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Panorama  • O Brasil não possui uma lei específicaPanorama 
brasileiro

p p
que regulamente a proteção dos dados
pessoais.p

A CF/88 di it à i ti id d• A CF/88 assegura o direito à intimidade
e à vida privada, além de haver
algumas leis esparsasalgumas leis esparsas.

• Pelo mundo já há cerca de 100 países
com legislação específica.
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Panorama  • É para garantir a proteção daPanorama 
brasileiro

p g p ç
privacidade que a legislação deve ser
pensada.p

É f d t l id• É fundamental considerar como os
dados pessoais são coletados,
armazenados tratados ou transferidosarmazenados, tratados ou transferidos.

• Isso inclui os setores público e privado,
dentro e fora da Internet.



Panorama • PL 4060/2012 – CÂMARA DOS DEPUTADOSPanorama 
brasileiro

4

– INICIATIVA DE AGÊNCIAS DE MARKETNG DIGITAL

– EM 2015 FOI DESARQUIVADO EM FACE DA CPI DA5
ESPIONAGEM

– RELATOR: SÓSTENESCAVALCANTE

• PLS N°S 330/2013, 181/2014 E 131/2014 –
SENADO

– TEVE SUBSTITUTIVO APROVADO E AGUARDA

ANÁLISE DE COMISSÕES PARLAMENTARES APÓSANÁLISE DE COMISSÕES PARLAMENTARES; APÓS

DEVE IR À CÂMARA

– RELATOR:ALOYSIO NUNESRELATOR:ALOYSIO NUNES



Panorama  • PL 5276/2016 – EXECUTIVOPanorama 
brasileiro

5 7 /

– TRÂMITE EM REGIME DE URGÊNCIA

FOI ALVO DE DUAS CONSULTAS PÚBLICAS E– FOI ALVO DE DUAS CONSULTAS PÚBLICAS E

DIVERSOS COMENTÁRIOS DE DIVERSAS PARTES

INSPIRAÇÃO NO REGULAMENTO EUROPEU– INSPIRAÇÃO NO REGULAMENTO EUROPEU



O que são  • A depender da definição poderá haverO que são 
dados 

diferença entre maior ou menor
proteção legal.

pessoais? • Algumas leis mencionam características
de dados pessoais, mas não os definem.de dados pessoais, mas não os definem.

• Tal discussão está no cerne do debate de
uma nova lei de Proteção de Dados
Pessoais no Brasil, representada pelo
projeto de Lei nº 5 276 de 2016 enviadoprojeto de Lei nº 5.276 de 2016, enviado
ao Congresso recentemente pelo Poder
Executivo.



O que são  • O PL, em seu art. 5o, I, estabelece queO que são 
dados 

, 5 , , q
dado pessoal é todo

pessoais? • ”dado relacionado à pessoa natural
identificada ou identificável, inclusive
ú id ifi i d dnúmeros identificativos, dados

locacionais ou identificadores eletrônicos
quando estes estiverem relacionados aquando estes estiverem relacionados a
uma pessoa.”

• Portanto, dados pessoais são aqueles que
podem identificar uma pessoap p



O que são  • O PL definiu alguns tipos de dados pessoaisO que são 
dados 

como sensíveis (informações que podem ser
utilizadas de forma discriminatória)

pessoais? • O art. 5o, III, do PL 5.276/2016 define dados
sensíveis como

• dados pessoais sobre a origem racial ou
étnica as convicções religiosas as opiniõesétnica, as convicções religiosas, as opiniões
políticas, a filiação a sindicatos ou a
organizações de caráter religioso, filosófico
ou político dados referentes à saúde ou àou político, dados referentes à saúde ou à
vida sexual e dados genéticos ou
biométricos.



O manejo dos  • O que pode autorizar o tratamento deO manejo dos 
dados 

q p
dados pessoais?

pessoais • O Projeto de Lei de Proteção de Dados (PL
5.276/2016) estabelece um arranjo para

d lresponder tal pergunta em seu art. 7o. No
primeiro inciso deste artigo, prevê‐se que

• o tratamento de dados pessoais poderá
ser realizado] mediante o fornecimentoser realizado] mediante o fornecimento
pelo titular de consentimento livre,
informado e inequívoco.f q



O manejo dos  • Em 2015 o Poder Executivo incluiu no projetoO manejo dos 
dados 

de lei uma hipótese adicional que autoriza o
tratamento de dados pessoais, o “legítimo
interesse” do responsável (art 7 IX):

pessoais
interesse do responsável (art. 7, IX):

• o tratamento de dados pessoais poderá sero tratamento de dados pessoais poderá ser
realizado] quando necessário para atender
aos interesses legítimos do responsável ou de

i d lterceiro, exceto no caso de prevalecerem
interesses ou direitos e liberdades
fundamentais do titular que exijam af q j
proteção de dados pessoais, em especial se o
titular for menor de idade.



O manejo dos  • Algoritmos são formas de automatizarO manejo dos 
dados 

• Algoritmos são formas de automatizar
processos decisórios e fundamentam muitas
coisas que acontecem também na Internet

pessoais • O PL 5.276/2016 prevê em seu art. 20 que
titulares de dados pessoais podem solicitar ap p
revisão das decisões automáticas quando
estas afetarem seus interesses.

• Estabelece, ainda, a obrigação do informar,
sempre que solicitado, informações claras e
d d i d i é i dadequadas a respeito dos critérios e dos

procedimentos utilizados para a decisão
automatizada.



O manejo dos  • Só não serão obrigados a fornecer critérios e
di t l dO manejo dos 

dados 
procedimentos que possam revelar segredos
comerciais e industriais.

pessoais • O titular dos dados tem direito a solicitar revisão de
decisões tomadas unicamente com base em
tratamento automatizado de dados pessoais que
afetem seus interesses inclusive as decisõesafetem seus interesses, inclusive as decisões
destinadas a definir o seu perfil ou avaliar aspectos de
sua personalidade.

• Parágrafo Único. O responsável deverá fornecer,
sempre que solicitadas, informações claras e
adequadas a respeito dos critérios e dosadequadas a respeito dos critérios e dos
procedimentos utilizados para a decisão
automatizada, respeitados os segredos comercial e
industrial.



Do sigilo  • CAPÍTULO VIIDo sigilo 
profissional 

DO SIGILO PROFISSIONAL 
f

no código de 
ética

• Art. 35. O advogado tem o dever de
guardar sigilo dos fatos de que tome
conhecimento no e ercício daética conhecimento no exercício da

profissão.

• Parágrafo único. O sigilo profissional
abrange os fatos de que o advogado
tenha tido conhecimento em virtude de
funções desempenhadas na Ordem dos
Advogados do BrasilAdvogados do Brasil.



Do sigilo  • Art. 36. O sigilo profissional é de ordemDo sigilo 
profissional 

3 g p
pública, independendo de solicitação
de reserva que lhe seja feita pelo

cliente
f

no código de 
ética

cliente.

• § 1º Presumem‐se confidenciais asética § 1 Presumem se confidenciais as
comunicações de qualquer natureza
entre advogado e cliente.

• § 2º O advogado, quando no exercício
das funções de mediador, conciliador e
árbitro, se submete às regras de sigilo
profissionalprofissional.



Da  • Art.  42.  É vedado ao advogado:Da 
publicidade 

4 g

• ( )
profissional

• (...)

• IV ‐ divulgar ou deixar que sejam
divulgadas listas de clientes e
demandas;

– O código de ética foi publicado pela RESOLUC ̧ÃO N. 02/2015 
(DOU, S.1, 04.11.2015, p. 77)



Melhores  • Proteger as máquinasMelhores 
práticas • Remover softwares suspeitos ou mal‐

intencionadosintencionados

• Utilizar buscadores que não deixam rastros das
buscas (DuckDuckGo, ixquick, metager, yppy)

• Utilizar navegadores/sites criptografados (”aba• Utilizar navegadores/sites criptografados ( aba
anônima”, ”https”)

• Estar atento para evitar artimanhas com
engenharia social (por exemplo, phishing)



Melhores  • Escolher boas senhasMelhores 
práticas • Limitar o acesso a redes sociais

• Definir alertas de segurança

• Não fornecer informações importantes a 
partir de computadores públicos p p p

• Encerrar as sessões

• Cuidado com redes wi‐fi em lugares públicos



Alguns  • https://fadi.academia.edu/MarceloCr
espog

textos 
meus

p

meus...
• http://canalcienciascriminais.com.br

• http://www.migalhas.com.br/DireitoD
igital/Indice



• Obrigado! 

Fim! • Sugestões? Comentários? 

• marcelo@crespolaw.com.br

• @professorcrespo• @professorcrespo


