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A Frente Empresarial em Defesa da LGPD e da Segurança Jurídica, composta
por cerca de 80 entidades empresariais representativas de cerca de 70% do PIB
brasileiro, tem como pilar fundamental a defesa da privacidade com segurança
jurídica para cidadãos e organizações. Reafirmamos nosso compromisso pela busca
da razoabilidade na defesa da proteção de dados pessoais buscando equilíbrio
entre o desenvolvimento econômico e a proteção de direitos fundamentais.
Esta Frente respeita a decisão do Senado Federal proferida na Sessão
Plenária Virtual de 26 de agosto no sentido da imediata entrada em vigor da
LGPD, tão logo seja sancionado o PLV 34, decorrente da MP 959/2020.
No mesmo sentido, saudamos a publicação do Decreto n.10.474, de 26 de agosto
de 2020, aprovando a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados. Consideramos a edição deste Decreto um passo essencial
para o país avançar rumo a uma efetiva implementação da LGPD por meio do
norteamento da aplicação do direito à proteção de dados pessoais na sociedade
brasileira e de um amplo trabalho educacional - não existe LGPD sem ANPD.
A Frente Empresarial em Defesa da LGPD e da Segurança Jurídica clama
que os poderes Legislativo e Executivo continuem priorizando a construção
da arquitetura institucional da proteção de dados no País com celeridade,
diversidade e tecnicidade. E defendemos, portanto, a imediata apreciação da
Proposta de Emenda Constitucional n. 17 de 2019 bem como a rápida indicação
e sabatina dos membros do Conselho Diretor da ANPD pelo Senado Federal.
A PEC 17/2019 eleva a proteção de dados pessoais a um direito e
garantia Constitucional e fixa a competência privativa da União para
legislar sobre o tema, assim como também estabelece que a ANPD
deverá ser uma entidade independente, integrante da administração
pública federal indireta e submetida a regime autárquico especial.
Por fim, renovamos o compromisso desta Frente com o diálogo
permanente e nossa disposição para contribuir no
aperfeiçoamento e efetiva implementação da Lei Geral
de Proteção de Dados - LGPD de forma a garantir
segurança jurídica para toda a sociedade brasileira.
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