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LGPD NA PRÁTICA!
A Lei Geral de Proteção de Dados vai afetar empresas
dos mais diversos setores e para se adequarem às
novas normas, as organizações deverão fazer muito
mais do que contratar um bom antivírus. Muitas
mudanças deverão ser estruturais, no sentido de criar
uma cultura organizacional na qual a segurança
de dados seja prioridade. Para realizá-las, é preciso
saber como implementar uma nova conduta.
Visando transmitir esse tipo de conhecimento, foi
criado o LGPD na Prática! O curso trará possibilidades
e estratégias práticas para a implementação da lei
de forma dinâmica e efetiva. Ao entrar em contato
com business cases de sucesso e ferramentas
inovadoras, os alunos poderão ficar a par dos
principais aspectos da legislação e, a partir disso,
desenvolver um plano de adequação às novas
normas.
Este e-book compila artigos escritos por diversos
autores e publicados no JOTA entre 14 de outubro de
2018 e 07 de setembro de 2019, na coluna Regulação e
Novas Tecnologias, coordenada por Bruno Feigelson e
Luiza Leite.
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LGPD:
COMPLIANCE NA PRÁTICA
Luiza Leite, 25/05/2019

Desde a promulgação da Lei Geral de Proteção de
Dados-LGPD, muito tem se falado sobre práticas e
medidas de compliance. Isso pois, a lei trouxe consigo
o dever de segurança, ética e responsabilidade,
quando se trata de dados pessoais, impondo uma
série de requisitos às empresas que demandam multi
e interdisciplinaridade das mesmas, para estar em
adequação com a normativa.
Ou seja, não apenas o setor jurídico e/
ou o “TI” terão que se adequar às novas
disposições advindas da lei, mas a
empresa como um todo. A ideia é que as
regras e princípios de proteção de dados
sejam incorporados pela instituição,
passando a integrar os valores e
missão dessa, assim como ocorreu
com as políticas de anticorrupção.
O grande desafio é a coordenação
entre todas as novas determinações
trazidas pelo texto legal, tais como, a
necessidade do consentimento, políticas
de segurança da informação, acesso aos
dados e transparência. Resta-se claro,
então, a necessidade de criar novas
dinâmicas dentro dos estabelecimentos
comerciais, ao mesmo tempo, surge o
questionamento de como priorizar e por
onde começar o processo de compliance
com a lei. Nesse sentido, tem-se notado
o movimento de algumas corporações
para organizar e mapear seus bancos
de dados, classificar as informações
e
reforçar
a
segurança
dessas.
Entretanto, pouco se observa falar
sobre um canal de comunicação com
os titulares e sobre como se dará a
efetivação das previsões dos artigos 17
a 22 da LGPD, que elencam os direitos
dos mesmos. Dentre os quais está a
garantia de, por meio simples, facilitado
e imediato, os cidadãos requererem
ao controlador (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
compartilhado de dados e implicações
do não fornecimento do consentimento;
e (IX) revogação do consentimento.
Contudo, à exemplo do cenário
internacional, fechar os olhos para esses
artigos da lei, mesmo que em um primeiro
momento, não se faztão coerente. Segundo
o relatório desenvolvido pela DataGrail,
empresa californiana de soluções para
gestão de programas de privacidade,
acerca do impacto operacional da GDPR
, 58% das empresas submetidas a essa
normativa estão recebendo mais de 11
requerimentos de dados por mês, 28%
estão recebendo mais de 100 pedidos.
Com isso, 58% das empresas possuem
pelo menos 26 funcionários envolvidos
em
atividades
relacionadas
aos
requerimentos feitos pelos titulares. Além
disso, com o intuito de evitar erro humano
durante
o
processamento
dessas
requisições, 84% das empresas adotaram
algum mecanismo de automatização
do gerenciamento desses pedidos,
embora ainda existam muitas empresas
que façam o processo manualmente.
De acordo com o relatório, a preparação
para cumprimento de tais requisitos
na GDPR envolveu um conjunto grande
de atividades e providências como,
a organização e o mapeamento dos
dados, o estabelecimento de um fluxo
de trabalho (seja automatizado ou
manual) para o processamento das
requisições, a implementação de gestão

de consentimento e
a atualização
de políticas de privacidade. Gerando,
desse modo, uma despesa, em média,
de quatro mil horas de preparação,
com reuniões e brainstorm, e um gasto
em torno de cem mil dólares. Somado a
isso, a manutenção desses mecanismos
de congruência envolve tantas outras
providências e gastos de tempo,
conhecimento e dinheiro. Com isso, só
51% das empresas conseguiram estar em
consonância com a GDPR na sua data de
entrada em vigor, sendo que a maioria
levou mais de seis meses para se preparar.
Logo, o que se percebeu nas nações
alienígenas foi um custo de conformidade
contínuo. Visto que, os tomadores de
decisões dispendem
praticamente a
mesma quantidade de tempo e dinheiro
gasto na implementação de políticas de
compliance trabalhando para sustentar
tal conformidade. Dessa forma, os early
adopters estão se valendo de tecnologia
para integrar os seus sistemas de negócios
e reduzir os erros humanos, como forma
de suportar as novas regulamentações.
As empresas que são capazes de
automatizar os processos manuais
vinculados à adequação de privacidade,
como mapeamento de dados e
processamento dos requerimentos dos
titulares, maximizaram sua eficiência e
produtividade, minimizando os riscos e
custos dessa conformidade contínua.
Ao que me parece, no Brasil não será
diferente com a LGPD. A 15 meses da lei, as
empresas devem começar a se preocupar
com o estabelecimento desse canal de
exercício de direitos dos titulares. Afinal,
não possuindo um ambiente centralizado
de solicitação, os players podem ser
demandados nos mais variados meios
de comunicação (call center, reclame
aqui, ouvidoria, e-mail, chat, etc.). Além
disso, sem o “trackeamento”
desses
pedidos, esses podem se perder sem
uma resposta da companhia ao cidadão,
resultando, assim, em infração legal pelo
estabelecimento comercial. Fato esse
que se tornará ainda mais gravoso com
a possível aprovação da PEC número
17/2019[4], que acrescenta o inciso XII-A
ao art. 5º da Constituição Federal, com o

objetivo de incluir a proteção de dados
pessoais entre os direitos fundamentais
da pessoa humana.
Nessa toada, o que se sugere é a criação
de uma interface entre empresa e
titular, de forma que intuitivamente seja
possibilitado o exercício das garantias
elencadas nos aludidos dispositivos,
cumprindo, assim, com os requisitos de
facilidade, simplicidade e imediatismo
determinados pela LGPD. Desse jeito, é
possível fazer a gestão e o controle das
solicitações, ao mesmo tempo que se
permite que o titular exerça o seu direito.
Centraliza-se, desse modo, em um mesmo
ambiente os deveres das empresas e
prerrogativas do detentor dos dados,
além de armazenar as informações sobre
a gestão e controle de dados em uma
mesma base.
O momento é de efetivo aprendizado,
enquanto a lei não entra em vigor, é
possível mapear e testar soluções que
melhor se adequem ao modelo de
negócios de cada empresa.
Quanto antes se iniciar esse processo,
menor a curva de conhecimento e
implementação. Indo ao encontro disso,
na pesquisa realizada pela DataGrail,
os profissionais de privacidade da
GDPR informaram que se pudessem ter
feito algo diferente teriam (i) iniciado o
planejamento e a implementação mais
rapidamente, (ii) feito o levantamento
dos dados, (iii) comprado uma solução
comercial invés de produzir sua própria
solução tecnológica; (iv) buscado por
um solução tecnológica e (v) contratado
mais mão-de-obra para se envolver
nessas atividades.

Estamos vivenciando a era da privacidade.
Com isso, devemos nos apoiar em modelos
que estão em fase mais avançada de proteção
de dados, como a GDPR, para traçar metas
e desenhar caminhos que nos levem à
Na Europa, a saída encontrada está
sendo investir em soluções de tecnologia
comercial que automatizem processos
manuais e integrem sistemas de
negócios e serviços de terceiros. No
Brasil, os estabelecimentos comerciais
só conseguirão entender qual trajetória
deve ser seguida voltando a sua atenção
para esse nicho da lei.

Fato é, os primeiros a desvendarem
esse percurso estarão à frente do
mercado, sendo os precursores do
efetivo compliance com a lei, garantindo
os direitos dos titulares, assim como,
a segurança dos dados pessoais.
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Daniel Becker, Carolina Albernaz e João Pedro Brígido,
07/07/2019

LGPD E
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS
CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS

A economia digital orientada por dados mudou
as relações comerciais de forma profunda e
permanente. A The Economist, ao imprimir na capa
de sua edição de 6 de maio de 2017 a frase “Data, the
world most valuable resource“, chamou a atenção
para esse fenômeno social, político e econômico
que está moldando o planeta. Essa mudança de
paradigma científico torna necessário repactuar
o compromisso das instituições com os indivíduos,
principalmente no tocante à privacidade e à
proteção de dados pessois.
E, no mundo jurídico, essa transformação
impacta, profundamente, dentre muitos
instrumentos, os contratos de concessão
de serviços públicos, os quais detêm um
delicado e frágil equilíbrio econômicofinanceiro.
Com a aprovação da Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD) no Brasil, foram
criados mecanismos de controle para
contrapesar as relações em um cenário
de negócios digitais sem fronteiras,
substituindo uma estrutura de mais de
quarenta normas que, de forma esparsa e
descentralizada, regulamentavam o uso
de dados no Brasil. Nesse novo contexto, a
conformidade com a legislação mostrase fundamental nos mais diversos setores
econômicos do país.
Todavia, estar compliant custa caro às
empresas, sobretudo àquelas envolvidas
em contratações públicas, com bases de
dados de milhares de usuários de serviços.
Tratam-se de negócios cuja interrupção,
muitas vezes, é absolutamente inviável,
e que, por isso, deverão adaptar-se às
novas regras ao longo dos contratos. Há
claros desafios culturais e financeiros
para certos players.
Para se ter uma ideia, segundo a
Associação Brasileira das Empresas
de Infraestrutura de Hospedagem na
Internet (Abrahosting), a adaptação ao
novo marco regulatório irá acarretar
significativos custos para a iniciativa

privada. Em termos práticos, conjecturase que as companhias do setor já
investiram mais de R$ 100 milhões de reais
com segurança e governança de dados
pessoais.
No cenário internacional, a EY estimou
que as quinhentas maiores empresas do
mundo deverão gastar um total de US$
7,8 bilhões no processo de adequação
ao Regulamento Geral de Proteção de
Dados da União Europeia (GDPR). Vale
sublinhar que, nesse rol, há companhias
que são concessionárias ou potenciais
concessionárias de serviços públicos –
inclusive no Brasil.
Mas não é só. Além dos custos para a
conformidade, eventual violação aos
dispositivos da LGPD, sobretudo ao
Capítulo da lei que trata dos direitos
dos titulares, podem culminar em uma
enxurrada de ações judiciais individuais e
coletivas, bem como autos de infração e
pesadas multas no âmbito administrativo.
Ainda no quesito das penalidades e
indenizações, é válido lembrar que a
LGPD dialoga fortemente com o Código
de Defesa do Consumidor (CDC) e
seus pesados encargos às empresas,
id est inversão do ônus da prova,
solidariedade, responsabilidade objetiva
e desconsideração da personalidade
jurídica facilitada. Em sinal de forte
sinergia e convergência com a ideia
de proteção de dados pessoais e do

consumidor, a LGPD absorveu, quase que
ipsis litteris, vários artigos do CDC (LGPD,
art. 22 e 42). É mais uma janela de (muitas)
contingências no horizonte.
No tocante aos contratos administrativos,
especificamente os de concessão de
serviços públicos, avaliar e mensurar
esses riscos é ainda mais delicado,
considerando que qualquer majoração
ou diminuição dos custos dos produtos
e serviços poderá impossibilitar que
o concessionário dê continuidade e
mantenha a execução pelos valores
inicialmente estabelecidos. Isso decorre
do fato de que, na maioria dessas
contratações, as cláusulas econômicas
são
bastante
rígidas,
fixando
a
remuneração e os direitos do contratado
de forma a estabelecer a equação
econômico-financeira a ser conservada
durante toda a sua execução.
Se, por um lado, a mudança de contexto
pode inviabilizar contratos de concessão
de serviços públicos, por outro, temse a difundida tese de que a extinção
do contrato dever ser a ultima ratio,
aplicável somente se esgotados todos os
meios possíveis de revisão. Em atenção
ao princípio da continuidade do serviço
e da supremacia do interesse público,
cumpre esclarecer que nem sempre é
possível a simples rescisão do contrato
em vigor e o início de um novo processo
licitatório, precedido de um longo e
custoso procedimento, pois o produto ou
serviço já contratado é imprescindível
e, por consequência lógica, torna-se
de rigueur privilegiar a manutenção
contratual.
Não é por outro motivo que surge a
necessidade de se manter as condições
efetivas do momento da formalização
da proposta (rebus sic stantibus), ou
seja, a equação econômico-financeira
do contrato de forma a viabilizar a
continuidade da sua execução. Aliás, é
esta a raison d’être da norma contida
no artigo 37, XXI, da Constituição da
República: na superveniência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências inicialmente incalculáveis
aos termos previamente ajustados,

reajusta-se a convenção.
No âmbito dos contratos administrativos,
a superveniência de uma lei custosa aos
entes privados e públicos como é a LGPD
– que atribuirá novo risco econômico,
novos encargos e novas obrigações às
partes contratadas –, certamente impõe
que a Administração Pública revisite
as cláusulas contratuais econômicas
firmadas, mesmo após concluído o
certame.
Isso está expresso no artigo 65, II, ‘d’ da Lei
de Licitações, segundo o qual os contratos
administrativos podem ser ajustados
por conta da superveniência de fatos
que o tornem inexequível ou dificultem
seu cumprimento. Trata-se, aqui, de um
comando legal para restaurar reequilíbrio
econômico-financeiro9. Segundo o §
5º deste dispositivo, não apenas os
tributos, mas também os encargos
criados pelo Poder Público implicarão
a revisão do ajuste para mais ou para
menos, a depender de como o novo
contexto repercutir no preço contratado.
Considerando
as
dificuldades
já
narradas, é absolutamente plausível dizer
que as obrigações que a LGPD traz às
concessionárias estão compreendidas
pelo termo “encargos” do artigo 65 da Lei
de Licitações.
Isso porque o equilíbrio abrange toda
espécie de encargos impostos à parte:
tratamento de dados do usuário dos
serviços, processos tecnológicos a serem
implementados, material e infraestrutura
utilizada, multas atreladas às obrigações
etc.10 Sem dúvida, o advento de novas
leis e interferências regulatórias em um
contrato administrativo estão entre os
eventos mais temidos pelos contratantes.
Fala-se, aqui, da materialização do fato
do príncipe e da teoria da imprevisão.
Ambos os institutos dizem respeito a
eventos promovidos pelo Poder Público
em atividade extracontratual, alheia
à convenção, mas de repercussão
intracontratual13. Tais acontecimentos
obrigam a Administração Pública a
compensar integralmente os prejuízos
suportados pela outra parte, a fim de
possibilitar o prosseguimento do ajuste.

Não sendo possível a conservação, até
mesmo a rescisão é possível, sem prejuízo
das indenizações cabíveis.
Boa ilustração dessa possibilidade é a
decisão proferida nos autos do REsp nº
1.656.164/DF14, de relatoria da Ministra
Assusete Magalhães. Em certo contrato
administrativo, o edital de licitação previa
que uma construção fosse finalizada em
70 meses. Ocorre que, antes disso, houve
declaração de inconstitucionalidade
do plano diretor do município onde a
obra seria realizada, razão pela qual
a Administração Pública não expediu
alvará de construção do imóvel. A ADI
e a postura do Poder Público foram
considerados como álea administrativa,
uma vez que tiveram reflexos diretos no
cumprimento do contrato, ainda que
externos, ensejando seu reequilíbrio
econômico-financeiro.

quantidade de dados pessoais tratados
por estas empresas é proporcional ao
número de cidadãos do país. Pensou? É
desse desequilíbrio titânico que estamos
tratando aqui.

Podemos citar, também, a decisão
proferida pelo Ministro Presidente do STJ
na Suspensão de Segurança nº 1.404DF, 2004/0119581-415. De acordo com este
julgado, a superveniência do Estatuto
do Idoso trouxe novos encargos às
empresas concessionárias de transporte
público, como a obrigatoriedade de
transportar gratuitamente a população
senil. Essa situação, provocada pela
lei, gerou desequilíbrio financeiro que
dificultava ou impossibilitava a execução
do contrato de concessão nos termos
que ele havia sido pactuado.

Se o fato é do príncipe e o brocardo do
dia é latino – rebus sic stantibus –, nada
mais justo, e republicano, do que admitir
a possibilidade de se cruzar este Rubicão.
Às vezes, é preciso alterar a ordem das
coisas para que elas retornem ao seu
equilíbrio original.

A tese por trás deste julgado preceitua
que o advento de lei pode ser
considerado álea administrativa. Como
preceitua o professor Alexandre Aragão,
“não se trata de negar a plena vigência e
eficácia de atos administrativos e leis que
alterem unilateralmente as condições de
prestações dos serviços delegados, mas
sim de (…) compreendê-los como dirigidos
ao ente estatal titular e responsável
pelo serviço, não diretamente ao
concessionário. ”
Portanto, se o Estatuto do Idoso
desequilibra a matriz econômica dos
contratos de concessão de serviços
públicos de transporte, pense no impacto
da LGPD, que incidirá sobre todos as
concessões de serviços públicos, cuja

Esses casos acendem um feixe de
oportunidade para que concessionárias
de serviços públicos busquem o
reequilíbrio com a vigência da LGPD,
pois os novos direitos e obrigações
repercutirão na viabilidade financeira
de suas operações. Afinal, a álea
administrativa da proteção de dados
está lançada e, por conta dos inúmeros
deveres criados pela LGPD, parecenos bem claro que as empresas que
contratem junto ao Poder Público podem
e devem requerer o restabelecimento da
equação econômico-financeira dos seus
contratos pelas vias administrativa ou
judicial.
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Luiza Leite e João Henrique Gasparino,
14/10/2018

O IMPACTO DA
LGPD SOBRE A

IMPLEMENTAÇÃO
DA INTERNET DAS
COISAS

A

O
S

Em tempos de quarta revolução industrial, a internet
of things (IoT) surgiu inovando a comunicação.
Tal tecnologia gera uma hiperconectividade,
aumentando a integração entre (i) internet e
pessoas; (ii) internet e dispositivos eletrônicos e,
consequentemente; (iii) entre pessoas e pessoas.
Novas tecnologias viabilizam controlar remotamente
objetos e acessá-los como provedores de serviços,
tornando-os inteligentes pela capacidade de
comunicação e processamento aliados a sensores.
Desse modo, dispositivos conectados via internet
entre si, realizam, pelas pessoas, atividades
cotidianas.
Com isso, a diversidade de atividades
em uma mesma transação abre
portas para a associação de formas
distintas de serviços, comunicações e
mercadorias. Ao mesmo tempo, contudo,
este novo ambiente gera desafios e
controvérsias jurídicas. Assim, entra
em destaque a segurança dos dados
coletados e a questão da privacidade
e do compartilhamento desses. Isso
pois, com uma quantidade expressiva
de dispositivos conectados, que geram
quantias massivas de dados, como as
empresas inseridas nesse contexto se
portam diante das imposições da Lei nº
13709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados
– LGPD) sem tornar economicamente
inviável a implementação da IoT no país?
Podemos identificar alguns obstáculos
gerados pela LGPD às empresas de IoT.
Primeiramente, considerando que o uso
de dados pessoais agora se pauta, antes
de tudo, no consentimento do usuário,
obtido de maneira clara, simples, objetiva
e especificando a maneira como os dados
serão tratados e com qual finalidade,
esta exigência se torna um entrave para
muitos aplicativos de IoT. Como esses
dispositivos têm o objetivo de agrupar
informações e processá-las para, a partir
daí tomar uma decisão, a necessidade

do consentimento do usuário inviabiliza
o
aproveitamento
dos
benefícios
trazidos pela tecnologia. Tal exigência,
para cada forma de tratamento a ser
realizada, resulta em trocas de dados
na rede demasiadamente complexas
e na redundância dos benefícios da
maioria desses aplicativos. Nessa toada,
a cada atualização dos softwares que
moldam essa rede, a necessidade do
consentimento leva à interrupção do fluxo
de dados entre os dispositivos conectados.
Somado a isso, a LGPD garante aos
usuários o direito de solicitar informações
sobre o tratamento de seus dados,
a eliminação desses, e até mesmo a
portabilidade para outra companhia.
Isso faz com que as empresas devam
armazenar todas as informações sobre o
processamento dos fatos desse usuário,
além do seu consentimento, como forma
de garantir e evidenciar o cumprimento
da referida lei.
Portanto, toda empresa que realize esse
tipo de atividade deve se organizar
de maneira que saiba onde e como
os dados pessoais foram obtidos e
manipulados. Além disso, devem estar
preparadas para disponibilizar, de forma
imediata, relatórios sobre tais ações,
quando solicitadas pelos titulares. No

entanto, em se tratando de Internet
das Coisas, como o intercâmbio de
dados é o insumo para a efetivação
dos seus objetivos, a implementação da
referida exigência gera um alto custo às
empresas, que devem investir em setores
de monitoramento e armazenamento
dos dados de cada consumidor nas mais
diversas funcionalidades que ocorrem
em simultaneidade nesse ambiente.
Nessa linha, outro fator contravertido
concerne à segurança dos dados
pessoais coletados. Por exemplo, em
agosto de 2017, 465 mil americanos foram
notificados de que precisariam atualizar
seus aparelhos “marca-passo” sob o
risco de terem o coração invadido por
hackers. Os aparelhos eram conectados
à internet e a ideia era que o marca-passo
enviasse dados por Wi-Fi para clínicas e
médicos que monitorariam os pacientes6.
Ocorre que os dispositivos precisavam
ser atualizados, pois poderiam ser
acessados por partes estranhas não
autorizadas, que poderiam alterar o seu
funcionamento, gerando risco de vida
aos usuários. Devido a isso, foi solicitado
o recall desses produtos.
Tal situação evidencia o fato de
não existir padronização nas regras
de
implementação
da
segurança
nos dispositivos integrantes da IoT,
possibilitando a ocorrência de ataques
externos. A LGPD, com o intuito de evitar
ataques como esse e de promover
maior precaução de companhias com a
segurança de dados pessoais coletados,
instituiu que qualquer violação de
segurança dessas informações deve ser
relatada imediatamente às autoridades
e aos usuários, assim como os riscos aos
direitos e liberdades dos indivíduos.
Caso não sejam tomadas estas
providências, a empresa está sujeita
à multa simples ou diária de até 2% do
faturamento, limitada a R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais) por infração.
Eventualmente, pode haver ainda o
bloqueio de dados pessoais a que se
refere a infração até a sua regularização,
ou a proibição do exercício de atividades
relacionadas a tratamento de dados,

ou seja, do funcionamento da rede
de IoT. Todavia, para que tal exigência
seja cumprida é necessário que haja
o monitoramento em tempo real dos
dispositivos, o que demanda investimento
e infraestrutura. Por consequência, o
aumento do custo de implementação
dessa tecnologia sobe no país, podendo
afastar novos investimentos.
Logo, para as empresas do ramo de IoT,
uma possível forma de contornar essas
questões e evitar grandes dispêndios no
cumprimento dos regramentos impostos
pela LGPD, viabilizando economicamente
a atividade, seria reforçar a classificação
de dados nas políticas de segurança das
empresas. Com isso, os dados seriam
classificados
qualitativamente
antes
de iniciado o tratamento, de forma a
respeitar a privacidade e segurança das
informações dos clientes. Ações como esta
representam importante caminho para
delimitação do nível de seguridade de cada
dado coletado e organização do que pode
ou não ser acessado por terceiros. No mais,
como dispositivos de IoT são considerados
um alvo fácil para hackers, outra solução
necessária é a adoção de estratégias de
mitigação dos riscos nos casos de ataque,
com o objetivo de reduzir os impactos do
dano sobre os usuários, assim como da
multa que tal hipótese pode gerar.
Em suma, é importante considerar quais os
tipos de informação são coletados, onde,
como e quem tem acesso, bem como o
plano de segurança estipulado, já que,
havendo o entendimento desses fatores, é
possível se adaptar às exigências da LGPD
e preencher as lacunas nas políticas de
privacidade da Internet das Coisas.
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Daniel Becker e Ana Luiza Leal,
07/09/2019

FROM
RUSSIA
WITH
LOVE

No Brasil, com frequência, nos deparamos com
algumas decisões que beiram a indecência, uma vez
que vilipendiam a lógica econômico-financeira de
determinadas relações comerciais. Para não deixar
de citar algumas, vale lembrar da decisão sobre
a cobrança do “ponto” extra de TV a cabo e, mais
recentemente, o precedente sobre cobrança de taxa
de conveniência na aquisição de ingressos.
Contudo, uma coisa que as regras da
experiência já ensinaram para o brasileiro
é que o ruim pode sempre piorar. No final
do mês de agosto deste ano, o Procon-SP
resolveu multar duas grandes empresas
de tecnologia que disponibilizaram o
aplicativo moscovita FaceApp para
download em suas plataformas.
Rápida digressão: o FaceApp é o
tal aplicativo russo que permitia
que os usuários rejuvenescessem e
envelhecessem. A brincadeira estava
bastante divertida nas redes sociais
até que os “Vingadores da Privacidade”
resolvera criar alarde. Motivo? Os termos
e condições e a política de privacidade
do
aplicativo
estavam
redigidas
exclusivamente na língua de Shakespeare,
detinham disposições extremamente mal
redigidas, leoninas, e em descompasso
com grande parte das legislações
ocidentais sobre proteção de dados e
privacidade. Até aí, sem novidades no
front. Grande parte dos aplicativos que
utilizamos são assim. E, como se não
bastasse para indignar os especialistas
(sic): o aplicativo era de desenvolvimento
e propriedade de uma empresa russa.
Rapidamente, iniciou-se o rebuliço na
comunidade dos defensores da proteção
de dados e da privacidade como em um
roteiro ambientado na Guerra Fria – até
mesmo porque o Kremlin está bastante
interessado nos dados de biometria
facial de adolescentes brasileiros.

Enquanto a maioria
Procon-SP, como dito,
multou a Google e
a Apple nos valores
de R$9.964.615,77
e R$7.744.320,00,
respectivamente
Para reputá-las responsáveis, o órgão
considerou que as plataformas das
empresas detinham responsabilidade
solidária
(CDC,
art.
18.).
Como
fundamentos para a lavratura do
auto, o Procon-SP levou em conta (i)
a obrigação de disponibilização de
informação clara sobre produtos e
serviços ofertados (CDC, art. 31), (ii) a
previsão de arbitragem compulsória nos
termos de uso do aplicativo (CDC, art. 51,
VII e Lei de Arbitragem, art. 4°), bem como
(iii) a disposição acerca da possibilidade
do FaceApp de compartilhar dados
coletados de pessoas com outras
empresas do grupo com a transferência
ou não dessas informações para países
que não possuem as mesmas proteções
dos locais onde foram coletadas (Marco
Civil, art. 12, p. único).

O Código de Defesa do Consumidor
(CDC), culpado número dois pela crise
no sistema de justiça do país, mesclase com as legislações de internet em
uma química volátil e explosiva. Por isso,
o cuidado com os aspectos jurídicos,
semânticos e semióticos do CDC é medida
de rigor para a sociedade. É verdade que
é difícil discordar dos fundamentos da
decisão do Procon-SP. Ainda que, como
dito, grande parte dos leitores deste texto
utilize, sem saber, aplicações com termos
e condições e políticas de privacidade
tão ruins quanto esses do FaceApp, isso
não justifica desonerar o software russo
de responsabilidade. Afinal, sem gatos,
os ratos fazem a festa (Без кота мышам
раздолье).
A teratologia do auto de infração jaz na
responsabilização do Google e da Apple.
Antes de falar do Marco Civil da Internet,
utilizado com perigosa seletividade pelo
Procon-SP, é bom, com o perdão do
truísmo, lembrar ao órgão sobre o trinômio
da responsabilidade: dano, nexo causal
e conduta, essa última a que evidencia o
erro crasso na lavratura do auto.
As empresas não perpetraram nenhuma
conduta, pois não são fornecedoras
de quaisquer produtos ou serviços
anunciados em suas plataformas. Como
provedores de aplicação, Google e Apple
somente poderiam ser responsabilizados
“por danos decorrentes de conteúdo
gerado por terceiros” se, após ordem
judicial específica, não tomassem as
providências para (…) tornar indisponível
o conteúdo apontado como infringente,
ressalvadas as disposições legais em
contrário“, tal como previsto ipsis litteris
pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet.
Ao analisar a referida legislação, o
professor Carlos Affonso diz que é
preciso destacar que ela “afasta a
responsabilidade de natureza objetiva,
pela simples exibição do conteúdo
danoso”, uma vez que “assume posição
de defesa da liberdade de expressão”. A
regra é o notice and takedown.

só a inovação
restaria prejudicada,
criado um entrave à
livre concorrência
e iniciativa na
economia digital,
uma vez que,
para prejudicar
concorrentes
próprios ou de
terceiros parceiros,
os provedores de
aplicação realizariam
Não é outra a interpretação do Superior
Tribunal de Justiça na forma dos
precedentes REsp 1.501.603/RN, REsp
1.698.647/SP, AgRg no AREsp 730.119/RJ,
AgInt nos EDcl no REsp 1.402.112/SE, entre
reiterados outros.
Russofobia, medo da KGB… O alarde –
inocente ou não – de especialistas, por
conta da popularidade do FaceApp,
com a bandeira de “Moscou contra
a Privacidade”, gerou a problemática
medida do Procon-SP que prejudica a
inovação e diversos outros provedores
de aplicação somando mais um ponto
na escala do Risco Brasil. Ah! E o coquetel
molotov que é Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD) nem saiu da vacatio legis
ainda. É bom lembrar que são as águas
aparentemente calmas que hospedam
o diabo (В тихом омуте черти водятся)
e a legislação brasileira já não é a das
melhores; se não tomarmos cuidado,
vamos acabar alvejando a inovação
com uma rajada de Kalashnikov.
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Estamos
trancados num
paiol de pólvora:
LGPD, ANPD e
demandismo

O Brasil tem a sua própria Lei Geral de Proteção de
Dados. Sancionada em 08 de julho de 2019, a norma
cria direitos e obrigações que prometem proteger a
privacidade do cidadão e criar uma enorme dor de
cabeça para as empresas.
No terreno fértil que a Justiça Brasileira
oferece para o demandismo, a nova lei
é um rastilho para um paiol de pólvora,
pronto para explodir em inúmeros litígios.
Por isso, é preciso pensar em alternativas
modernas e inovadoras para evitar
essa explosão ou, ao menos, para
conter um incêndio que pode – e muito
provavelmente irá – se alastrar

Mas para cuidar do Paiol de Pólvora,
dirão alguns, temos a recém instalada
Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD). Será que ela será capaz de
evitar a temida explosão de demandas,
criando normas racionais e gerando os
incentivos corretos para que inovação
tecnológica e privacidade convivam
harmoniosamente?

Não é demais lembrar que a LGPD e o
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
mesclam-se em química volátil e explosiva.
Isso porque, entre os diplomas, há vários
dispositivos em comum, alguns, inclusive,
transcritos ipsis litteris de uma legislação
para a outra (LGPD, art. 22 e 42), repetindo
contingências velhas e revelhas, como
inversão do ônus da prova, solidariedade,
responsabilidade objetiva e uma generosa
possibilidade
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica.

As chances,
pequenas.

Mas não é só. A inevitabilidade de
incidentes de segurança que resultam
em vazamentos já se mostra um prato
cheio para medidas judiciais coletivas
e individuais contra empresas. Another
day, another leak.

portanto, face à
enfrentada em larga
escala, o surgimento
de enorme quantidade
de demandas a partir
da LGPD.

pensamos,

são

bem

Lembremos das autoridades de proteção
de dados da União Europeia (DPAs), bloco
econômico que regula a proteção de
dados e a privacidade desde 1995, por meio
da Diretiva nº 95/46/EC, ou seja, há mais
de vinte anos. No âmbito do Regulamento
Geral de Proteção de Dados de 2015
(GDPR), ainda hoje as DPAs carecem de
orçamento e capacidade técnica para
cumprir sua função fiscalizatória e de
promoção do enforcement da proteção
de dados.

promissor? Pouco
não possui qualquer
cultura ou tradição de
proteção de dados.
A nova legislação, inspirada no GDPR
europeu, carece de maturidade técnica,
jurisprudencial e doutrinária e não parece
capaz de atender satisfatoriamente às
demandas de violação à legislação de
dados.

É bom lembrar também que a ANPD,
diferentemente da ANP, ANEEL, ANATEL
e demais agências setoriais, será
responsável por fiscalizar todos os
mercados e atividades. Dito de outra
forma, a ANPD fiscalizará desde a padaria
da esquina até as grandes empresas de
tecnologia. De cada um desses cantos,
risca-se um rastilho de pólvora para
o paiol do Poder Judiciário. Será que
a ANPD será capaz de racionalizar as
demandas e evitar o pior? Parece-nos
que a resposta é um retumbante “não”.
A conta, naturalmente, sobrará para a
sociedade.
E não para poraí. No Brasil, somos “viciados”
em Poder Judiciário. O atual sistema de
gratuidade da justiça escancara a porta
para demandas frívolas. Os números
já são conhecidos: existem quase cem
milhões de ações judiciais em curso
e os gastos com a justiça já atingem
o patamar de 2% do PIB. Novamente,
aqui nos parece óbvio que o Poder
Judiciário não terá condições de lidar
adequadamente com demandas judicias
capituladas na LGPD e a já noticiada
“tragédia da justiça” será agravada.
A obrigatoriedade de conciliação prévia
e obrigatória, sugerida na Emenda
nº 168, poderia ter sido uma saída. A
alteração propunha, no §6° do artigo 55J, que a tentativa de resolução amigável
prévia seria condição à instauração
de procedimento perante a ANPD e
ajuizamento de ações. Em linhas simples,
os titulares precisariam comprovar,
primeiro, que tentaram – e não obtiveram
êxito – resolver o problema junto ao
responsável pelo tratamento dos dados.
Infelizmente, a exigência não sobreviveu
à tramitação no Congresso Nacional:
a redação definitiva da Lei tratou a
conciliação prévia como possibilidade,
e não como dever da parte, sem trazer
consequências jurídicas àquele que optar
de forma imediata pelo contencioso
judicial4.
Mas ainda há luz no final do túnel. Tentativa
semelhante, porém, de abrangência
mais ampla, é o bem-sucedido portal
de
conciliação
Consumidor.gov.
A

plataforma
consiste
em
iniciativa
alinhada com a tendência da resolução
online de disputas e seu avanço deve-se
em grande parte à Secretaria Nacional
de Defesa do Consumidor e a alguns
membros do Poder Judiciário. Alguns
juízes vêm determinando a suspensão
de ações judiciais envolvendo relações
de consumo para que o demandante
busque solucionar previamente sua
pretensão pela plataforma Consumidor.
gov. Caso não se comprove o registro da
reclamação na plataforma, a demanda
é extinta por falta de interesse de agir na
modalidade “necessidade”, ou então a
petição inicial é indeferida.

Os sistemas online
de resolução
de disputas são
comprovadamente

No Brasil e no mundo, proliferam as
tecnologias
a
respeito,
trazendo
inúmeros benefícios para pessoas
físicas e jurídicas ao criarem um canal
privado para a resolução de demandas.
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.6 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 bemsucedido caso do Mercado Livre, que
já alcançou 98,9% de desjudicialização
através de técnicas de promoção
das
melhores
experiências
para
seus consumidores e usuários. Em
linhas simples, o marketplace criou
uma ferramenta chamada “Compra
Garantida”, na qual o usuário, caso
atendidos os requisitos pelo comprador

e respeitado o prazo da reclamação,
recebe seu dinheiro de volta. Na hipótese
de o método não resolver a questão, a
plataforma disponibiliza um chat para
comprador e vendedor tentarem uma
composição, podendo contar ou não
com a ajuda de um terceiro, o mediador,
que pode vir a participar do processo.
A nosso ver, a mesma postura do Poder
Judiciário em relação ao Consumidor.
gov tem de ser adotada em relação à
demais plataformas de ODR, sejam elas
terceirizadas ou endógenas à empresa
de onde originou-se o litígio, como o caso
do Mercado Livre.
Imagine o leitor, por exemplo, o tamanho
do benefício para a sociedade que
decorreria da criação de um sistema de
ODR dentro do INSS, por onde passariam
obrigatoriamente
todos
os
litígios
previdenciários antes de alcançarem o
Poder Judiciário. Segurados receberiam
seus direitos muito mais rapidamente. A
sociedade economizaria milhões de reais
livrando-se de boa parte dos processos
judiciais. Por fim, aqueles poucos casos
que não alcançassem composição,
adentrariam o sistema judicial com
documentação probatória muito mais
robusta. Mas, para funcionar, a tentativa
de solução prévia via ODR teria de ser
obrigatória.

A modernização tecnológica tem um
preço, isso é evidente. Toda inovação
técnica gera tensão e novos conflitos.
Com a velocidade da digitalização da
vida em sociedade, pretender resolver
todas estas novas disputas com o tripé
papel-tinta-carimbo nos empoeirados
balcões e abarrotados cartórios do Poder
Judiciário parece-nos completo desatino.
É hora de abraçar a inovação em todas as
suas formas, inclusive quando o assunto
é resolução de disputas.
Ao menos uma vez por semana temse ciência de um vazamento de dados
de grandes proporções. Nenhum CEO,
de nenhuma empresa, deleita-se em
prazeres quando depara-se com um
vazamento. Para além de prejudicar a
reputação da companhia, dados valem
dinheiro e ninguém gosta de jogá-lo pela
janela. Ocorre que a guerra cibernética é
bruta e dinâmica. Ataques hackers geram
a evolução de sistemas de proteção que,
por sua vez, estimulam a sua sofisticação
e assim por diante.
Daí porque a tese do reforço do interesse
de agir, pela demonstração de tentativa
prévia de conciliação, pode varrer parte
dos milhões de rastilhos que conduzem
ao paiol de pólvora chamado Poder
Judiciário, prestes a explodir com a
química volátil da LGPD e das demais
normas de proteção ao consumidor e de
acesso ao Poder Judiciário.
Como diria Vinícius de Morais, estamos
trancados
no
paiol
de
pólvora.
Paralisados no paiol de pólvora.

interesse de agir, a
de um protocolo
online ou qualquer outro

É preciso que se faça algo, e rápido.
Do contrário: vai pelos ares o paiol de
pólvora, levando junto a riqueza gerada
pela inovação, o orçamento público
investido no Poder Judiciário e até mesmo
o acesso à justiça.
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PROTEÇÃO DE DADOS E A
TUTELA DA SAÚDE NA

LGPD

No início deste ano de 2018, veio a público a notícia
de que uma falha de segurança no aplicativo
E-Saúde, disponibilizado pelo Ministério da Saúde,
teria exposto, durante meses, dados pessoais de
milhares de brasileiros usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS). Através de brecha no sistema, tornouse possível acessar desde dados básicos, como o
cartão do SUS em nome do titular, até informações
médicas detalhadas, como o histórico de retirada
de medicamentos e a agenda de consultas na rede
pública.
Além
da
evidente
quebra
da
privacidade dos cidadãos que tiveram
suas informações íntimas expostas,
o vazamento de dados da espécie
mostra-se ainda mais sensível, em
virtude do valor econômico que podem
representar. Levantamentos sobre os
remédios utilizados pela população e
as prescrições mais recorrentes podem
ser de grande valia, por exemplo, para
a indústria farmacêutica e para as
seguradoras de saúde.

requisitos para o tratamento de dados
no território nacional e, portanto, dita os
parâmetros do que seria uma captação
legítima tanto para os particulares, como
para a Administração Pública.

Oportunamente, o tema vazamento de
dados merece total destaque tendo
em vista o recente advento da Lei nº
13.709/2018, a famigerada Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), sancionada
pelo presidente Michel Temer no último
dia 14 de agosto de 2018.

O art. 7º, II, por exemplo, permite o
tratamento de dados pessoais, sem
o consentimento do titular, “para o
cumprimento
de
obrigação
legal
ou regulatória pelo controlador”. No
caso, como o legislador mencionou
genericamente
“obrigação
legal
ou regulatória”, em se tratando da
área da saúde, a Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), dentre
outras entidades congêneres, teriam,
em tese, competência para exarar
tais atos normativos, vindo a mitigar a
consensualidade do particular.

As inovações trazidas pelo novo marco
legal, principalmente no que concerne à
forma como o tratamento de dados pode
ocorrer, colocaram o Brasil em destaque
no cenário internacional, equiparando a
legislação brasileira às mais avançadas
legislações internacionais de segurança
digital.
A revolução no processo de tratamento
de dados pessoais trará consequências
em diversos setores, sendo um deles,
justamente, a área da saúde.
Nesse sentido, importante mencionar
o art. 7º da LGPD, que estabelece os

Ocorre que, além da hipótese que
prestigia a expressa concordância do
titular, prevista no inciso I do art. 7º, a Lei de
Dados contempla outras possibilidades
de tratamento, as quais restam por
dispensar o consentimento daquele que
terá seus dados tratados.

Como o cenário e as possibilidades de
aplicação são ainda incertos, surge o
receio, conforme demonstrado, de que
empresas potencialmente interessadas
obtenham acesso a dados médicos dos
particulares, com respaldo no permissivo
acima elencado. Dados como prontuários

médicos e históricos clínicos poderiam
vir a ser utilizados por planos de saúde,
por exemplo, para apurar doenças préexistentes ou tendências patológicas,
podendo ser utilizados para estipulação
de valores de seguro e, até mesmo, para
eleição ou veto de potenciais segurados.
Ato contínuo, os incisos VII e VIII do referido
art. 7º tratam, de forma mais direta, da
administração da saúde.
No caso do inciso VII, o qual permite o
tratamento de dados “para a proteção
da vida ou da incolumidade física do
titular ou de terceiro”, os termos elegidos
pelo legislador são bastante amplos,
podendo suscitar, em tese, inúmeras
discussões sobre a sua aplicabilidade,
até mesmo em temas sensíveis, como a
recusa a certos procedimentos médicos
por razões de foro íntimo.
Já o inciso VIII possibilita o tratamento
“para a tutela da saúde, em procedimento
realizado por profissionais da área da
saúde ou por entidades sanitárias”.
Nesse tocante, subsiste a dúvida acerca
da extensão dos conceitos envolvidos,
sobretudo de quais entes seriam
enquadrados como “profissionais da
área da saúde” e, portanto, poderiam
usufruir dessa faculdade. Tendo em
vista a ampla gama de profissionais em
atuação no setor, importante definir, por
exemplo, se a permissão seria referente
exclusivamente
a
procedimentos
realizados por médicos e auxiliares
da saúde, ou também por demais
prestadores de serviços envolvidos
nas atividades, como funcionários
administrativos e terceirizados.
Frisa-se que essas mesmas possibilidades
foram reproduzidas no art. 11 da LGPD,
de modo a viabilizar até mesmo o
tratamento de dados pessoais sensíveis,
quando indispensável para efetivação
de tais hipóteses, sem necessidade de
aquiescência do titular. Isso significa que
dados referentes à saúde, vida sexual
e genética poderão, a princípio, ser
tratados, mesmo sem a concordância
da pessoa natural envolvida, caso se
entenda configurada alguma dessas
situações em comento.

Por outro lado, restou “vedada a
comunicação ou o uso compartilhado
entre controladores de dados pessoais
sensíveis referentes à saúde com objetivo
de obter vantagem econômica, exceto nos
casos de portabilidade de dados quando
consentido pelo titular”, o que denota
preocupação do legislador no sentido
de resguardar o particular, notadamente
no tocante ao eventual uso de dados no
bojo de políticas comerciais relativas ao
setor da saúde, como pontuado acima.
Adicionalmente, não se pode olvidar
que a área médica, por si, já possui
regulamentações
próprias
relativas
ao sigilo profissional e à proteção das
informações privadas dos pacientes, a
exemplo do Código de Ética Médica2 e
da Resolução nº 1.821/2007 do Conselho
Federal de Medicina3. Logo, a despeito
de eventual conflito de competência
que possa vir a ser suscitado entre as
normas, tais regras, por ora, representam,
ao menos, mais uma salvaguarda ao
cidadão nesse cenário.
Visto isso, fato é que os questionamentos
são inúmeros, assim como os potenciais
impactos no setor. De todo modo, diversos
são também os benefícios que o correto
tratamento de dados pode trazer para
a área médica, como a inovação e o
aprimoramento de processos a partir do
levantamento de padrões e tendências
de saúde pública. Assim, resta aguardar
e observar como tais disposições serão
aplicadas, especialmente pelo órgão
regulador responsável e demais entes
da Administração Pública, de modo a
coibir abusos e resguardar os direitos
fundamentais de liberdade e privacidade
dos jurisdicionados, como inclusive se
propõe o novo marco legal de proteção
de dados.

CONFIRA O CURSO DE LGPD!

O curso LGPD Na Prática visa tratar de forma dinâmica
sobre os formatos, possibilidades e estratégias práticas
para implementação da LGPD. Assim, além de tratar das
questões pertinentes às mudanças regulatórias ocorridas
após a sanção da Nova Lei Geral de Proteção de Dados, este
curso visa trazer informações práticas, através de cases e
ferramentas inovadoras presentes no mercado jurídico.

INSCREVA-SE

INSCREVA-SE EM LGPD
NA PRÁTICA!
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