYYWnV-
59uZ8IFfBT0GnH3XoLIQ0BlKOntZ-ytJ3ylFB08FWLl> Aceso em 20 de junho de 2020. 
76 BVERFGE 65, 1. p. 239 e 240. SCHWABE, Jürgen; MARTINS, Leonardo. Cinqüenta anos de 
jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005. O famoso 
julgamento de 1983 que deu origem ao direito à autodeterminação informativa, ”não existem mais dados 
insignificantes no contexto do processamento eletrônico de dados”. É que um dado sozinho, aparentemente 
insignificante, pode adquirir um novo valor quando cruzado com outras informações, compartilhado com 
pessoas ou entidades distintas e, de forma ainda mais sensível, utilizado para formar perfis pessoais, sem 
participação ou conhecimento do titular desses dados. Na sua formulação de um direito à autodeterminação 
informativa, a Corte alemã criou verdadeiro marco teórico no campo da proteção de dados pessoais. 
Acessível em reconhecer um direito subjetivo fundamental e alçar o indivíduo à protagonista no processo de 
tratamento de seus dados. Esse reconhecimento representa uma limitação ao Poder Legislativo, que passa 
a estar vinculado à configuração de um direito à autodeterminação informativa, do qual se extraem inúmeros 
pressupostos procedimentais e limites materiais cujo cumprimento irá determinar se o tratamento de dados 
é legítimo ou não. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/jurisprudencias-e-
pareceres/jurisprudencias/docs-
urisprudencias/50_anos_dejurisprudencia_do_tribunal_constitucional_federal_alemao.pdf/view> Acesso em  
de maio de 2020. 
77 Para mais informações, acesse: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=8078383&ts=1595373053462&disposition=inline> Acesso em 20 de julho de 2020.  
78 Inteiro teor do documento de coalisão disponível em: < http://abratel.org.br/wp-
content/uploads/2020/07/Ofi%CC%81cio_Coalizao_Comunicacao_MP959_Rodrigo-Maia.pdf >. Acesso em 
20 de julho de 2020. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após inúmeras consultas públicas e meses tramitando no Congresso Nacional, a 

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18) foi, enfim, sancionada, em agosto de 

2018, tendo sua vigência ainda não definida, estando, até o momento a MP 959 de 2020 

operando de modo que a LGPD passe a vigorar em 2021. 

 Muito influenciado pela lei de proteção de dados europeia (General Data Protection 

Regulation), o texto normativo brasileiro, contudo, não foi aprovado pelo Presidente da 

República em sua integralidade, já que o capítulo que tratava da criação da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais 

e da Privacidade foi vetado pelo chefe do poder executivo e passou a viger sob redação 

instituída pela Lei 13.853/2019. 

 O presente estudo buscou analisar tal situação fática e desdobrou-se a refletir 

sobre as consequências supramencionadas, uma vez que a criação de uma agência 

reguladora acerca da proteção de dados é essencial para se garantir a eficácia da lei, que 

possui inúmeros dispositivos de referência direta à Autoridade. 

 Como foi possível observar em outros países, a criação da agência reguladora é de 

extrema relevância, devendo-se prezar pela sua autonomia e independência, uma vez 

que ela deverá atuar tanto na fiscalização dos indivíduos privados, quanto no 

monitoramento da atuação do Estado. 

No plano recente as iniciativas de combate ao COVID-19 envolveram a parceria 

estatal, nos mais diversos níveis, com operadoras de celular para monitorar aglomerações 

que, apesar de envolver supostamente dados agregados que seriam anonimizados, 

suscitou questionamentos acerca da possibilidade da individualização pessoal e da 

obtenção de dados considerados sensíveis pela LGPD, como a informação acerca da 

saúde do cidadão, o que levantou questões acerca da acerca da transparência de tais 

ações e do nível de proteção da privacidade no tratamento desses dados. A eficácia da 

Lei de Proteção de Dados está, portanto, diretamente relacionada à criação e à forma de 

funcionamento de uma agência nacional reguladora.  

Tendo-se em vista a necessidade globalizada de proteção de dados pessoais 

atualmente, e tendo-se em mente que a troca de informações ocorre para além das 

fronteiras territoriais dos países, é possível concluir pela existência de evidente 

necessidade de se aproximar, (e, se possível, unificar) os sistemas normativos acerca do 

tema em todo o mundo, e, principalmente, garantir a eficácia desses sistemas. 



É hora de utilizar a experiência dos stakeholders para criar um ambiente mais 

coeso e justo com confirmação de que o adotado pelo Brasil é algo de fato ético e 

confiável, com regras e comportamento bem delineados, com atuação uniforme e definida 

sob bases sólidas que propiciem efetiva entrega de resultados, abarcando desde o 

cidadão civil, quanto às relações estratégicas empresariais e governamentais para que o 

nosso país possa ser visto como um ente Federado credenciado a os parâmetros 

internacionais da União Europeia podendo participar de qualquer tipo de relação jurídica, 

o que, até então, ainda é impossível quando confrontamos nosso atual cenário político e o 

trâmite legislativo imposto à LGPD.  

Cabe ressaltar que o vigor da lei de dados no Brasil já devia ter acontecido e que 

os imbróglios políticos e as tantas revisões do texto podem colocar em cheque sua 

eficácia.  Assim, a agência setorial que deve ser criada em paralelo com a lei merece total 

atenção e já deveria estar em funcionamento, pois será ela que tratará de instituir as 

diretrizes e planos a serem seguidos no contexto dos dados no Brasil. 
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Título e subtítulo  
 
THE CHALLENGES OF THE GENERAL DATA PROTECTION LAW WITH REGARD TO 
THE NATIONAL DATA PROTECTION AUTHORITY IN TIMES OF PANDEMIC - COVID 19 
 
ABSTRACT  
 
The purpose of this article is to observe the fundamental and original characteristics of the 
right to protection of data, bringing up examples of comparative law to justify its concept. It 
will objectively show aspects of the General Law on the Protection of Personal Data (Law 
No. 13,709 / 2018, specifically about the evolution of its creation in Brazil, with critics to its 
partial vetoes and harmonization to the European model, inciting crucial reflection to the 
effectuation of the law and the new way of thinking and act, crossing legal lines, reaching 
and transforming outdated Brazilian cultural standards, breaking with dogmas towards a 
new reality and existence of law and data in Brazil. Especial attention will be given to the 
topic of the National Data Protection Authority, whose relevance and debate has political 
and strategic bias when observed its implementation, as well as its necessary regulation, 
which is also high point at the discussions and becomes strategic in pandemics times. In 
the context we live in, COVID-19, the debate on the plenary and chamber benches 
became even more inflamed and bring special tones of the discussion, that is now crucial, 
since the treatment and crossing of data happens in more intense way; the relation of the 
government is decisive for the direction of the country and, clearly, in the private scope, 
has infinity others problems and specialties whose, being related to the National Data 
Protection Authority, will be contemplated in this analysis of legal scientific standard. 
 
Keywords: General Data Protection LAW (LGPD); National Data Protection Authority 
(ANPD); Democracy and New Technologies; RightS in pandemic times, covid 19. 
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assinados para examinar e avaliar a defesa oral do trabalho “OS DESAFIOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NO TOCANTE À AUTORIDADE 

NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS EM TEMPOS DE PANDEMIA - COVID 19, do (a) graduando (a) CAMILO FABIANO DIAS NETO. 
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