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Brasília, 06 de setembro de 2019. 

À Senhora 
TERESA LIPORACE 
Coordenadora Executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - ldec 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - ldec 
Rua Desembargador Guimarães, n. 21. 
CEP: 05002-050 - Água Branca - São Paulo 

Assunto: Requerimento de Informações e suspensão da contratação da "solução de 
multibiometria", em virtude de vazamentos de dados de beneficiários do 
INSS. 
Ref.: Carta ldec n. 647/2019/Coex, de 30 de agosto de 2019. 

Senhora Coordenadora Executiva, 

Em atenção aos termos da Carta ldec n. 647/2019/Coex, tem-se a registrar o que 
segue. 

Como se sabe, a Dataprev, enquanto Empresa Pública Federal, atende à Sociedade 
Brasileira há mais de 44 anos, sempre em consonância com seu objetivo social disposto em 
Estatuto próprio: 

Art. 4° A DATAPREV tem por objetivo a análise de sistemas, a programação e 
execução de serviços de tratamento da informação e o processamento de dados 
através de computação eletrônica , bem como a prestação de outros serviços 
correlatos. 
§ 1° Entende-se como serviços principais o fornecimento de soluções de 
tecnologia da informação e comunicação, para a execução e o aprimoramento 
das políticas públicas, especialmente nas áreas sociais relacionadas a 
Previdência, Fazenda, Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Social, e serviços 
correlatos, outros serviços relacionados ou decorrentes destes prestados a pessoas 
juridicas de direito público ou privado. (grifou-se) 

Para cumprir o seu objetivo social , a Dataprev conta com um robusto sistema de 
segurança e proteção de informações operando com processos, pessoas e tecnologia em 
um perímetro de segurança tecnológica, formado por diversas camadas de proteção de 
dados apresentados a seguir: 

• Anti DDos: Solução para mitigação de ataques massivos de negação de 
serviços; 

• Firewall Externo: Equipamento responsável pela proteção de perímetro da 
infraestrutura de TIC; 

• IPS - lntrusion Protection System: Equipamento de proteção contra-ataques 
a infraestrutura de TIC; 

• WAF - Web Application Firewall: Equipamento de proteção contra-ataques às 
aplicações WEB; 
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• SIEM - Security lnformation and Event Management: Ferramenta de coleta, 
agregação e correlação de eventos de segurança da informação; 

• Firewall Interno: Equipamento responsável pela proteção do perímetro de 
acesso aos Bancos de Dados; 

• Firewall de Banco de Dados: Equipamento de Gestão e Auditoria de acesso 
aos dados e gestão de vulnerabilidade às Bases de Dados; dentre outros. 

• Cofre de Senhas: Solução de gestão, controle e auditoria de acesso a todas 
credenciais privilegiadas; dentre outras. 

A Dataprev possui um modelo de melhoria contínua que visa aprimorar o modelo de 
segurança da informação. Para tanto, em 2019, foi estabelecido o programa de Inteligência 
e Defesa Cibernética composto por 19 projetos, segmentados em 4 eixos estruturantes. São 
eles: 

1. Governança, Normatização e Processos; 

2. Prevenção à Perda de Dados; 

3. Desenvolvimento Seguro; 

4. Conformidade Legal e Regulatória; 

Todos os modelos de disponibilidade das soluções tecnológicas são aderentes aos 
Atos Normativos emanados pelo Ministério da Economia e do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República e demais normas exaradas para disciplinar a 
guarda, processamento e trânsito de informações de Governo. A DATAPREV possui hoje 
Unidades de Desenvolvimento de sistemas em cinco estados (CE, PB, RN, RJ, SC) e 3 
(três) centros de processamento de dados próprios e interligados, localizados nas cidades 
de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Ademais, os data centers foram implementados observando os mais altos padrões 
de tecnológicos disponíveis que fornecem à DATAPREV e a seus clientes garantias de 
segurança física e lógica, possuindo, ainda, o selo de qualidade TIER 3 do Uptime lnstitute 
Professional Services- UIPS. 

Deste modo, com larga experiência na gestão e no desenvolvimento de soluções de 
TIC para viabilizar serviços de qualidade ao cidadão, é inconteste que a DATAPREV possui 
soluções tecnológicas altamente seguras, assim como dispõe de capacidade computacional 
e logística para hospedar, manter, gerir e proteger informações e sistemas, estando apta, 
portanto, a oferecer serviços que visam a melhoraria de vida dos mais de 45 milhões de 
beneficiários da previdência. 

É com este objetivo que, em parceria com o INSS, a DATAPREV projeta desenvolver 
aplicações, como o uso de multibiometria, a fim de promover a cidadania digital. Os 
benefícios à sociedade são notórios: além de ser um verdadeiro instrumento de combate à 
fraude, preocupação contínua da Empresa, do Governo Federal e do cidadão, favorecerá o 
núcleo mais vulnerável dentre os beneficiários da previdência. 
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Como se sabe, atualmente, para realização anual da prova de vida, todos os 
beneficiários do 1 NSS precisam se dirigir a uma agência bancária, conforme definido na 
Resolução nº 677/PRES/INSS/2019. A solução em desenvolvimento pela DATAPREV visa 
mudar esta realidade, especialmente para a população que precisa se deslocar para 
agências bancárias, muitas vezes e distantes da sua residência, ou em situação de 
debilidade, com restrição de locomoção, bem como combater fraudes à previdência. 

No que concerne ao "processo" licitatório mencionado na missiva deste Instituto, 
importante elucidar que ainda não houve qualquer publicidade do ato convocatório 
correspondente. A consulta pública, amplamente divulgada e prevista no Regulamento de 
Licitações e Contratos da Dataprev1

, tem como principal diretriz propiciar o conhecimento 
mais apurado do objeto que se almeja licitar e do mercado correlato, prestigiando os 
princípios comezinhos atrelados ao procedimento. 

Evidentemente que toda e qualquer fase preparatória para deflagração de licitações 
desta Estatal não se resume à identificação clara e objetiva de especificações técnicas. 
Nesta fase, são definidas e imputadas rigorosas obrigações de sigilo e inviolabilidade, 
normalmente detalhadas em um termo de confidencialidade, dirigidas a resguardar o 
tratamento de informações técnicas. Ademais, importante ressaltar que às empresas 
licitantes não serão conferidos qualquer acesso aos dados dos cidadãos. 

Em razão de tudo que foi exposto, a DATAPREV não vislumbra impedimentos à 
continuidade da preparação da licitação de eventual e futura contratação de solução de 
tecnologia que servirá à implementação de mais um benefício ao cidadão. 

E neste sentido, convida esta insigne Associação a ponderar sobre os benefícios e 
facilidades que deixarão de ser usufruídos pelos beneficiários do INSS e refletir a respeito 
da posição inicialmente propagada, sem prévio conhecimento das características que 
permeiam a DAT APREV, sobretudo em matéria de segurança da informação. 

Não se mostra razoável atribuir o vazamento de dados de beneficiários do INSS a 
possíveis falhas de soluções tecnológicas da Dataprev, pois - como se demonstrou - , a 
Empresa garante os níveis necessários de segurança às informações gerenciadas. Se há 
eventuais vazamentos de dados e fraudes, trata-se de casos pontuais e específicos de 
desvio de conduta ética, o qual é alvo de enfrentamento pelas autoridades competentes, 
dentre elas o Ministério Público e a Polícia Federal. 

O problema da oferta extensiva aos consumidores de crédito consignado, no âmbito 
do Regime Geral de Previdência Social, envolve vários atores, em especial , o INSS, a 
DATAPREV e as Instituições Financeiras. Tanto é assim que, nos últimos anos, ações 
diversas e muitas vezes complexas foram implementadas por cada um dos atores 
referenciados com vistas a resolução do problema. 

O Programa de Segurança Cibernética é o exemplo mais recente da atuação 
estratégica da Dataprev no sentido de mitigar os riscos relacionados a vazamento de 
informações. O programa é composto por 19 projetos e acompanhado mensalmente pelo 
Conselho de Administração e pelo Comitê de Auditoria Estatutário. 

Ademais, no que se refere ao item (3) da Carta n. 647/2019/Coex, tem-se que 

1 https://porta Lda ta p rev.gov.br / acesso- i nformacao/ I icitacoes-e-co ntratos 
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esclarecer desde já que o documento solicitado, qual seja, Relatório de Impacto à Proteção 
de Dados Pessoais, é tratado no âmbito da Lei nº 13. 709/20182 , legislação esta que 
igualmente disciplina a utilização de dados para fins públicos3 . A mencionada Lei cuidou 
ainda de disciplinar não apenas a autoridade competente para exigi-lo, mas também definiu 
o responsável por sua elaboração, o controlador da empresa4 . 

Desta feita, como já mencionado, a Dataprev vem atuando de modo a atender aos 
termos impostos pela Lei Geral de Proteção de Dados, que deverá entrar em vigor a partir 
de agosto de 2020. 

Ass im, caso a Autoridade Nacional entenda pela necessidade de emissão do 
Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, por certo que esta Empresa, nos 
termos da lei, utilizar-se-á de todos os mecanismos necessários no sentido de apoiar o 
Controlador dos dados (INSS) nas ações indispensáveis ao seu pronto atendimento. 

Por fim, na certeza de que a Dataprev trabalha continuamente para ofertar soluções 
que representem agilidade e efetividade na prestação de serviços levando cidadania a 
milhões de brasileiros, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se 
fizerem necessários, ao tempo que manifestamos nossos protestos de estima e 
consideração. 

CHRIS~N 
Presidente 

2 Art. 5° Para os fins desta Lei, considera-se: 
(omissis) 
XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que 
contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às 
liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de 

mitigação de risco; 

3 Arts. 7, inciso Ili e 23. 
4 Art. 1 O. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados 
pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não 

se limitam a: 
(omissis) 
§ 3º A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados 
pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos 

comercial e industrial. (sem grifos no original). 

(omissis) 
Art. 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à 
proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de 
dados, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial. (grifou-se) 


