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Apresentação 

Com esta primeira edição, o Boletim Informativo LGPD 
vem se somar ao já tradicional Boletim Antitruste produzido 
pela Advocacia José Del Chiaro. Elaborado mensalmente, o 
Boletim LGPD apresentará uma seleção das principais 
decisões sobre o tema da proteção de dados em todo o 
mundo. Nesta edição, o leitor tem em mãos informações 
sobre eventos ocorridos em outubro de 2019. 

O principal objetivo do Boletim é fomentar o debate e a 
conscientização a respeito da privacidade e proteção de 
dados no cenário brasileiro. Tendo em vista a iminente 
entrada em vigor da LGPD e a formação da Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados, espera-se que esta seja uma 
ferramenta útil para advogados, autoridades públicas e todos 
os profissionais envolvidos com o tema da proteção de dados 
no Brasil. 

A AJDC deseja uma boa leitura! 

 

 

Corte de Justiça da União Europeia exige que o consentimento do titular seja ativo para o 

armazenamento de informações ou para o acesso a informações através de cookies  

A Corte de Justiça da União Europeia (CJUE) foi provocada pela Corte de Justiça Federal Alemã a decidir 
sobre o consentimento dado a um jogo online promocional promovido pela Planet 49. O jogo em questão 
solicitava aos internautas o compartilhamento de seus respectivos nomes e endereços. Havia em sua página 
da Internet caixa de seleção que se encontrava pré-assinalada para que o titular dos dados manifestasse seu 
consentimento. 

A CJUE, com base na Diretiva 95/46 e no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, decidiu que: 

i) Consentimento válido demanda comportamento ativo de manifestação de vontade do titular 
dos dados. O site em questão trazia manifestação de vontade passiva, portanto inválida, uma 
vez que a caixa de seleção encontrava-se pré-assinalada; 

ii) Os usuários devem receber informações claras e completas sobre a duração do cookie e acesso 
de terceiros; 
 

 
______________ 

O Boletim Informativo LGPD é 

elaborado mensalmente pela 

Advocacia José 

Del Chiaro e se destina aos seus 

clientes e indivíduos 

relacionados ao escritório. 

Interessados em maiores 

informações sobre o material, 

favor entrar em 

contato com nossos advogados. 

 

São Paulo 

Brasília 

www.ajdc.com.br 

advocacia@ajdc.com.br 

___________________ 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-673/17
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-673/17


  
 

    

2019, Volume 1 
 

2/5 

 

A Câmara Criminal e Correcional argentina julgou, pela primeira vez, um caso de “Fake 

News” 

Com fundamento no precedente Rodríguez María Belén versus Google, na Lei nº 26.032 e no Relatório para a 
Liberdade de Expressão, da Organização dos Estados Americanos, o juízo de 2ª instância da Câmara 
Criminal e Correcional argentina manteve o entendimento de sentença impugnada pelo Google. Essa 
sentença condenava os mecanismos de buscas, Google Inc. e Yahoo, a retirar de seus resultados de buscas 
todas as URLs que se referiam à detenção de Enrique Santos, filho de Elisa Carrió.  

A Câmara embasou sua decisão no argumento de que os buscadores ampliam a disseminação de conteúdos 
que podem ferir o direito à honra, à privacidade ou, ainda, direitos econômicos. Ademais, sustentou que, 
apesar de o conteúdo falso não ser de autoria dos mecanismos de busca em questão, esse foi reproduzido 
pelos mecanismos mesmo cientes da falsidade do conteúdo. 

 

Corte de Justiça da União Europeia decide que alcance territorial de obrigação de remoção 

de conteúdo ilegal é universal 

A Corte de Justiça da União Europeia (CJUE), no âmbito do litígio Eva Glawischnig Piesczek vs Facebook Ireland 
Limited, foi instada a se pronunciar acerca da interpretação do artigo 15.°, n.° 1, da Diretiva 2000/31/CE. 
O litígio versa sobre demanda de exclusão de publicações ofensivas à honra armazenadas na rede social 
Facebook, bem como sobre seu alcance territorial. 

A Corte decidiu que o artigo em questão deve ser interpretado no sentido de que o Facebook pode ser 
obrigado a remover informações semelhantes à que foi qualificada como ilegal. Isso se aplica caso a 
obrigação de remoção não signifique uma vigilância geral das informações armazenadas e decorra de 
notificação efetuada pelo indivíduo lesionado, por terceiros ou por outra fonte. 

Assim, a Corte estabeleceu que o órgão jurisdicional de um Estado-Membro pode, em princípio, decidir 
sobre a remoção de conteúdos fora do território desse Estado-Membro, tendo o âmbito territorial da sua 
competência caráter universal.  

 

Autoridade de Proteção de Dados dinamarquesa altera entendimento sobre publicação de 

fotos na Internet 

Em consonância com a Autoridade Europeia de Proteção de Dados, a Autoridade de Proteção de Dados  
(APD) dinamarquesa anunciou uma alteração em sua recomendação acerca da publicação de imagens na 
Internet.  

Anteriormente, o entendimento era de que o consentimento do indivíduo fotografado só seria necessário e 
exigido quando a imagem se referisse a retrato individual e específico. Essa compreensão excluia imagens 
cujo objeto fosse uma atividade ou situação que retratasse de forma genérica diversas pessoas.  

Entretanto, com a alteração anunciada, o entendimento da Agência passou a ser de que a publicação de 
imagens na internet de pessoas reconhecíveis caracteriza um processamento de dados pessoais. 
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Autoridade de Proteção de Dados grega multa Organização de Telecomunicações por 

violações ao GDPR 

Após uma série de reclamações contra a Organização Helênica de Telecomunicações (“OTE”), a Autoridade 
de Proteção de Dados grega, com fulcro no GDPR, impôs multa administrativa no total de 400.000 euros 
à Organização. 

Um grande número de assinantes de telefone do provedor em questão teria recebido ligações não solicitadas 
com o fito de promover produtos e serviços. Diante das reclamações desses assinantes, a Autoridade multou 
a Organização em um montante de 200.000 euros, sob o argumento de violação aos art. 5º e 25 do GDPR. 

A Organização também foi multada em mais 200.000 euros por reclamações de usuários que recebiam 
mensagens publicitárias, apesar das tentativas de cancelamento de inscrição. A Autoridade de Proteção de 
Dados embasou as multas na violação aos artigos 21 e 25 do GDPR. 

 

LinkedIn recorreu de decisão liminar que permite acesso e coleta de dados pela HiQ Labs 

Em litígio entre a HiQ Labs INC., empresa de análise de dados, e o Linked In Corporation, rede social 
focada em relacionamentos profissionais, o LinkedIn recorreu de decisão liminar favorável à HiQ Labs. 

A controvérsia envolve restrição, imposta pelo LinkedIn à empresa de análise de dados, de coleta de dados 
de usuários publicamente disponíveis. Foi expedida liminar determinando retirada das barreiras técnicas 
implementadas pelo LinkedIn para inviabilizar o acesso aos dados públicos dos perfis da rede social. 

Diante disso, alegando grave ameaça à privacidade do usuário e violação dos termos de seus termos e 
condições, o LinkedIn recorreu da decisão liminar do Tribunal. 

 

Equifax é processada em ação coletiva de 100 milhões de libras esterlinas por violação de 

dados pessoais   

Cerca de 15 milhões de usuários britânicos tiveram seus dados violados, em 2017, por falha da Equifax no 
cumprimento de obrigações legais para proteção de dados em vários níveis.  

Relata-se que após hackers invadirem os sistemas da empresa nos Estados Unidos para roubar as 
informações pessoais de 143 milhões de indivíduos, dados pessoais de seus clientes no Reino Unido também 
foram expostos. Os dados expostos incluíam endereços de e-mail, nomes de usuário, senhas, perguntas de 
segurança, números de telefone e detalhes de cartão de crédito. 

Um advogado especiaista em violação de dados e segurança cibernética encontra-se responsável por 
representar os usuários lesionados na ação coletiva apresentada ao Tribunal Superior do Reino Unido. 

 

Supremo Tribunal da Geórgia reforma decisão sobre busca e coleta de dados de veículos 

particulares 

Em processo que versa sobre um caso de duplo homicídio envolvendo automóvel, houve acesso aos dados 
do veículo do réu sem o devido mandado. O réu recorreu da decisão que o condenava alegando nulidade 
da prova, diante da obtenção ilegal de seus dados. O Tribunal de Apelações havia decidido que o réu não 
tinha expectativa razoável de privacidade em seu veículo.  

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/administrative-fines-imposed-telephone-service-provider_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/administrative-fines-imposed-telephone-service-provider_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/administrative-fines-imposed-telephone-service-provider_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/administrative-fines-imposed-telephone-service-provider_en
http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2019/09/09/17-16783.pdf
http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2019/09/09/17-16783.pdf


  
 

    

2019, Volume 1 
 

4/5 

 

Entretanto, a Suprema Corte do Estado da Geórgia anulou a decisão do Tribunal de Apelações 
estabelecendo que é necessário mandado para acesso e coleta de dados de veículo particular.  

 

Comissão Nacional de Privacidade das Filipinas suspende processamento de dados de 

empresas de empréstimo online 

Após diversas denúncias, a Comissão proibiu que 26 aplicativos de empréstimo online continuem 
processando dados pessoais no país. Relatou-se que as empresas recorriam à exposição pública de seus 
clientes e não compareceram perante à Comissão para prestar esclarecimentos. 

Diante disso, ordenou-se a interrupção imediata das operações de empréstimo on-line e a retirada dos 
aplicativos de plataformas que viabilizavam seu download, instalação ou uso. 

 

Tribunal Superior de Bombain, Índia, anula ordens de Ministério que violava direito à 

privacidade de investigado 

Embasado em precedente de 1997 da Suprema Corte, na Constituição e na Lei do Telégrafo, de 1885, o 
Tribunal Superior de Bombain anulou três ordens do Ministério do Interior da Índia que tinham a finalidade 
de interceptar telefonemas de um empresário sob investigação. O Tribunal Superior determinou a destruição 
das conversas já interceptadas ilegalmente e estabeleceu que só é permitida interceptação telefônica em caso 
de emergência pública ou segurança pública. 

 

Escritório de Direitos Civis estadunidense multa Jackson Health System por violação à  

Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde (HIPAA) 

Após investigação do Escritório de Direitos Civis, subordinado do Departamento de Saúde e Serviços 
Humanos dos EUA, verificou-se uma série de violações a dados pessoais pelo Jackson Health System (JHS) , 
no período de 2013 a 2016. 

JHS éuma organização médica acadêmica sem fins lucrativos, sediada em Miami, Flórida que gerencia seis 
grandes hospitais, uma rede de centros de atendimento de urgência, vários centros de atendimento primário 
e especialidade e instalações de enfermagem.  

Dentre as violações, constatou-se a inadequação da política de governança à Lei de Portabilidade e 
Responsabilidade do Seguro de Saúde (HIPAA), bem como roubo e venda de registros médicos por 
funcionários. Com base na HIPAA, o Escritório de Direitos Civis multou a JHS em $2,154,000.00. 

 

Operadoras de telefonia processadas por compartilhamentos ilegais de dados de 

geolocalização têm ações remetidas à arbitragem 

Após denúncia perante a Comissão Federal de Comunicações (CFC) contra os quatro provedores nacionais 
de telefonia móvel estadunidenses -  Verizon, AT&T, Sprint e T-Mobile - por violações à privacidade de 
seus usuários, quatro ações foram ajuizadas. 

https://www.hhs.gov/sites/default/files/jackson-health-system-notice-of-final-determination_508.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/jackson-health-system-notice-of-final-determination_508.pdf
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Embasadas em violações às disposições da Federal Communications Act, as ações aduziam que os 
provedores compartilhavam dados de geolocalização dos usuários com terceiros. Embora os usuários 
tenham alegado invalidade dos contratos que assinaram, decidiu-se pela remessa da ação ao juízo arbitral, 
conforme estabelecido contratualmente. 

 

Gabinete do Comissário de Informação do Reino Unido e Facebook chegam a acordo 

acerca de penalidades por uso indevido de dados pessoais em campanhas políticas 

Desde 2017, o Gabinete do Comissário de Informação do Reino Unido investiga formalmente o uso 
indevido de dados pessoais em campanhas políticas, mais especificamente no contexto do Brexit, Reino 
Unido, e das eleições presidenciais dos EUA, em 2016. 

Após investigações e emissão de um aviso de penalidade monetária, no valor de 500.000 libras esterlinas, 
contra o Facebook Inc e o Facebook Ireland Limited (juntos, "Facebook"), com base na seção 55ª, do Data 
Protection Act 1998, o Facebook havia interposto recurso no Tribunal de Primeira Instância inglês. 

As partes então chegaram a um acordo, concordando em cessar os respectivos recursos interpostos e ao 
pagamento da multa. 

 

Autoridade Nacional para Proteção de Dados da Colômbia iniciou 29 investigações por 

uso indevido de dados pessoais em campanha política 

Diversas denúncias foram feitas por cidadãos colombianos junto à Superintendência da Indústria e 
Comércio, que cumpre o papel de autoridade nacional de proteção de dados no país. 

Segundo dados  da Superintendencia, 87% dos cidadãos denunciaram que não haviam dado autorização aos 
candidatos para usar suas informações para fins de propaganda política. Outros 8,6% dos cidadãos 
denunciaram o uso de imagens de menores em publicidade política e 4,4% alegaram difamação política. 

      
     Elaboração: Equipe de Proteção de Dados da AJDC 
      
     Responsáveis: 

     Ademir Antonio Pereira Jr 
     Doutor em Direito (USP), LLM em Direito, Ciência e Tecnologia (Stanford).   
     Phone: + 55 11 30309007 
     E-mail: apj@ajdc.com.br 
 
     Luiz Felipe Rosa Ramos   
     Doutor em Direito (USP), Fox International Fellow (Yale) e CIPP/E. 
     Phone: + 55 11 30309000 
     E-mail: lfr@ajdc.com.br 
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https://ico.org.uk/action-weve-taken/enforcement/facebook-ireland-ltd/
https://ico.org.uk/action-weve-taken/enforcement/facebook-ireland-ltd/
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/10/statement-on-an-agreement-reached-between-facebook-and-the-ico/
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/10/statement-on-an-agreement-reached-between-facebook-and-the-ico/
https://www.sic.gov.co/Superindustria-inicio-29-investigaciones-contra-campa%C3%B1as-pol%C3%ADticas-por-presuntas-infracciones-proteccion-de-datos
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