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RESUMO

Diante da pandemia do coronavírus, o Brasil buscou ferramentas
tecnológicas para organizar sua gestão, tendo apresentado Decretos para
o compartilhamento de dados dos brasileiros para a elaboração de
estatísticas e de projetos de contenção da pandemia. Dessa forma, a
proteção destes dados não pode ser ignorada, especialmente diante da
entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que criou a
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão de autonomia técnica e
decisória nas relações que envolvam dados pessoais no Brasil. Todavia, a
ANPD é órgão integrante da presidência da república, o que levanta
dúvidas  sobre sua idoneidade, especialmente diante da composição de
seu órgão diretor. Dos seus 5 membros, três são militares e apenas duas
são mulheres, com mandatos menores. Diante disso, pergunta-se: Tendo
em vista a estrutura da ANPD e as práticas do Governo relacionadas a
pandemia, a autoridade terá condições de proteger os dados sensíveis dos
cidadãos nesta época de calamidade pública? Para tanto, a pesquisa será
desenvolvida a partir de pesquisa qualitativa, com método de abordagem
dedutivo e com o uso de pesquisa bibliográfica, tendo como objetivos
explorar a estrutura da ANPD; investigar medidas tomadas pelo Governo
relacionadas à pandemia e aos dados dos cidadãos e analisar se a ANPD
terá condições de garantir a proteção de dados dos cidadãos. Conclui-se
que a autoridade não poderá proteger os dados efetivamente, visto que
sua natureza jurídica dependente e a composição do seu conselho diretor
interferem diretamente na parcialidade das suas decisões.
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