
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS



Por que este assunto?

Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP – Lei 13.709/2018)

Vigência a partir de 15/02/2020



Do que exatamente trata a LGPD?

 Tratamento dos dados da pessoa natural

 Realizado por outra pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou
privado

Governo + Setor Privado

Relações contratuais, de consumo, laborais...

 Proteção geral em qualquer ambiente, não apenas digital



Alguns conceitos fundamentais:

• Dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou

identificável (identidade, profissão, imagem, localização, histórico financeiro

etc.)

• Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica,

convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de

caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida

sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural

• Dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado,

considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na

ocasião de seu tratamento (por meio dos quais um dado perde a possibilidade

de associação, direta ou indireta, a um indivíduo)

• Banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em

um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico



Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais:

ArquivamentoEliminaçãoReprodução

Processamento ExtraçãoUtilização Produção

Distribuição ComunicaçãoTransferência

Difusão ClassificaçãoAcesso

Armazenamento
Avaliação ou 
controle da 
informação

Transmissão

Modificação

Recepção



Princípios no tratamento de dados pessoais:

Boa-fé
Finalidade e 
adequação

Necessidade

Livre acesso aos 
titulares 

Qualidade dos dados 
e transparência 

Segurança e 
prevenção 

Não discriminação 
Responsabilização e 
prestação de contas 



Hipóteses para o tratamento de dados pessoais:

1. Livre consentimento

2. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador

3. Execução de um contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a

contrato do qual seja parte o titular

4. Atendimento de interesses legítimos do controlador ou terceiro

5. Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral –

Poder Judiciário e Administração Pública



Consequências do descumprimento da LGPD:

1. Reparação de danos causados em violação à LGPD pelo controlador ou 

operador ao titular 

2. Sanções administrativas:

 Advertência

 Multa simples de 2% do faturamento até 50MM por infração

 Multa diária com limite de 50MM

 Publicização da infração

 Bloqueio ou eliminação dos dados pessoais objeto da infração



O que muda nas relações de trabalho?



Processo seletivo

1. Revisão das informações solicitadas aos candidatos

– cumprimento de obrigação legal ou necessidade de

consentimento?

2. Finalidade das informações coletadas

3. Consentimento para manutenção da aplicação em

banco de dados



Contratos de trabalho

1. Coleta de dados pessoais para cumprimento de obrigação legal

e execução do contrato

2. Transmissão de dados a terceiros – gestão de folha de

pagamento terceirizada, operadoras de planos de saúde, etc.

3. Transmissão de dados para órgãos públicos – cumprimento e

obrigação legal



Registros biométricos (dados sensíveis)

1. Jornada de trabalho – cumprimento de obrigação legal (REP)

2. Controle de acesso – consentimento do trabalhador e

finalidade específica



Saúde (dados sensíveis)

1. Informações já protegidas pelo sigilo médico

2. Cuidado com o armazenamento e divulgação de atestados e

exames médicos, compra de medicamento e utilização do

plano de saúde



Relação com prestadores de serviços

1. Cláusulas sobre tratamento de dados e definição de

responsabilidades em caso de vazamento

2. Terceirização: proteção dos dados recebidos quanto ao

cumprimento de obrigações trabalhistas



Políticas internas

1. Quem pode acessar dados de candidatos, empregados e

terceiros

2. Formas de tratamento (coleta, atualização e acesso de dados)

pelos trabalhadores

3. Punições trabalhistas em caso de uso indevido de dados



Repercussões administrativas/judiciais

1. Investigações e ações coletivas pelo MPT

2. Impactos no tratamento de dados em ações judiciais
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