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Panorama Jurídico – Lei 13.709/2018

• Agosto, 2018: Sanção presidencial – Lei 13.709/2018 ( LGPD )  - (Veto à ANPD);

• Dezembro, 2018: MP 809 – Criação da ANPD + Alteração de dispositivos da Lei 13.709/2018;

• Maio, 2019: Votação da MP869 – Câmara e Senado (*)

(*) – No aguardo da Sanção Presidencial
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Autoridade Nacional de Proteção de Dados: Funções

a) Análises abrangentes e multisetoriais, envolvendo todos os setores econômicos;

b) Eliminar “falhas demercado”;

c) Supervisionar a exploração de todas as atividades econômicas;

d) Monitorar operações de tratamento de dados realizadas pelo poder público;

e) Cooperação internacional em quaisquer operações que envolvam fluxo transfronteiriço de dados.

América Latina: Países que já possuem Autoridades Nacionais

México, Costa Rica, Colômbia, Peru, Argentina e Uruguai.

Tais Autoridades Nacionais possuem graus distintos de independência entre si.
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Autonomias esperadas de uma Autoridade Nacional - As Autoridades nacionais devem também serem

independentes e autônomas, administrativa, financeira e tecnicamente. Para que sejam verificados os graus de autonomia

nos diversos tipos, devem ser avaliadas uma série de questões, descritas abaixo:

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA: Pertence à administração direta ou indireta? É submisso a algum Ministério ou Órgão

de Governo? Recebe ordens ou instruções de algum outro órgão?

AUTONOMIA FINANCEIRA: Qual a origem dos recursos? Como ocorre o processo de determinação dos recursos

necessários? A autoridade participa desta determinação? Como o orçamento é aprovado?

AUTONOMIA DOS DIRETORES:

i. Qual a composição (quantidade de membros na direção e conselho consultivo, se houver, e demais funcionários)?

Qual o processo para indicação dos membros? Há envolvimento da oposição do Governo nesta decisão? Os

funcionários são do quadro da própria autoridade ou são remanejados?

ii. Os diretores podem decidir seu quadro de funcionários? Como é feita a exoneração dos diretores e conselheiros? Eles

possuem mandato?
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Panorama Global – Autoridades nacionais

Nos últimos anos, as autoridades nacionais de proteção de

dados pessoais têm se expandido em número e rol de

competências ao redor do mundo. Hoje há, pelo menos, 120

países com leis vigentes de proteção de dados pessoais e até

2020 esse número deverá subir para cerca de 134.

Destes 120 países, apenas cerca de 10% não dispuseram sobre

a criação de um ente governamental especializado para regular

a proteção de dados pessoais. Em outros 10%, apesar da

previsão da existência de um órgão de controle, não há

independência administrativa, já que as respectivas leis contam

com previsões legislativas expressas de obediência a diretivas

ou orientações de outros órgãos do Poder Executivo. Isso

significa que próximo de 80% dos países que editaram uma lei

de proteção de dados pessoais possuem uma autoridade

nacional independente.
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Modelo Brasileiro - ANPD
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Alguns Destaques:

1.) A LGPD é consideradas de interesse nacional, devendo ser seguida por Municípios,
Estados e pela União;

2.) O tratamento posterior dos dados pessoais cujo acesso é público poderá ser
realizado para novas finalidades, desde que observados propósitos legítimos e
específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como
os fundamentos e princípios previstos na LGPD;

3.) Vedação ao tratamento de dados de saúde por operadoras de planos de saúde para
a seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade e na contratação ou
exclusão de beneficiários;

4.) Definição – ANPD: órgão da administração pública responsável por zelar,
implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.”;

5.) Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, seguirá
regulamentação da autoridade nacional;
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Alguns Destaques:

6.) Revisão por pessoa natural de decisões tomadas unicamente com base em
tratamento automatizado, sujeito a regulamentação da ANPD, observando a
natureza e o porte da entidade e o volume de operações de tratamento.

7.) Encarregado: Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como
canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD,
detentor de conhecimento jurídico-regulatório e ser apto a prestar serviços
especializados em proteção de dados. A ANPD regulamentará: os casos em que o
operador deverá indicar o encarregado; a indicação de um único encarregado,
desde que facilitado o seu acesso, por empresas de um mesmo grupo econômico;
e a autonomia técnica e profissional no exercício do cargo.

8.) Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput
do art. 46 desta Lei poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e
titular e, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das
penalidades de que trata este artigo.”
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Alguns Destaques:

9.) Sanções complementares: No caso de reincidência da ocorrência de
episódios de violação de segurança, poderão ser aplicadas sanções
complementares como: suspensão parcial por até 6 meses do
funcionamento do banco de dados; suspensão absoluta do exercício
de tratamento de dados pessoais por até seis meses; proibição parcial
ou completa do exercício da atividade de tratamento, sendo tais
penalidades aplicáveis apenas após a aplicação de sanções mais
brandas.

10.) Microempresas, startups: Caberá à ANPD 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
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