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1. Tema, contexto, e modelo de pesquisa predominante

Em 14 de agosto de 2018 foi publicada a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”),
diploma normativo que consolida em seu conteúdo a matéria de tratamento de dados de
pessoas naturais no Brasil. A LGPD é um marco para a proteção de dados no Brasil, uma vez
que tem um escopo amplo de aplicação, ou seja, direciona-se a qualquer operação de
tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou
privado 1 , além disso, tem eficácia extraterritorial, estendendo seus efeitos também para
tratamentos no exterior que visem oferecer bem e/ou serviços para indivíduos localizados no
Brasil ou cujos dados foram coletados em território nacional.
Mesmo tendo leis que de alguma maneira tutelavam dados,2 ter uma lei especifica
para a proteção de dados faz com que a matéria ganhe visibilidade e fomenta o processo de
mudança de mentalidade dos controladores e operadores de dados, que muitas vezes usavam
e compartilhavam indiscriminadamente as bases de dados que detinham. Faz, ainda, com que
os titulares tenham melhor ciência de seus direitos e ganhem o poder decisório quanto à
destinação dos seus dados. O despertar da proteção de dados tem ganhado tanta relevância no
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Brasil, que atualmente tramita no Senado Federal uma proposta de Emenda Constitucional,
que vislumbra inserir um novo inciso ao artigo 5º da Constituição Federal, de forma a
adicionar a matéria da proteção de dados pessoais ao rol de direitos fundamentais. Adiciona,
também, um novo inciso ao artigo 22 da Constituição Federal, para esclarecer que a matéria
de proteção de dados é de prescrição privativa da União.3
A LGPD é publicada num momento pertinente para a matéria da proteção de dados,
tendo em vista que em 25 de maio de 2018, entrou em vigor a General Data Protection
Regulation4 (“GDPR”), a regulação europeia para tratamento de dados, que, assim como a
regra brasileira, também tem caráter extraterritorial e causou necessário movimento de
adequação de muitas empresas europeias, e ainda, de empresas não europeias que, por
tratarem dados de europeus, independentemente de sua localização, precisaram se adequar.
Ter uma lei especifica de proteção de dados faz com que o Brasil demonstre que está
alinhado com uma preocupação que é a cada dia mais latente no cenário mundial, que é a
preocupação de prezar pela privacidade dos seus cidadãos mediante a segurança e
recuperabilidade de seus dados. Trata-se do dado sendo alçado à condição de bem passível de
cuidados criteriosos, cuja displicência dos agentes de tratamento pode gerar dano e a
consequente necessidade de reparação ao seu titular.
Tendo em vista que as regras de proteção de dados trazem um arcabouço de deveres e
diligencias específicas para atividades que já existiam, mas até então não tinham recebido tal
denominação, como por exemplo a atividade desempenhada pelo Controlador e pelo
Operador, e também cria novas atribuições, como a do Encarregado, faz-se necessário
entender quem são tais agentes e quais as extensões de suas responsabilizações.
O presente trabalho adotará como modelo de pesquisa o trabalho exploratório de
prática jurídica, buscando entender e delimitar, nas atividades dos Agentes de Tratamento de
Dados que são mencionados no capítulo VI da LGPD: (i) as respectivas atribuições; (ii)
eventuais condenações que já tenham sido decorrentes da aplicação da regra europeia; (iii) as
possíveis esferas e métodos de responsabilização que podem ser atribuídos aos agentes, tendo
em vista a legislação e jurisprudência nacional; (iv) as diligências que devem ser empregadas
na implementação da LGPD para afastar eventual responsabilidade solidária entre agentes;
(v) o conteúdo mínimo dos documentos de boas práticas de governança que tratam do
processamento de dados; (vi) casos de atendimento aos critérios de dispensa do Data
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Protection Officer, no âmbito da GDPR; e (vii) quais são os requisitos mínimos para o
exercício da atividade do Encarregado.

2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso

Serão fontes do trabalho exploratório de prática jurídica, a General Data Protection
Regulation - GDPR, a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como a estrutura legal e
jurisprudencial relacionado à privacidade, segurança da informação e responsabilidade civil
no Brasil. Adicionalmente, será necessário um exercício de direito comparado com a regra
europeia para um melhor entendimento do que tem sido solicitado dos agentes de proteção de
dados sob a égide do mencionado regramento e como estes têm sido responsabilizados pelas
respectivas autoridades de proteção de dados.
No que tange à figura do Encarregado, a observação do modelo europeu será de
particular interesse didático, dado que há divergência na forma de responsabilização desses
agentes em alguns estados membros da Comunidade Europeia, e que, não obstante a
mencionada Comunidade já contasse com uma regra de proteção de dados que retoma à 1995
(95/46/EC Directive)5, a figura do Data Protection Officer – DPO, é uma inovação trazida
pela GDPR apenas em 2016. Além das fontes básicas de pesquisa, utilizarei do contato usual
que tenho na instituição financeira europeia onde trabalho, para entrevistar os DPOs e
questioná-los sobre os desafios e peculiaridades que estes têm encontrado na implementação
e aplicação ordinária da regra europeia de proteção de dados.

CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA
Controlador e Operador
 Qual é a função do Controlador e do Operador no tratamento de dados?
 Quais são os direitos e obrigações na relação entre o Controlador e o
Operador? E entre o titular de dados com o Controlador e o Operador?
Encarregado
 O que é a figura do Encarregado e quais são as suas responsabilidades?
 Com base no diploma europeu de proteção de dados, quem deve ter um
Encarregado?
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REFERENCIAL TEÓRICO NORMATIVO
 Quais os principais diplomas normativos que tratam de proteção de dados?
Como são designadas as responsabilidades dos agentes de tratamento nesses
diplomas?
 Com base no diploma normativo europeu de proteção de dados, qual é o
histórico de condenação dos encarregados?

ABORDAGEM ANALÍTICA
 Como definir a responsabilidade civil em uma cadeia de prestação de
serviços? Em que medida essa regra pode ser aplicada para um contexto de
proteção de dados?
 Como a jurisprudência tem se posicionado em relação à responsabilidade
solidária e como ela poderia ser aplicada na relação entre Controlador e
Operador?
 Quais são as possíveis excludentes de responsabilidades da responsabilidade
solidária entre Controlador e Operador?
 Tendo por base as funções do Encarregado, existe possibilidade de
responsabilização direta?

CONCLUSÃO PROPOSITIVA
 Quais são as diligências que devem ser empregadas por controladores e
operadores para garantir o reconhecimento das hipóteses excludentes de
responsabilidade solidária?
 Quais os itens básicos que devem ser demonstrados nas iniciativas de boas
práticas e governança dos agentes de tratamento?
 Quem deve ser o Encarregado e como seu cargo deve ser estruturado? Quais
governanças devem ser implementadas para garantir a independência do
Encarregado e a inexistência de conflito de interesse?

3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto

Tendo em vista o âmbito de aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, é de
fundamental importância o entendimento do papel que os Agentes de tratamento de dados já
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designam, quais são os procedimentos já implementados e as adaptações que serão
necessárias para estar em conformidade com a regra. Para tal, é necessário destrinchar o texto
legal, e, tendo em vista que ainda não se teve a constituição da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados Brasileira, para emitir atos norteadores sobre a forma como o mercado
deve se posicionar localmente, entender como a regra brasileira se iguala ao diploma europeu
de proteção de dados, e assim, estabelecer os cuidados necessários para que se tenha uma
implementação diligente.
O presente trabalho visa trazer uma diretriz prática em relação aos cuidados e
governanças que devem ser observados na contratação de Agentes de tratamento de dados,
em especial, na elaboração de contratos entre Controlador e Operador, nos cuidados mínimos
que devem ser tomados para que se esteja em conformidade com a regra de proteção de
dados e sobre quais são os requisitos e qualificações que um encarregado deve deter para
aceitar desempenhar tal função.

4. Familiaridade com objeto da pesquisa

Fui eleito como o Encarregado da instituição financeira europeia onde atuo como
advogado interno. Tenho visto a Lei Geral de Proteção de Dados ganhar protagonismo a cada
dia que passa, além disso, conforme o decurso da vacatio legis da lei, surgem mais
questionamentos práticos da regra que exigem uma abordagem prática e comparada com a
regra de proteção de dados europeia. A questão da responsabilidade solidária entre o
Controlador e o Operador de dados é matéria cara para o setor bancário, que, idealmente, usa
da robustez contratual como forma de isenção de responsabilidade.
O presente trabalho terá utilidade imediata para a implementação da Lei de Proteção
de Dados na instituição onde trabalho, dado que, idealmente, servirá de guia de governança
não apenas para a elaboração de contratos e políticas para empresas de médio porte, que não
tenham nos dados a sua atividade principal, mas também buscará servir de marco zero para a
mudança de mentalidade em relação à necessidade de práticas protetivas de dados.
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