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LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD
Lei nº 13.709/2018
• A Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) foi publicada no Diário Oficial da União em 15 de agosto de 2018 e

entrará em vigor em 15 de fevereiro de 2020 (18 meses após a sua publicação).

• A lei possui diversas semelhanças com o GDPR (“General Data Protection Regulation’’) que entrou em vigor em
25 de maio de 2018 na União Europeia.

• Conteúdo: 65 artigos, dentre os quais 6 foram integralmente vetados. Principais conteúdos vetados:

 Criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

 Implantação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade – entidade auxiliar da
ANPD

• O Poder Executivo deverá encaminhar projeto de lei ao Congresso Nacional propondo a criação da Autoridade
Nacional de Proteção de Dados.
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PRIVACIDADE

INTIMIDADE

Dados pessoais no uso da internet.

Informações claras e completas sobre 
coleta, uso, armazenamento e 
tratamento.

Princípio da
finalidade – coleta justificada

Consentimento livre, expresso e 
informado

DADOS PROTEGIDOS PELA NOVA LEI

Dados pessoais – identificados ou identificáveis. 
Exemplos: nome, endereço, idade, estado civil, e-mail, 
situação patrimonial, nº de IP.

Dados pessoais sensíveis. Exemplos: raça ou etnia; 
religião; política; saúde; vida sexual; dados genéticos ou 
biométricos.

* Danos anominizados: não contém nenhum elemento de 
identificação especifico. Processo de “anonimização” –
técnica de conversão irreversível do dado pessoal em 
dado anônimo.          

Não é dado protegido.



PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A LEI E PROTEÇÃO DE DADOS

Finalidade

Adequação

Necessidade

Livre acesso

Qualidade dos 
dados

Transparência

Segurança

Prevenção

Não discriminação

Responsabilização e 
prestação de contas



CONCEITOS TRAZIDOS PELA NOVA LEI

DADO PESSOAL: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; 

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;

TITULAR: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

CONTROLADOR: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao
tratamento de dados pessoais;

OPERADOR: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em
nome do controlador;

ENCARREGADO: pessoa natural, indicada pelo controlador, que atua como canal de comunicação entre o controlador e os
titulares e a autoridade nacional;

TRATAMENTO: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão
ou extração;



ATIVIDADES DE TRATAMENTO
OPERAÇÕES NO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Coleta

Produção

Recepção

Classificação

Utilização

Acesso

Reprodução

Transmissão

Distribuição

Processamento

Arquivamento

Armazenamento

Eliminação

Avaliação ou 
controle da informação

Modificação

Comunicação

Transferência

Difusão ou 
extração



AGENTES DA CADEIA DE TRATAMENTO

CONTROLADOR OPERADOR

ENCARREGADO

Pessoa natural ou jurídica a 
quem compete as decisões sobre 
tratamento dos dados pessoais.

Pessoa natural ou jurídica que realiza 
tratamento de dados conforme 
instruções do controlador.

Indicado pelo controlador. Canal de 
comunicação entre agentes, titulares dos 
dados e órgãos competentes

Orientação de funcionários sobre as regras de proteção de 
dados

Recebimento de reclamações

Mapeamento estratégico do tratamento de dados da 
empresa

Realização de auditoria –
controle do cumprimento da legislação

FUNÇÕES



TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  
hipóteses em que é permitido

O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes
hipóteses:

 mediante consentimento pelo titular;

 para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

 pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados
necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou
respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as
disposições da LGPD sobre tratamento de dados pelo Poder Público;

 para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida, sempre que possível, a
anonimização dos dados pessoais;

 quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

 para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;

 para proteção da vida ou da integridade física do titular ou de terceiro;

 para tutela da saúde

 quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de
terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

 para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.



CONSENTIMENTO DO TITULAR    
Manifestação de vontade livre, específica, informada e inequívoca, para uma finalidade especifica e
determinada. Autorização genérica é NULA. Será dispensado para os dados tornados manifestamente públicos
pelo titular.

O consentimento do titular deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de
vontade do titular (opt-in).

Na hipótese do consentimento ser fornecido por escrito, esse deverá constar em cláusula destacada das demais
cláusulas contratuais.

Deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão
nulas.

O controlador que obteve consentimento do titular que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com
outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para tal fim.

O titular deverá ser informado sobre a possibilidade de não fornecer seu consentimento e sobre as consequências de
sua negativa.

Poderá ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento
gratuito e facilitado, ratificado os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente
manifestado.



TÉRMINO DO TRATAMENTO
HIPÓTESES

Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou
pertinentes ao alcance da finalidade específica;

Fim do período de tratamento;

Revogação do consentimento pelo titular; ou

ELIMINAÇÃO

Os dados pessoais deverão ser eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites 
técnicos das atividades, autorizado sua conservação para os seguintes fins:

 cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
 estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
 transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou
 uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados

Determinação da autoridade competente.



TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS
A transferência internacional de dados poderá ocorrer nas seguintes
hipóteses, entre outras previstas na Lei:

 para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais
adequado ao previsto nesta Lei;

 quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos
direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos na LGPD;

 quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos
públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de
direito internacional;

 quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação
internacional;

 quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a
transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação;

 quando a transferência for para (i) cumprimento de obrigação legal e regulatória do
controlador,(ii) execução de contratos e (iii) exercício regular de direitos em processos
judiciais, administrativos e/ou arbitrais.

O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo nacional mencionado acima será avaliado pela
autoridade nacional.



RESPONSABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS

O controlador e operador serão obrigados a indenizar os danos patrimonial,
moral, individual ou coletivo, caso violem a LGPD.

Operador responderá de forma solidária com o controlador se:
 Descumprir a LGPD; ou
 Não seguir as instruções lícitas do controlador.

Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem:
a) que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;
b) que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é
atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados; ou
c) que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de
terceiro.

Na hipótese de ação judicial, o juiz poderá determinar a inversão do ônus
da prova a favor do titular dos dados.



PENALIDADES PREVISTAS NA LEI

Os agentes de tratamento que violarem as disposições da LGPD, ficam sujeitos às seguintes sanções
administrativas:

 Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;
 Multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado

no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 por
infração;

 Multa diária, observado o limite total acima;
 Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;
 Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;
 Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração.

Nota: As referidas sanções serão
aplicadas após procedimento
administrativo que possibilite a
oportunidade da ampla defesa.



IMPACTOS NAS RELAÇÕES EMPREGATÍCIAS 

Antes do início da relação de emprego:

 Avaliar como dados são coletados e para quais finalidades

 Nomeação de encarregado

 Currículos

 Background check



IMPACTOS NAS RELAÇÕES EMPREGATÍCIAS 

Durante a relação de emprego:

 Consentimento expresso em contratos de trabalho

 E-social

 Benefícios

 Transferência

 Fusões e aquisições

 Terceirização

 Revogação do consentimento



IMPACTOS NAS RELAÇÕES EMPREGATÍCIAS 

Depois da relação de emprego:

 Término da relação

 Guarda de documentos



PARA REFLETIR

Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins da LGPD, salvo quando o
processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente
meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.

Além disso, poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins da LGPD, aqueles
utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se
identificada.

ANONIMIZAÇÃO

AUTOMATIZAÇÃO

O artigo 20 (direitos do titular):

“O titular dos dados tem direito a solicitar revisão, por pessoa natural, de decisões tomadas
unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus
interesses, inclusive de decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e
de crédito ou os aspectos de sua personalidade.’’
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