
SESSÃO 3: Proteção de dados: Alternativas de Proteção de Dados para a América 
Latina e o Caribe. Uso de dados pelo sector privado e público. 
 
Palestrantes: 
Irvin Halman - Administrador Geral - Autoridade Nacional para a Inovação 
Governamental (Panamá).  
Laura Juanes - Diretora de Privacy, Facebook  
Cédric Laurant, São seus dados (Artigo 12, A.C.)   
Carlos Affonso Pereira de Souza (ITS-Rio)   
Fátima Cambronero (ISOC MX)  
 
Moderadora: 
Agustina Callegari – Youth SIG 
 

Introdução:  

1. Apresentação dos palestrantes.  
 

2. Abordar a perspectiva ou realidade atual sobre a proteção de dados pessoais 
(breve introdução de cada um dos palestrantes sobre o assunto).  

Carlos Affonso agradece o convite para LACIGF Panamá 2017. Depois salienta, que 
a situação do Brasil em relação à proteção de dados é diferente si comparada com a 
região, já que não existe uma lei geral de proteção de dados pessoais, embora sim 
existe uma proteção  à privacidade e à proteção de dados na Constituição Política do 
Brasil; também existe uma proteção da privacidade no Código Civil e na Lei de 
proteção dos consumidores, que cria uma questão de dados pessoais e privacidade, 
mas não existe uma lei geral de proteção de dados pessoais.  Este atraso cria uma 
conexão com outros países da região para analisar a proteção de dados pessoais de 
outros países e aprender das experiências internacionais, seus sucessos e fracassos, 
a fim de - finalmente - melhorar a legislação brasileira.  

Cedric Laurant, disse que vai falar dos problemas no México em relação à proteção 
dos dados pessoais. Questões de supervisão pelas autoridades, falta de orçamento, 
falta de independência, falta de estabilidade no emprego por razões políticas, falta 
de conhecimentos.  Também existem muitos problemas porque, embora existam 
empresas que fazem negócios no México, tentam evadir suas responsabilidades de 
dados pessoais.  Destaca que faltam incentivos para os titulares da proteção de dados 
pessoais e defender seus direitos. Finalmente, ele vê que o baixo nível de habilidades 
no uso das tecnologias e ferramentas digitais é um problema da situação no México.  



Fátima Cambronero, agradece o convite ao Congresso, e para não repetir o falado 
sobre o México, abordará o assunto do ponto de vista técnico e de quais os princípios 
que deveriam ter as leis que abordam a proteção de dados pessoais. A partir desta 
perspectiva, aponta Cambronero, a Internet Society redigiu um documento que 
refere às confianças que as políticas da Internet deveriam ter e compartilhar essa 
perspectiva que a ISOC tem sobre essas questões.  Particularmente, há quatro valores 
que deveriam estar presentes neste tipo de legislações: (um) a confiança do usuário, 
(dois) perspectiva de tecnologias, (três) rede confiável e (quatro) um ecossistema 
confiável onde se possa continuar participando como usuário. Estes documentos são 
uni-stakeholder, somente participam as autoridades que nos dizem quais são esses 
princípios que as legislações devem respeitar nestes aspectos.  

Laura Juanes (Facebook) aponta, em primeiro lugar, que está muito animada de 
estar no Panamá e agradece o convite.  Do ponto de vista regional e considerando a 
privacidade, a América Latina não está no farwest, quer dizer que não há liberdade 
para todo, existem proteções constitucionais, o conceito de habeas data nasceu na 
América Latina e existem mais de 10 países que adotam este instrumento jurídico, 
como a Argentina, que inclusive está revisando estes instrumentos para possíveis 
modificações.   Existem autoridades de proteção de dados que estão fazendo um 
grande trabalho, e estão se apresentando em fóruns internacionais como APEC ou 
outros fóruns técnicos.  Devem ser destacados os progressos em relação à 
transparência da região.    

Irvin Halman, disse que sobre o caso do Panamá, temos dois artigos que 
desenvolvem a questão dos dados pessoais na Constituição, mas que a proteção de 
dados não estava considerada em leis complementares.  No ano passado foi realizado 
um trabalho com a ajuda da OEA, em que foram consultados sindicatos e a sociedade 
civil para elaborar um projeto de lei de proteção de dados.  Com base na legislação 
chilena1, levando em conta os direitos ARCO e as necessidades particulares de alguns 
setores, foi apresentado um projeto de lei no Congresso. Halman aponta que é 
importante levar esse assunto adiante porque estamos indo para uma economia e 
governo digital, por tanto e preciso gerar confiança na cidadania acerca dos dados 
que o governo e as empresas têm sobre as pessoas, isso foi o que ele pediu para 
trabalhar com a autoridade de transparência - que é quem leva essas questões por lei 
- e elaborar e trabalhar em um projeto de lei de proteção de dados pessoais.  

3. Perguntas sobre o modelo de proteção de dados pessoais no contexto da 
América Latina:  

A Cédric Laurant: Como são os modelos de proteção de dados que existem hoje?  

																																																													
1 Entende-se aqui que foi estudado o projeto de lei apresentado pelo executivo chileno, não a lei em vigor de proteção de dados 
do Chile porque a mesma está desatualizada e muito antiga (1999).  



Cédric Laurant ressalta que a maioria dos modelos desenvolvidos na América Latina 
são baseados em modelos europeus com certas diferenças. Por exemplo, no México, 
com um pouco mais de praticidade, as empresas não precisam registrar seus dados 
pessoais, ou também possuem esquemas de co-regulamentação, que permitem às 
empresas flexibilizarem os regulamentos para que eles sempre se auto-regulem com 
as diretrizes ditadas pela lei e pela autoridade federal de proteção de dados. Tem "leis 
ônibus" na Argentina, Colômbia, Costa Rica, México, Peru e Uruguai, tem leis de 
caráter mais setorial, aplicadas a vários setores, como no México que existe uma lei 
que se aplica à coleta de dados do histórico de créditos. Na Colômbia e no Chile, 
existem leis com essa mesma perspectiva. Finalmente, existem países que possuem 
quadros legais não únicos como o Panamá, mas que têm projetos de leis 
encaminhados, como no caso do próprio Panamá, Honduras, Bermudas ou Ilhas 
Cayman.  

A pergunta para Laura Juanes foi acerca de quais são os modelos de proteção de 
dados pessoais no continente, no contexto internacional e quais são suas 
aproximações. 

Laura Juanes ressalta que irá parafrasear a Marisa Jimenes (Google) no Congresso 
Ibero-Americano de Proteção de Dados no Chile, quando apontou que se vamos 
colocar os princípios de dados pessoais dos anos 80 e que agora fazem parte do 
Privacy Act ou do FDE do ano 1981 ou se bem colocamos os princípios descritos em 
APEC. Se colocarmos todos juntos, esses não são tão diferentes uns dos outros.  
Todos falam de accountability, transparência, controle, segurança, direitos 
individuais, etc. Quando esses princípios são traduzidos e implementados, começam 
as mudanças nos diferentes países onde são aplicados. Juanes fala do porquê dessas 
mudanças, dizendo que é porque os princípios modificam a relação dos contextos 
cultural, econômico e geopolítico com outros direitos, como a liberdade de empresa 
com expressão, liberdade de expressão com liberdade, etc.   

Isso se traduz em padrões, costumes legais que mudam, indicando o que é aceitável 
e o que não é, dependendo da nossa origem e de como fomos criados. Um exemplo é 
o direito ao esquecimento na Europa que foi coletado, mas em outros países não foi 
coletado da mesma forma.  

É importante ressaltar que quando vemos modelos e implementações, não pensar 
com que há modelos melhores do que outros porque são diferentes. Não devemos 
emitir juízos já que todos são diferentes.  Ë importante conhecer o que temos a nossa 
disposição, ver quais ferramentas funcionaram e quais não; por exemplo, Danilo 
Doneda disse que os modelos não podem ser replicados em outros países porque não 
se adaptam.  Devemos ver os modelos que foram modificados, e não implementá-lo 
diretamente em outros países.  Devemos olhar mais as tendências que os modelos, 
por exemplo, o caso do Canadá, que tem um modelo híbrido muito interessante e 



flexível com a base do consentimento legal.  Apesar disso, a autoridade canadense 
está percebendo as limitações do consentimento, por exemplo, desde o Facebook, 
fizemos um paper com a autoridade a esse respeito, o modelo APEC está muito 
interessado neste modelo. Com isso, também deve ser visto o modelo europeu e ter 
cuidado com o que está sendo coletado a partir daí, devido a que à América Latina 
chegam apenas as manchetes. Por exemplo, no modelo europeu não existe apenas 
uma base legal, mas várias formas de compreender questões como o consentimento, 
a adequação sobre as bases de dados, etc.   

Para Fátima Cambronero a pergunta foi: "Você acredita que a forma de estabelecer 
padrões para dar proteção aos dados pessoais é através da regulamentação?" 

Ela aponta que em alguns casos sim, mas em outros não.  Eu gostaria de partilhar os 
princípios que deveria ter tal regulamentação, independentemente de como seja 
feito. Por exemplo: o princípio de legalidade, que o tratamento seja feito em torno 
do sistema legal atual; em alguns países está consagrado, mas em outros não, apesar 
disso, a mesma pode ser redirecionada através da Constituição. Outro dos princípios 
é o da lealdade, em que o tratamento dos dados pessoais é realizado segundo as 
expectativas razoáveis de privacidade que tem o titular dos dados pessoais.  Outro 
princípio é o consentimento: para que exista um tratamento dos dados pessoais deve 
haver consentimento por parte do titular das informações, deve acompanhar o que 
precisa ser informado (políticas de privacidade) sobre o tratamento a ser feito, quais 
dados serão tratados, para que finalidade, onde os dados serão transferidos, etc. 
Outro dos princípios é a qualidade: o tratamento deve ser feito com dados 
atualizados, corretos e verdadeiros. Outro princípio é a proporcionalidade: os dados 
solicitados devem estar relacionados com o propósito, e que seja avisado nos termos 
e condições de privacidade. Princípio de responsabilidade: é o central em qualquer 
legislação: quem trate com dados esteja em conformidade com todos os padrões 
atuais da legislação e respeite os termos e condições.  

E em algumas legislações se fala de deveres, como no caso do México, e em outras 
são estabelecidos princípios como o da segurança, em que é criado um regulamento 
sobre os aspectos técnicos que devem ter os dados pessoais tratados.  

Finalmente, devem ser levadas em conta duas coisas: primeiro, definir quais são os 
direitos dos titulares, que em princípio, deveriam ser o acesso às informações desses 
dados e outros direitos ARCO; segundo, ter uma autoridade de controle dos dados 
pessoais, que os mesmos sejam reais.  Segundo ela, este organismo deveria ter 
independência do poder político, para colocar no centro à pessoa e ao dono desses 
dados pessoais.    



For realizada a mesma pergunta para Carlos Affonso Pereira de Souza: "Você 
acredita que a forma de estabelecer padrões para dar proteção aos dados pessoais é 
através da regulamentação?" 

Carlos Affonso aponta que no caso do Brasil, existe na Constituição uma lei sobre 
proteção de dados, e no código civil e na lei de proteção ao consumidor sobre 
proteção na privacidade.  Mas também temos o quadro civil da Internet (2012), Lei 
Geral de Direitos na Internet que contém artigos sobre direitos de privacidade e 
proteção de dados (no seu artigo 7). No entanto, esta não substitui a necessidade de 
uma lei sobre proteção de dados pessoais, mas é um primeiro passo.  

A situação no Brasil é retratada como um país que tem apenas duas opções: ou 
reproduzir o modelo europeu ou reproduzir o modelo americano; e é importante 
notar que temos muitas experiências importantes na América Latina. Foi criado o 
próprio quadro civil da Internet, que foi uma experiência inovadora e pioneira, que 
levou em conta a especialidade dos países.   É importante destacar, que não é que 
apenas existam duas opções, mas que há espaço para ser criativo e olhar para as 
possibilidades da região sobre esse tema.  

Outro ponto a salientar é sobre a mudança tecnológica.  Acredito que estamos 
vivendo um momento muito especial.  Quem trabalhamos com dados pessoais, 
estamos acostumados a discutir questões de dados pessoais e de cloud computing, 
big data, IoT.  Eu acho que essas questões não vão mudar a discussão 
estruturalmente, mas sim a questão da inteligência artificial.   

Quando se fala de inteligência artificial pode se alterar a própria estrutura do direito; 
a compreensão de como a privacidade e a proteção de dados serão desenvolvidas 
neste ambiente e, especialmente, a inteligência artificial é um tópico muito 
importante para ser abordado (e será abordado amanhã no Congresso). Outro ponto 
é a questão das cidades inteligentes: como será feita a coleta e o tratamento dos 
dados pessoais nas cidades inteligentes.  No Brasil temos o caso de São Paulo: o 
prefeito mudou a forma como estavam sendo coletando os dados pessoais nos wi-fi 
públicos.  Este prefeito reconhece que a coleta de dados muda os modelos 
econômicos. Mas as inovações tecnológicas não podem ser criadas ao custo da 
privacidade e proteção de dados pessoais dos cidadãos.  Finalmente, entender como 
a coleta de dados será feita é um grande problema na forma como a regulamentação 
será feita.  

Último comentário de Carlos Affonso é que existem muito mais exemplos que o do 
wi-fi público.   Por exemplo uber, cabify, etc. Em São Paulo há uma regulamentação 
que obriga essas empresas a partilhar bastantes informações, como a avaliação dos 
motoristas, e isso é muito interessante. Por que o Estado quer que as pessoas 
compartilhem os dados dos motoristas? Aqui, o assunto é que todos sabemos que os 



dados pessoais são interessantes, mas, como pretendem proteger os dados e para 
que são requeridos?  

Perguntam a Irvin Halman como é o processo do Panamá para criar a lei de proteção 
de dados pessoais.  

Irvin Halman aponta que viram a legislação europeia e a de países da região, como a 
do Chile, porque parecia ser a mais adequada ao que o Panamá queria. Foi feita uma 
escolha de legislação pragmática, uma vez que os regulamentos muito impositivos 
para as empresas impedem que nossos órgãos possam receber uma quantidade de 
trabalho muito grande e não têm a capacidade de coletar a quantidade de dados que 
seria necessária em um regulamento mais impositivo.  

Se se afasta do padrão que está promovendo com a normativa, a autoridade intervém 
através de multas, penalidades, etc. Mesmo até a suspensão do processamento de 
dados, se forem falhas graves e recorrentes. 

Tentamos que a normativa seja de caráter geral e afete tanto às empresas privadas 
quanto aos organismos públicos.   Se houver leis especiais, estas serão aplicadas; 
porém, no caso de que não haja normativa específica será aplicada esta norma de 
caráter geral.  Por exemplo, são aplicados uma série de princípios: os dados coletados 
devem ser utilizados para os fins declarados a serem realizados; os sujeitos 
regulamentados são pessoas físicas, jurídicas (públicas ou privadas) e dentro do 
território nacional. 

Outro princípio: quando os dados são coletados em estruturas críticas de caráter 
estatal serão protegidos em território nacional. 

Por exemplo, será aplicado o caso da conectividade gratuita. Pede-se informação em 
que não se usam os dados pessoais a menos que seja realizada dissociação desses 
dados. Para gerar confiança nos usuários, no mesmo aplicativo será validada a 
identidade das pessoas por parte da autoridade.  Para processos realizados pelos 
organismos públicos, os dados da identidade dos titulares são dissociados embora se 
saiba que essas pessoas existem no tribunal eleitoral. Isso dá confiança e segurança, 
e isso é o que procura a lei. Houve um esforço anterior por ter uma lei como essa, 
mas como surgia da cidadania não prosperou.  Esperamos que a confiança e a 
consulta cidadã realizada sirva para que tanto as autoridades governamentais 
quanto as empresas possam ter uma melhor regulamentação sobre a proteção de 
dados pessoais e privacidade. 

A pergunta para Cédric Laurant foi sobre os processos legislativos do Panamá e 
outros países da região em relação à aprovação de dados pessoais, além das 
perspectivas dos usuários.  A ideia é que possa contar a experiência de Cédric nesse 
sentido.  



Cédric Laurant: No México fizemos seguimento de casos de denúncias dos 
consumidores às empresas que violam os direitos do consumidor e encontramos 
alguns obstáculos. O mais surpreendente foi a falta de conhecimento por parte do 
pessoal do INAI, por exemplo, do que é um cookie ou a publicidade comportamental; 
não tinham ideia de como a ordem jurídica se aplicava nessa classe de elementos. E 
isso apresenta um problema importante, porque se soma também o 
desconhecimento do usuário de como se proteger e dos consumidores de proteger 
seus direitos. Juntamente com isso, quando o INAI sanciona, não há títulos 
compensatórios para o titular que o denunciou, sim ao Tesouro Público. O INAI 
multou o equivalente a 14-15 milhões de dólares desde 2012, apenas 2 ou 3 multas 
(uma de $ 40.000 pesos, que sancionou a um médico) foram pagas até agora e isso 
não aparece nos relatórios anuais do INAI.  

Desde julho de 2010 a lei obriga a notificar suas violações à lei de dados pessoais.  
Isso é uma tendência no mundo todo, como na Europa, em 46 estados dos Estados 
Unidos, no Uruguai, Costa Rica, Colômbia e México. Eu acho que o Panamá está 
pensando em colocá-lo no seu projeto de lei; a Argentina e outros países também 
estão pensando.  Esse é um obstáculo muito grande: No México, nenhuma empresa 
notificou o seu processamento de dados pessoais. As únicas empresas que cumprem 
com isso, o fazem para cumprir com a lei da bolsa de valores, porque são empresas 
públicas.  

Foi solicitada uma resposta sobre esses assuntos a muitas empresas, mas elas não 
responderam.   Tanto por má fé quanto por uma questão de reputação. O último 
ponto é que a pesar de terem um estabelecimento físico, escondem onde ficam seus 
escritórios.  Em outubro, um advogado criminal obteve a decisão de um juiz que 
disse que o Google México defraudou o Poder Judiciário, por ter declarado perante 
um notário que não tinham domicílio no México (e isso é feito por muitas empresas 
no México), o que implica que os usuários não podem denunciar infrações a essas 
empresas no México.  

A moderadora disse que faltam duas perguntas por fazer. 

Perguntam a Laura Juanes (Facebook) sobre as perspectivas dos usuários sobre as 
ações que realizam perante o Facebook. Laura Juanes acredita que a questão da 
privacidade é uma questão de confiança, há dois milhões de usuários que depositam 
sua confiança no Facebook. É fundamental que os usuários sintam confiança, e para 
facilitar essa confiança pode ser através de medidas educacionais, reativas e 
transparentes sobre as políticas de privacidade. Eu acho que estamos nessa linha.   

Laura Juanes fez o convite para o Desing Jumbs em São Paulo. O que tentamos fazer 
é responder com as tecnologias para dar controle e transparência aos usuários.  A 
ideia é criar grupos de trabalho para diferentes profissionais e apresentar-lhes 



desafios sobre privacidade. Acreditamos que é possível compatibilizar privacidade e 
tecnologias.  Estão todos convidados.  

A pergunta para Fátima Cambronero foi como a questão da proteção de dados é 
abordada nos órgãos internacionais.   

Fátima disse que a perspectiva da ISOC está focada na confiança do usuário, quer 
dizer que o usuário possa confiar na legislação.  Isto é, que a proteção de dados 
pessoais seja considerada um direito humano.  O respeito das telecomunicações deve 
ser respeitado. A Internet Society recomenda criptografar as comunicações. As 
políticas de privacidade ou os termos e condições devem ser lidos. Nos nossos países 
de origem latina as formas de proteção ao consumidor e a lei de proteção de dados 
são tratadas de forma diferente.  Nos países do Common Law são tratadas de forma 
conjunta. Em nossos países deveria existir uma proteção para os consumidores 
quando eles contratam on-line; no México existe a PROFECO que realiza o 
monitoramento às pessoas que estão por trás das empresas de comércio on-line para 
que os usuários possam reclamar no caso de erros.  E também deve ser levado em 
consideração que o usuário deve sempre ter o controle da informação: acessar, 
corrigir, retificar e cancelar informações e uma novidade que trazem os padrões de 
proteção de dados da Europa é o direito da portabilidade das informações que os 
usuários têm em formatos eletrônicos, e inclusive que essas informações possam ser 
transferidas para outras pessoas se o titular desejar.  

Finalmente e para encerrar: a transparência, quer dizer que o responsável dos dados 
deve prestar contas aos proprietários dos dados pessoais sobre o que está sendo feito 
com esses dados, promovendo a segurança jurídica.  

4. Perguntas do público. 
 

4.1. Osvaldo da Republica Dominicana: Há duas tendências gerais. Uma 
setorizada e outra como "ônibus". Na RD, antes da implementação da lei 
de proteção de dados era usada a lei de crédito.  De alguma forma, ela 
evoluiu do habeas data para uma legislação especial porque havia pressões 
internacionais para legislar a esse respeito. Como consequência do 
anterior, regula a Superintendência de Bancos. As empresas como o 
Facebook, com presença global, que muitas vezes não estão estabelecidas 
em um país determinado: como fazem para que o público em geral possa 
acessar os dados pessoais e como podem proteger essas informações? 
 
Facebook (Laura Juanes) respondeu que a forma de conhecer os seus 
direitos e que informações tem compartilhado no Facebook é através da 
ferramenta download your information, que permite baixar toda a 
informação que o Facebook tem de você. É uma ferramenta que 



oferecemos no mundo todo.  Foi você que facilitou essas informações na 
plataforma da nossa companhia.   
 
A Autoridade do Panamá observa que, de acordo com a lógica do 
pragmatismo do projeto de lei, antecipamos que as empresas globais 
tenham os padrões para que os cidadãos possam atuar: tanto os direitos 
do consumidor quanto a aplicação da concorrência local. O Panamá é um 
país aberto e que tende a regular onde esta questão seja respeitada. No 
assunto das leis de crédito, um benefício do consumidor é que os dados 
possam ser compartilhados com os bancos, se ele der o seu 
consentimento; se usar esse benefício, não tem direito de retrair, mas não 
pode ser usado para outros fins.  
 

4.2. Pergunta para Cédric Laurant de Lia Hernandez. Uma coisa boa e uma 
coisa ruim de uma lei de proteção de dados pessoais. O que está bem e o 
que você mudaria ao projeto de Lei do Panamá? Resposta: O projeto de lei 
que eu vi tem vários elementos confusos.  Tem os princípios fundamentais 
que estão em um quadro jurídico aplicável às empresas privadas. A Lei 
tem exceções para as empresas privadas que lhes permitiriam ter uma 
justificação quando têm de tratar os dados para fins um pouco diferentes 
aos que o titular concordou. Mais do que ver um detalhe da lei, é 
importante que, além da lei, o titular veja outros fatores para poder se 
proteger.  Por exemplo, que a autoridade seja independente e não dependa 
do partido político, como é o caso do México. Que tenha autonomia 
orçamental suficiente e que conheça bem a normativa, devido a que no 
México não existe uma autoridade real capacitada para deliberar 
corretamente sobre resoluções em casos específicos. Também é 
importante que na lei existam medidas de capacitação e educação tanto 
para os usuários quanto para as empresas.  Existem muitos casos em que 
as empresas não cumprem com a norma porque o titular não tem nem as 
medidas nem os incentivos para se defender.   

Laura Juanes acrescenta que para que as leis sejam compreendidas e 
adoptadas têm que ser relativamente simples e fáceis de implementar em 
todos os níveis. Tanto para as empresas grandes com dinheiro para ter 
escritórios de advogados quanto para as empresas pequenas. Não fazer 
leis para os escritórios.  

4.3. A pergunta de Renata Aquino do Brasil é sobre anúncios publicitários e 
conteúdo político, em situações políticas polarizadas, as pessoas apenas 
analisam notícias e conteúdos em relação ao seu perfil político.  



 A pergunta é quantos dos dados tem que ser levados em consideração 
para ser considerados um perfil político pelas redes sociais como o 
Facebook; quando podemos ser enganados por falsas notícias e de 
conteúdo político. Laura Juanes disse que o Facebook está muito 
preocupado pela questão da desinformação e queremos que nossas 
plataformas facilitem a informação. Podemos colocar você em contato 
com os técnicos que trabalham neste tópico, especialmente em buscar 
eliminar os incentivos econômicos que propiciam esse tipo de informação. 
Mas eu não quero entrar em problemas porque não é um assunto que veja 
diretamente, mas estou encantada de colocar você em contato com os 
especialistas. 

4.4. Carlos Affonso acrescenta que as redes sociais devem ser uma janela ao 
mundo e não apenas um espelho onde seja reproduzido o que as pessoas 
querem. A questão de fakenews, é preciso um debate inclusivo e 
multissetorial; são necessárias atuações das plataformas e empenho da 
sociedade civil para esclarecer este tema.  É preciso que todos os agentes, 
principalmente as plataformas, identifiquem os conteúdos que possam ser 
cancelados pela comunidade como fakenews. 

4.5. Pergunta: está contemplada a venda de dados pessoais pela Deep web ou 
Dark Web. Laura Juanes: Não existe uma prática do Facebook de vender 
os dados pessoais dos nossos usuários. Facebook não vende dados 
pessoais.  

4.6. Pergunta de usuários digitais, Humberto Artos: A inteligência digital 
pareceria levar a questão dos dados pessoais para uma nova versão da 
proteção de dados; entendendo que empresas como o Facebook ou a IBM 
estão trabalhando nisso... que pensam vocês em relação a avançar e redigir 
uma proteção de dados que contemple a inteligência artificial?  

Carlos Affonso: é importante não criar uma oposição entre privacidade e 
proteção de dados pessoais e inovação e inteligência artificial. Há 
necessidade de um debate mais profundo sobre estas questões, debate 
sobre decisões automatizadas individuais que aparecem no debate 
europeu, também na Argentina e no Chile aparecem como automatizadas 
individuais, mas apenas para organismos públicos. A questão das decisões 
automatizadas individuais é central para a discussão sobre inteligência 
artificial, portanto esta questão deve ser discutida.  

5. Últimas palavras:  



a) Carlos Affonso: No Brasil aprovamos há 3 anos um quadro civil da Internet, 
porém quando se fala do Brasil somente é lembrado o bloqueio do Whatsapp. 
O bloqueio foi uma solução muito ruim, devido a uma má administração sobre 
o acesso à privacidade e aos dados pessoais. Quando isso foi usado foi para 
proteger os dados pessoais e a privacidade tanto dos cidadãos quanto das 
empresas.   Uma lei de proteção de dados cria segurança jurídica para todos, 
empresas e cidadãos.  

b) Cédric Laurant: Finalizo com uma pergunta para Laura Juanes: na Europa, o 
consentimento expresso é solicitado para o reconhecimento biométrico na 
rotulagem do Facebook? Na América Latina, em muitos casos é um dado 
sensível, no México, por exemplo; por que não é solicitada esta possibilidade 
na América Latina? Resposta de Laura Juanes: o reconhecimento facial é uma 
questão de contexto e percepção mais do que de regulamentação e, neste caso, 
penso que é mais importante saber a necessidade de que se etiquete antes que 
seja postada uma foto própria que na Europa não é oferecido esse serviço. É 
uma questão de contexto e de como a pessoa se relaciona com a tecnologia.  

c) Laura Juanes: Temos que falar de oportunidades, do que podemos aprender 
uns dos outros. O que nós podemos contribuir na região e o que podemos 
exportar.   

d) Fátima Cambronero: Talvez seja necessária uma regulamentação para 
proteger os dados pessoais e a recomendação é que seja baseada em uma 
regulamentação multistakeholder e que todos participem, em pé de 
igualdade.  

e) Irvin Halman: o desenvolvimento da economia digital e as oportunidades que 
representa a interoperabilidade requerem que um direito constitucional seja 
regulamentado e que são bem-vindos os padrões para que o Panamá regule 
nesta matéria.  

 

Muito obrigado!  

 

Encerramento.  

 


