
/internetlab reporta

/debate público sobre o anteprojeto de lei de 
dados pessoais



Apresentação (bem rápida)

� Agradecimentos :)

� Quem sou eu?

� O que é o InternetLab?



> anteprojeto de lei de dados pessoais:
essa história não começou agora.

i. anos 2000 e repercussão internacional 
(debate na UE, EUA etc);

ii. primeiro debate público – 2010-2011;
iii. tramitação do marco civil e inclusão de 

disposições gerais sobre o assunto no PL –
2012-2014;

iv. volta do APL, novo debate público – 2015.



> números do debate

visualizações: 50.544
comentários: 1.127
upload de contribuições em pdf: 67
(com 900+ páginas no total)

Dois meses de 

consulta!



[/metodologia] o que o 
internetlab fez?

i. boletins semanais (regulamentação mci + debate 

público do apl dados pessoais)
ii. compilação de questões e respostas 

regulatórias:
- quem participou?
- o que sugeriu?
- sob qual argumento?

/quais foram as polêmicas?





[/privacidade na prática] quais desses 
temas tem a ver com o nosso evento?

i. controvérsias sobre o “órgão competente” 
aplicador da lei;

ii. questões envolvendo jurisdição e 
transferência internacional de dados 
pessoais;

iii. dados anônimos e os limites de até onde as 
proteções legais vão se aplicar.



[/privacidade na prática] quem será o 
“órgão competente”?

> criar (soc. civil) ou não (sinditelebrasil)?
> se criar, três opiniões:

i. o apl deve criar a autoridade
ii. apl deve só trazer parâmetros 

(criação em lei posterior) 
iii. apl deve trazer um prazo de criação

> qual o formato/estrutura?
fiscalizará o estado? haverá multissetorialismo?



[/privacidade na prática] jurisdição: 
dilemas de aplicação da lei no 
espaço.

> amplo escopo do art. 2º, II
> exclusão da aplicação para dados em trânsito

+ transferência internacional de dados
há regra geral (art. 28, caput) e exceções (art. 
28, idem)



/sobre a regra geral:
/discussões sobre a conceituação da regra
+ foco deve estar no nível de proteção dado pelo responsável pelo tratamento 
e pelo operador (vários, inclusive ABRANET);
+ permissão deve ser regra, proibição, a exceção. (SinditeleBrasil)

/discussões sobre parâmetros de aplicação
+ critérios deve ser mais detalhados;
+ deverá haver prazo limite para determinação da adequação do nível de 
proteção (CNseg);
+ (disposições transitórias) até a determinação da lista de países com grau 
adequado de proteção de dados, devem ficar autorizadas todas as 
transferências internacionais de dados.
+ autoridade competente deverá criar formas de comunicar de modo efetivo 
quais países garantem e quais não garantem um nível de proteção de dados 
equiparável ao do APL (CNseg + Intervozes).



/sobre as exceções:

> aumento das exceções (US  Business Council, Center for 
Information Policy Leadership)?

> exceção do inciso III (que diz que a transferência é possível caso 
o órgão competente autorize) causou grande controvérsia. (critérios 
estão no art. 30)

+ os critérios são suficientes? (cláusulas contratuais aprovadas 
para transferência específica, cláusulas-padrão e normas 
corporativas globais);
+ devem ser criados novos critérios para a autorização? 
quais?

> o consentimento especial (art. 29 e incisos)
+ confusão – o consentimento especial é também “mais uma 
exceção” ou deve ser aplicado apenas quando se configuram 
as exceções do art. 28? (GPOPAI)



[/privacidade na prática] dados 
anônimos – até onde deve se estender 
o “braço” da lei?

> o que são dados anônimos?
+ quem consegue re-identificar? a partir de 
quais dados? (disputa por ampliar ou restringir 
o conceito)

> o apl deve tutelar esses dados?
+ o apl deve se aplicar a dados que passam por 
processo de anonimização? e o consentimento?



fim. muito obrigado!

francisco@internetlab.org.br

www.internetlab.org.br


