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2.
A Lei Geral de 
Proteção de 

Dados Pessoais



07 de maio 
de 2019

Apresentado o Projeto de Lei de 
Conversão 07/2019

O projeto é proveniente da 
Medida Provisória 869/2018 e 
ainda está em discussão.

agosto de 
2020

Data prevista para a entrada em 
vigor da LGPD

Conforme a Medida Provisória 
869/2018, os artigos 55-A ao 55-K, 
58-A e art. 58-B entraram em vigor 
em 28 de dezembro de 2018.

14 de 
agosto de 

2019

Publicada a Lei 13.709/2018

A lei, conhecida como a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais - 
LGPD, dispõe sobre a proteção 
de dados pessoais.

27 de 
dezembro 

de 2018

Publicada a Medida Provisória 
869/2018

A medida altera algumas 
provisões de proteção de dados e 
cria a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados - ANPD.
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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.
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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.
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Encarregado
Pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal 
de comunicação entre o controlador, os titulares dos 
dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.



Tratamento de dados

▹ Toda operação realizada com 
dados pessoais.

▹ Exemplos: coleta, produção, recepção, 
utilização, acesso, reprodução, distribuição, 
processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, transferência, 
etc.
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Hipóteses de tratamento
▹ Mediante consentimento;
▹ Para o cumprimento de 

obrigação legal ou 
regulatória pelo 
controlador;

▹ 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 a tutela da saúde, 
em procedimento 
realizado por 
profissionais da área da 
saúde ou por entidades 
sanitárias;

▹ Para atender aos 
interesses legítimos do 
controlador ou de 
terceiro;

▹ Para a proteção do 
crédito, entre outros.



Transferência internacional 
de dados
▹ Transferência de dados pessoais 

para país estrangeiro ou 
organismo internacional do qual o 
país seja membro

▹ É permitida somente em casos 
específicos
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Direitos do titular de dados
▹ Confirmação da existência de 

tratamento e informações sobre o 
mesmo;

▹ Acesso aos dados;
▹ Correção de dados incompletos, 

inexatos ou desatualizados;
▹ Anonimização, bloqueio ou 

eliminação de dados desnecessários, 
excessivos ou tratados em 
desconformidade com a LGPD;

▹ Portabilidade dos dados a outro 
fornecedor de serviço ou produto;

▹ Revogação do consentimento;

▹ Eliminação dos dados pessoais 
tratados com o consentimento do 
titular, exceto se houver conservação 
dos dados com previsão na LGPD;

▹ Informação das entidades públicas e 
privadas com as quais o controlador 
realizou uso compartilhado de dados;

▹ Informação sobre a possibilidade de não 
fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa;

▹ Peticionar em relação aos seus dados 
contra o controlador perante a 
autoridade nacional;

▹ Entre outros...
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Penalidades
▹ Advertência, com indicação de prazo para adoção de 

medidas corretivas;
▹ Multa simples, de até 2% (dois por cento) 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 
(cinquenta milhões de reais) por infração;

▹ Multa diária, observado o mesmo limite total previsto na 
multa simples;

▹ Publicização da infração após sua apuração e 
confirmação;

▹ Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até 
a sua regularização; e

▹ Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração.
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Hipóteses 
de 
aplicação 
da LGPD

Operação de tratamento realizada no território nacional;

Atividade de tratamento que tenha por objetivo a oferta ou o 
fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de 
indivíduos localizados no território nacional;

Quando os dados pessoais objeto do tratamento tenham 
sido coletados no território nacional.



Boas práticas e governança

▹ Controladores e operadores poderão formular regras 
de boas práticas e de governança para o tratamento 
de dados.

▹  As regras de boas práticas deverão levar em conta as 
especificidades dos tratamentos.

▹ O controlador poderá demonstrar a efetividade do  
programa de governança em privacidade, 
especialmente quando requerido pela ANPD;

▹ As normas poderão ser futuramente reconhecidas 
pela ANPD.
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3.
A gestão de 

contratos para 
a proteção de 

dados pessoais



O que é um Contrato?

Acordo bilateral ou plurilateral que 
visa à criação, modificação ou 
extinção de direitos e deveres 
com conteúdo patrimonial.
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Formação do Contrato

▹ Negociações preliminares;
▹ Proposta comercial;
▹ Contrato preliminar;
▹ Contrato definitivo.
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Negociação do Contratos

OPCIONAIS

▹ MULTA;
▹ GARANTIAS;
▹ SEGUROS;
▹ CONFIDENCIALIDADE;
▹ NÃO CONCORRÊNCIA.

ESSENCIAIS

▹ PARTES CAPAZES;
▹ OBJETO: 

POSSÍVEL, LEGAL, 
DEFINIDO;

▹ PREÇO;
▹ PRAZO.
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Principais hipóteses legais

▹ Fornecimento de consentimento 
pelo titular;

▹ Para a execução de contrato ou de 
procedimentos preliminares 
relacionados a contrato do qual 
seja parte o titular, a pedido do 
titular dos dados.
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Desafios

▹ Trabalho em equipe;
▹ Elaboração de cláusulas 

contratuais claras e apropriadas;
▹ Arquivamento;
▹ Administração das informações 

relativas aos contratos;
▹ Adequação e cumprimento à lei é 

uma tarefa contínua.
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