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Brasilia, 07 de julho de 2016 

Resumo da Atuação da ABEMD na regulamentação da Privacidade de Dados 

O tema da Proteção de Dados Pessoais tem sido discutido no Brasil de forma mais 
intensa há aproximadamente 10 (dez) anos e a ABEMD  tem se mostrado atuante e 
envolvida neste debate tendo, inclusive criado aos seus associados o “Código 
Brasileiro de Autorregulamentação para Tratamento de Dados Pessoais” e uma 
“Carta de Princípios sobre Tratamento de Dados Pessoais”. 

Ainda em 2011, a ABEMD , em conjunto com várias outras entidades, diante da 
elaboração pelo Ministério da Justiça da primeira versão do Anteprojeto de Lei, 
manifestou-se perante este órgão, apresentando críticas, por meio de um relatório1, e 
sugerindo algumas alterações do texto original deste Anteprojeto, de modo que este 
não deixasse de harmonizar o direito à proteção de dados pessoais com princípios 
constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de expressão comercial, juntamente 
com a proteção e defesa dos consumidores. 

Em 2012, fora realizado o 5º Congresso da Indústria da Comunicação, com a 
participação ativa de 38 entidades integrantes do ForCom (Fórum Permanente da 
Indústria da Comunicação), tendo o tema da Proteção ao Tratamento de Dados 
Pessoais sido debatido por uma das Comissões (Comissão One-to-One: 
Personalização x Privacidade) do Congresso, liderada pela ABEMD . Diante dos 
debates acerca do tema, a Comissão concluiu pelas seguintes recomendações: 

 

(i) que fossem criados mecanismos que tivessem por objetivo 
garantir e proteger, no âmbito da comunicação personalizada, a 
dignidade e os direitos fundamentais da pessoa, especialmente em 
relação à sua liberdade, igualdade e privacidade”; 

 

(ii)  que fosse criado e implementado um conselho de 
autorregulamentação que definisse princípios orientadores capazes de 
estabelecer parâmetros éticos para tratamento de dados que poderão ser 
utilizados para comunicação personalizada ou marketing direto. Estes 
princípios deveriam incidir sobre: a) natureza, b) origem, c) forma, d) 
segurança, e) direito de acesso e restrições ao tratamento de dados; 

                                                           
1 http://www.abemd.org.br/interno/DadosPessoais_ContribuicoesdasEntidades.pdf 
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(iii)  que as futuras regulamentações para tratamento de dados 
pessoais e comunicação personalizada viessem a garantir a convivência 
harmoniosa dos princípios constitucionais da livre iniciativa, a 
liberdade de expressão e informação comercial e a proteção dos 
consumidores. 

 

Em novembro de 2013, a ABEMD  novamente encabeçou uma reunião com o 
Ministério da Justiça e a SENACON (Secretaria Nacional do Consumidor) para 
debater o texto do Anteprojeto de Lei, elaborado pelo Ministério da Justiça, que há 
dois anos era discutido somente internamente pelo Governo.  

Nesta reunião, a ABEMD expôs a preocupação do setor de comunicação e marketing 
quanto aos temas tratados no Anteprojeto, de “destruição da base de dados irregular” 
e “opt-in obrigatório”, tendo sido sinalizado a esta entidade a possibilidade de estas 
posições serem revistas antes da apresentação do Projeto de Lei, bem como a 
possibilidade de se criar um período de adaptação das empresas às normas, o que deixa 
o mercado em uma situação mais confortável em relação a eventual aprovação desta 
legislação, sendo que dessa maneira se estaria garantindo a proteção ao tratamento de 
dados pessoais sem desconsiderar ou até mesmo prejudicar a livre iniciativa. 

Em 2015, a ABEMD  apresentou comentários ao texto do Anteprojeto submetido à 
consulta pública pela segunda vez, bem como participou de ao longo deste ano de 
diversos diálogos entre empresas, associações e o Ministério da Justiça que em muito 
contribuirão para a finalização do texto apresentado como Projeto de Lei 
n.5.276/2016. 

A atuação da ABEMD  sempre teve o intuito de defender a criação de uma legislação 
que represente um equilíbrio entre a proteção do cidadão, a liberdade de escolha deste, 
a livre iniciativa assegurada às empresas e o desenvolvimento econômico e social do 
país, em virtude inclusive do que preceitua o artigo 1702 da Constituição Federal. 

                                                           
2 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
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A ABEMD  reconhece que o Projeto ao final apresentado pela Presidente da República 
acatou muitas das reivindicações do setor aduzidas em outras oportunidades, o que 
demonstra a constante disponibilidade do Ministério da Justiça em ouvir os diversos 
grupos sociais, buscando a elaboração de uma legislação efetiva, eficaz e que 
transpareça e atenda os anseios de todos os segmentos sociais. Assim, a ABEMD  
espera que este diálogo continue nesta Casa Legislativa de modo que o texto de Lei 
venha harmonizar e compatibilizar ainda mais os interesses dos consumidores com os 
do mercado do que o atual. 

Preocupações do setor 

 O Desenvolvimento da tecnologia tem permitido que cada vez mais nuanças do 
comportamento do consumidor sejam analisadas, permitindo um direcionamento cada 
vez mais preciso das atividades de marketing, proporcionando um benefício direto ao 
consumidor que passa a receber ofertas relacionadas ao seu perfil e preferências e, ao 
mesmo tempo, garantindo eficiência e custos razoáveis para empresas que, 
sabidamente, optam por esta modalidade de comunicação, com elevada taxa de 
conversão a um custo razoável.  

Assim, o tratamento de dados seja para fins de marketing ou desenvolvimento de um 
produto ou serviço tem como intuito personalizar tanto a oferta, quanto o serviço, de 
modo a entrega-los ao consumidor com mais assertividade e eficiência. Desta 
maneira, o tratamento de dados é uma inovação alavancada, principalmente, com o 
surgimento da Internet e que busca justamente satisfazer o consumidor e atender da 
melhor forma possível seus anseios de consumo. 

 Esta inovação por ter ganhado destaque no mundo virtual não se limita tão somente 
as fronteiras nacionais, vai além, acirrando a concorrência em níveis internacionais e 
tornando o mercado mais amplo e sadio ao consumidor. Desta forma, a ABEMD  se 
preocupa com eventuais entraves legislativos que possam limitar ou restringir este 

                                                           
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
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rico relacionamento entre o mercado e os consumidores propiciado pelo tratamento 
de dados atrelado à tecnologia digital. 

É neste espírito, que passamos a ressaltar os avanços trazidos pelo Projeto de Lei n. 
5.276/2016, bem como sugerir algumas supressões e alterações, que ainda se façam 
necessárias. 

Responsabilidade Solidária 

 O Projeto institui a responsabilidade solidária entre o cedente e o cessionário de dados 
(art.44), a respeito deste ponto a ABEMD entende que, por vezes, esta não se 
justificará, tendo em vista que o cedente poderá ter uma atuação diminuta e até 
inexpressiva.  

Além disso, tal disposição, considerando uma possível restrita atuação do cedente, 
poderia gerar-lhe um custo em fiscalização excessivo e injustificado. Deste modo a 
fim de resguardar o direito do titular de dados e não onerar excessivamente o cedente, 
sugere-se que a responsabilidade solidária entre cedente e cessionário seja 
atrelada à finalidade da cessão e desde que não seja possível identificar ou 
localizar o cessacionário. 

Condições de igualdade entre Público e Privado  

A diferenciação entre pessoas jurídicas de direito privado e de poder público se mostra 
evidente no que tange à previsão de infrações, vez que o artigo 52, §3º, exclui a 
aplicação das penalidades de multa e de publicização da infração, quando esta for 
cometida por entidades ou órgãos públicos, sem qualquer justificativa legítima para 
tanto. 

A ABEMD  entende esta ausência de paridade, sem qualquer fundamento jurídico, 
como inconstitucional, já que a própria Constituição determina que Empresas públicas 
e sociedades de economia mista que exploram atividades econômicas se sujeitarão ao 
regime jurídico próprio das empresas privadas. Nesse sentido é a interpretação dada 
ao artigo 1733 pelo Prof. Celso Antonio Bandeira de Mello, a saber: 

                                                           
3 “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica 

pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 
interesse coletivo, conforme definidos em lei.§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, 
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou 
comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) (...)II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
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“Se a entidade for exploradora de atividade econômica , suas 
relações negociais com terceiros, salvo alguma exceção (...), 
serão sempre regidas integralmente pelo Direito Privado. 
Assim, seus contratos não serão contratos administrativos. Sua 
responsabilidade, contratual ou extracontratual, estará sob a 
mesma disciplina aplicável às empresas privadas (...)”4.  

Dados Sensíveis – Proposta de Emenda Supressiva - §2º, do art.11 do Projeto 

A disposição a que se propõe a supressão já havia sido suprimida na última versão do 
anteprojeto divulgada pelo Ministério da Justiça, texto, este, como já destacado fruto 
de um diálogo democrático do referido Ministério com diversas entidades, 
especialistas e membros da sociedade civil, desta maneira, a ABEMD entende que a 
referida supressão deve ser realizada. 

A referida disposição da forma como proposta no Projeto de Lei não atende ao 
princípio da segurança jurídica, visto que proíbe o tratamento de dados sensíveis em 
“detrimento do titular”, ou seja, esta disposição não especifica qualquer hipótese a 
respeito, nem tampouco os critérios utilizados para definir quando um tratamento será 
feito em “detrimento”. Disposições genéricas como esta são fonte de conflito e podem 
prejudicar a busca pela pacificação dos problemas enfrentados em nosso país. 

Ademais, o artigo 12 do atual Projeto já se mostra suficiente a assegurar aos titulares 
de dados sensíveis segurança e privacidade no tratamento destes ao estabelecer que 
“o órgão competente poderá estabelecer medidas adicionais de segurança e de 
proteção aos dados pessoais sensíveis, que deverão ser adotadas pelo responsável ou 
por outros agentes do tratamento , ou solicitar a apresentação de relatório de impacto 
à privacidade”.   

Novo Consentimento – banalização do consentimento – Proposta de alteração 
§6º, do art. 9º 

A regra proposta no §6º, do art. 9º por mais que tenha o objetivo de legitimar a 
utilização de dados do cidadão e de consumidores, infelizmente, não está adequada à 
realidade operacional do mercado e aos benefícios que podem trazer ao 

                                                           
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;(Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”. 
4 Mello, Celso Antonio Bandeira de. “Curso de Direito Administrativo”. Malheiros Editores: São Paulo, 

1998. 10ª ed. 
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cidadãos/consumidores. Ao contrário, medidas como esta geram maiores custos 
transacionais nas relações entre consumidores e empresas, o que pode repercutir no 
aumento de custos de produtos e serviços e até mesmo representar restrições no 
desenvolvimento de atividades produtivas no país, podendo inviabilizar determinadas 
operações. 

Como é sabido, com os avanços tecnológicos, tudo se tornou mais dinâmico, o que 
não seria diferente no que diz respeito às relações comerciais, as quais, atualmente, se 
renovam e alteram-se com muito mais velocidade. Dessa maneira, por exemplo, 
constantemente, os parceiros comerciais das empresas mudam e, caso esta norma 
entrasse em vigor com esta redação, a cada alteração de parceria, a empresa que trata 
os dados deveria convocar os consumidores a um novo consentimento, o que se torna 
inviável diante do cenário exposto e, até mesmo, criando transtornos aos titulares de 
dados que seriam bombardeados de mensagens deste tipo, banalizando-se o 
consentimento e retirando a sua efetividade5 e importância. 

Sanções – necessidade de limitação – proposta de alteração dos incisos I, IV, V e 
VII, do art.52 

Em consonância com o Projeto de Lei ora referido, a ABEMD  entende que uma 
norma de proteção de dados, deve ser principiológica, bem como capaz de estimular 
o desenvolvimento econômico e social conjuntamente com a proteção dos interesses 
dos consumidores e cidadãos.  

 

O artigo 52, da forma como proposto, em primeira versão do Projeto de Lei, 
demonstra sanções sem limitações, seja de valores, seja temporal, de modo que a sua 

                                                           
5 “Em suma, do ponto de vista de políticas públicas, o excesso de dependência de consentimento, na 
verdade, não protege os indivíduos. A experiência comprova que a maioria dos indivíduos não lê nem 
compreende as longas e complicadas políticas e avisos de privacidade. Consequentemente, não representam 
uma base eficaz de escolha e controle do indivíduo e, na verdade, qualquer "consentimento" baseado nesses 
avisos é ilusório. Um exemplo disso é a exigência, na Europa, de obtenção de consentimento expresso para 
o uso de cookies e qualquer tecnologia de rastreamento de hard drives de um indivíduo. Resultou em uma 
avalanche de avisos sem sentido sobre cookies em websites europeus que o usuário, em vez de realmente 
ler, simplesmente clica para que esses avisos desapareçam. Obviamente, o processo de consentimento não 
está funcionando nesse contexto” (Comentários ao Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais 
do Centre for Information Policy Leadership). 

. 
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fixação restará à discricionariedade do aplicador, sem parâmetros, de forma que se 
tais sanções forem aplicadas por um período muito extenso de tempo, poderão se 
mostrar arbitrárias e desmedidas. 

Tais sanções poderia, assim, inviabilizar o negócio de algumas empresas e, por vezes, 
até levá-las ao fechamento, o que não se mostra razoável. Vale, ainda lembrar, que 
países com mais experiência em normas de proteção de dados, como é o caso dos 
europeus não precisaram eleger normas sancionatórias tão severas para dar eficácia a 
tal tutela, nesse sentido, destaca-se parte do artigo 79, da “Regulamento do parlamento 
Europeu relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 
de dados”6. 

Vacatio Legis X Regra de Transição – proposta de alteração do art.56 

No mais, vale destacar que a vacatio legis prevista no artigo 56 é muito estreita (06 
meses), não possibilitando a devida preparação daqueles que serão atingidos pela Lei 
ao seu cumprimento. Dessa forma é que se propõe que, em virtude da complexidade 
da norma7, bem como da necessidade de investimentos e adaptações que esta gerará 
às empresas, este vacatio legis seja estendido ao menos ao período de 365 (trezentos 
e sessenta e cinco) dias, conforme ora proposto. 

Por fim, merece ser alterado o parágrafo único do art.56, uma vez que qualquer regra 
de transição deve respeitar as relações já estabelecidas, direitos adquiridos e atos 
jurídicos perfeitos, de modo que sejam resguardados os bancos de dados e práticas de 

                                                           
6 “Art.79 Sanções Administrativas. 3 Em caso de uma primeira e não intencional inobservância do presente 
regulamento, pode ser emitida uma advertência por escrito não sendo aplicável qualquer sanção, sempre 
que: 
(f) Uma pessoa singular proceda ao tratamento de dados sem fins comerciais; ou  
(g) Uma empresa ou uma organização com menos de 250 assalariados proceda ao tratamento de dados 
exclusivamente como atividade acessória das suas atividades principais.  
4. A autoridade de controlo aplica uma multa até 250 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 0,5% do 
seu volume de negócios mundial anual, a quem, de forma intencional ou negligente:  
(...) 
5. A autoridade de controlo aplica uma multa até 500 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 1% do seu 
volume de negócios mundial anual, a quem, de forma intencional ou negligente:  
(...) 
6. A autoridade de controlo aplica uma multa até 1 000 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 2% do 
seu volume de negócios mundial anual, a quem, de forma intencional ou negligente: 
(...) 
7. São atribuídas competências à Comissão para adotar atos delegados em conformidade com o artigo 86.º, 
a fim de atualizar os montantes das multas administrativas previstas nos n.os 4, 5 e 6, tendo em conta os 
critérios referidos no n.º 2”. 
7 Lei Complementar 95/98. Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar 
prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de 
sua publicação" para as leis de pequena repercussão. 
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tratamentos consolidados até então e que as novas exigências legais passem a ser 
empregadas às coletas e tratamentos realizados apenas após o término da vacatio legis 
da legislação. 

 


