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Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD)
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Lei nº 13.709/2018



Aspectos Gerais e Legislação em Vigor

 A LGPD dispõe sobre a proteção de dados pessoais.

 A União Europeia criou certa barreira com a GDPR, impondo modelo e

extraterritorialidade, o que resultou em vários países se adequando ao

modelo europeu. O Brasil adotou regras muito similares às determinadas na

GDPR.

 Vigência:

• 28/12/2018 – artigos que criam a ANPD

• 18/09/2020 – artigos substanciais

• 01/08/2021 – sanções administrativas

 Além da LGPD, há outras normas que já regulamentam o assunto, quais

sejam:

• Constituição Federal/88 (art. 5º, XII)

• Lei nº 10.406/02 - Código Civil (art. 11 e seguintes)

• Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor

• Lei nº 12.965/14 - Marco Civil da Internet

• Resolução nº 4.658/18 – BACEN

• Resolução nº 2.217/2018 – CFM

• Decreto 10.212/20 – Regulamento Sanitário Internacional (OMS)
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 O tratamento dos dados pessoais poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

1. Mediante o consentimento específico do titular dos dados pessoais (escrito ou demonstrável; cláusula destacada;

revogável) - manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus

dados pessoais para uma finalidade determinada;

2. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

3. Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas

públicas;

4. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa;

5. Para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular,

a pedido do titular;

6. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;

7. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

8. Para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias;

9. Para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro (termo vago; sujeito a relatório de impacto;

somente dados necessários poderão ser tratados) (ex.: apoio e promoção de atividade; proteção do exercício

regular de direitos);

10. Para a proteção do crédito.
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Hipóteses de Tratamento



Transferências Internacionais

 Permitida, dentre outros:

⁻ Para países/organismos com mesmo grau de proteção da LGPD

(com avaliação da ANPD);

⁻ Quando o controlador oferecer garantias (via cláusula, normas

corporativas globais, selos ou certificados) (com avaliação da

ANPD);

⁻ Quando ANPD autorizar;

⁻ Proteção da vida;

⁻ Com consentimento específico.
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1. Finalidade: garante o tratamento com propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

2. Adequação: compatibilidade do tratamento dos dados pessoais com a finalidade informada ao titular;

3. Necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para realização de suas finalidades;

4. Livre acesso: acesso à informação ao titular dos dados pessoais sobre a forma e duração do tratamento;

5. Qualidade dos dados: dados exatos e atualizados dos dados pessoais;

6. Transparência: informações, ao titular, sobre o tratamento dos dados pessoais (direito de informação acerca do

tratamento com precisão, identificação de controlador, direitos, etc.);

7. Segurança: medidas técnicas e administrativas para proteção dos dados pessoais;

8. Prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos;

9. Não discriminação: veda fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos; e

10. Responsabilização e prestação de contas: necessidade de demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes ao

cumprimento das normas de proteção dos dados pessoais.
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Princípios a serem observados no tratamento de dados:



Direitos do titular dos dados pessoais

 O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador:

⁻ Confirmação da existência de tratamento;

⁻ Acesso aos dados (imediatamente, em formato simplificado; em

até 15 dias, via declaração detalhada);

⁻ 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;

⁻ Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do

titular;

⁻ 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;

⁻ Revogação do consentimento.
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 O controlador deve comunicar ao titular e à ANPD a ocorrência de incidentes de segurança que possam acarretar danos ou riscos aos titulares.

 O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial,

moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

 O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da LGPD ou quando não tiver

seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador.

 Exclui-se a responsabilidade dos agentes de tratamento quando provarem:

⁻ Que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;

⁻ Que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à LGPD; ou

⁻ Que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

 Art. 22. “A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do

disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva.”

 Art. 55-K. “A aplicação das sanções previstas nesta Lei compete exclusivamente à ANPD, e suas competências prevalecerão, no que se refere à

proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública.” Notar outras sanções

legais (CDC – art. 72/73 – crime sujeito a detenção ou multa – impedir ou dificultar o acesso/a correção de cadastros)

 Sanções Possíveis (art. 52)

– Advertência;

– Multa de 2% do faturamento, limitada a R$ 50.000.000,00 por infração;

– Publicização do fato;

– Bloqueio dos dados; e

– Eliminação dos dados.
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Responsabilidade



Introdução
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Aplicação e impacto da LGPD às relações de consumo

 Clientes/Pessoas Naturais. Dados de clientes/consumidores pessoas físicas estão, certamente, abarcados pela LGPD.

 Cartilha PROCON/SP: Nova cartilha do PROCON/SP demonstra alguns focos de atenção do órgão: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Cartilha-

LGPD-2020-L.pdf

⁻ Políticas: Evitar políticas de privacidade extensas, pouco claras, com autorizações genéricas e abrangentes; que obrigam os clientes a concordar para ter

acesso ao serviço ou produto.

⁻ Encarregado (DPO): Nome e canal de acesso a dados devem ser informados; de preferência no website.

⁻ Compartilhamento: Reconhece-se que o compartilhamento pode trazer benefícios (desenvolvimento científico/social/serviços mais ágeis), mas exige

que haja transparência e que se evite abuso.

⁻ Consentimento: Quando necessário, o consentimento fornecido pelo consumidor deve ser específico para cada finalidade de tratamento

a ser realizada, evitando que seus dados e informações disponibilizadas sejam utilizados para fins diversos. Evitar consentimento para

“melhoria dos serviços” ou para “melhorar sua experiência”.

⁻ Alterações de Políticas: Caso haja alteração nos termos e condições ou nas políticas de privacidade, os controladores devem informar ao

titular sobre as mudanças e solicitar um novo consentimento (se aplicável). Se houver alteração da “finalidade”, a informação deve ser

prévia.

⁻ Canal de Atendimento: Canal de atendimento prevê opções de reclamação: (i) Dados pessoais incorretos – dificuldade de retificação; (ii)

Dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização; (iii) Dificuldade na exclusão de dados

pessoais; (iv) Falha / Ausência de informação; (v) Falta de informação sobre o responsável pela coleta dos dados; (vi) Informações

incompletas / inadequadas.

⁻ Alerta para Infração Penal: Constitui crime contra as relações de consumo a não disponibilização de informações cadastrais aos titulares

dos dados, nos moldes do art. 61 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros: Pena Detenção de seis meses a um ano ou multa.

Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata: Pena Detenção de um a seis meses ou

multa.



Casos Envolvendo 
Dados Pessoais
 WHATSAPP (2021) - PROCON SP notifica a empresa por prever em sua nova política o compartilhamento de

informações dos usuários com Facebook (do mesmo grupo). https://www.procon.sp.gov.br/procon-sp-notifica-whatsapp/

 ENEL (2020) - O Procon-SP notificou a distribuidora de energia elétrica Enel para que explique sobre o vazamento de

dados cadastrais de seus clientes; e comprove medidas protetivas. https://www.procon.sp.gov.br/procon-sp-notifica-enel-5/

 CYRELA (2020) - construtora de imóveis processada por um cliente em razão do compartilhamento de seus dados

sem o devido consentimento. Dano moral no valor de R$ 10.000,00. https://www.conjur.com.br/2020-set-30/compartilhar-dados-

consumidor-terceiros-gera-indenizacao

 SERASA (2020) - Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) determina suspensão da comercialização de dados pessoais

pela SERASA S.A., sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 por cada venda efetuada em desconformidade com a

decisão. https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/11/23/justica-determina-suspensao-de-vendas-de-dados-pela-serasa.htm

 EMBRAER (2020) - Após ataque cibernético aos sistemas de tecnologia da informação, Embraer divulgou fato relevante e deu

início a investigação, com o isolamento de alguns de seus sistemas e consequente impacto temporário em algumas operações.
https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/12/118074-embraer-sofre-ataque--hacker--e-diz-nao-saber-extensao-dos-danos.html
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Introdução

 O artigo 88º da Lei de Proteção de Dados Europeia (GDPR) é dedicado exclusivamente ao tratamento de dados no contexto laboral,

disciplinando que cabe aos Estados Membros estabelecerem em seus ordenamentos, ou em convenções coletivas, normas mais

específicas para garantir a defesa dos direitos e liberdades no tratamento de dados de trabalhadores.

 Já no Brasil, na LGPD, não há menção específica de tratamento de dados no âmbito das relações trabalhistas. No entanto, é

inquestionável sua aplicação às relações de trabalho, pois a proteção dos titulares de dados pessoais se aplica aos trabalhadores,

independentemente da forma de contratação.

 No ambiente de trabalho, há um intenso fluxo de tratamento de “Dados Pessoais”, que envolvem o contrato de trabalho, diretamente

entre o Empregado-Titular e o Empregador-Controlador/Operador, desde:

(a) Fases anteriores à sua celebração - informações sobre o candidato, currículo, histórico, etc.

(b) Celebração do contrato de trabalho - dados cadastrais, filiação a sindicado, endereço, nomes dos genitores, escolaridade, situação

familiar, nomes dos filhos, idade, tipo sanguíneo, etc.;

(c) Durante a execução do contrato de trabalho - informações sobre jornada de trabalho, valor do salário, descontos, faltas, motivos

das faltas, doenças, acidentes, situações conjugais que podem ter reflexos em providências da empresa, como o pagamento de

pensão, inclusão de um dependente no plano de saúde, etc., e, por fim,

(d) Término do contrato de trabalho - motivo do desligamento, valor das verbas rescisórias, etc.
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Tratamento de dados ao longo da relação de trabalho

 Toda vez que o Empregador-Controlador repassa qualquer informação do Empregado-Titular que possibilite sua identificação para um terceiro,

seja quem for esse terceiro, haverá uma transmissão de dados pessoais nos termos da lei. Isso envolve, por exemplo, informações para adesão

do Empregado-Titular ao plano de saúde corporativo, plano de previdência privada, vale-refeição, vale-alimentação e outros benefícios. Nesses

casos, recomendamos a obtenção do consentimento do Empregado-Titular para uso dos dados e que os relatórios sobre o uso dos benefícios

se limitem a confirmar a utilização, sem especificar, por exemplo em qual médico o empregado foi ou em qual restaurante fez suas refeições,

evitando alegação de invasão de privacidade.

 A troca de informações do Empregado-Titular entre o Empregador-Controlador e outros Controladores e os órgãos públicos, para fins de

atualização de cadastros obrigatórios como CAGED, RAIS, E-Social, INSS ou informação de dependentes para dedução na base de cálculo do

Imposto de Renda, nesse caso, decorrem de aplicação da lei ou em razão da existência do contrato de trabalho, sendo, portanto, defensável

que não há necessidade de consentimento expresso do empregado. – Em decisão proferida em 14/12/2020 o juiz da Vara do Trabalho de

Santos determinou a expedição de ofício ao INSS solicitando cópia dos prontuários do Reclamante, sem a necessidade do seu consentimento,

porém mantendo-os em sigilo (Processo nº 1000664-63.2020.5.02.0444).

 Devem constar expressamente nas cláusulas do contrato de trabalho também as responsabilidades do empregado quanto ao tratamento das

informações as quais tenha acesso em decorrência das atividades laborais que desempenha, como dados de fornecedores, clientes e parceiros

do empregador. – Em decisão proferida em 11/09/2020 os desembargadores da 1ª Turma do TRT da 3ª Região declararam nula a dispensa por

justa causa aplicado ao Reclamante que encaminhou relatórios ao e-mail pessoal, por entender ser uma conduta tolerada pela Reclamada,

ainda que existindo contrato de confidencialidade (Processo nº 0010953-95.2019.5.03.0180).
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Eliminação de dados

 Recomenda-se que o procedimento para eliminação de dados observe, como regra geral, os prazos prescricionais trabalhistas, como

forma de viabilizar ao empregador/controlador de dados defender-se em caso de demandas judiciais e/ou administrativas e de

fiscalização pelos órgão de Proteção do Trabalho.

 Contudo, há situações em que tais prazos não são aplicáveis, como no caso de pedido de reconhecimento de vínculo para anotação na

CTPS e fins previdenciários, não sujeito à prescrição.

 No caso de pretensão de recolhimento do FGTS, uma vez que ainda se discute a aplicação da prescrição trintenária ou quinquenal.

 A eliminação de documentos pode considerar outros prazos decorrentes de uma operação societária, por força do SPA, como, por

exemplo, a criação de uma escrow account.

 Eliminação de documentos médicos, obtidos em razão de doença ou morte do empregado.

 Pedido de eliminação imediata pelo Empregado-Titular deve ser analisado, caso a caso, considerando os riscos de uma demanda judicial,

sendo possível, por exemplo, quando há a celebração de um acordo extrajudicial, que é posteriormente homologado judicialmente.
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LGPD Na Justiça do Trabalho:

 Decisões recentes:

* Levantamento de dados até 26/11/2020 realizado a pedido do Valor econômico pelo Data Lawyer

1 4

Aplicação da LGPD às relações trabalhistas

Número de casos que citam a 

LGPD na Justiça do Trabalho

Valor total envolvido

139 15 milhões de reais*

Tratamento de 

dados sensíveis –

Art. 5º, II da LGPD

Em decisão publicada em 29/09/2020, o juiz da VT de Poá/SP  ao mencionar os empregados da empresa que 

haviam testado positivo para COVID-19 utilizou tão somente as iniciais de cada um, mantendo os dados 

anonimizados. (Processo nº 1000708-47.2020.5.02.0391).

Guarda de dados –

Art. 7º, X do Marco 

Civil da Internet

Em decisão publicada em 17/12/2020 o juiz da VT de Barra Mansa/RJ julgou improcedente o pedido de 

danos morais à imagem pleiteado por uma professora que alegava ausência de garantia sobre o 

gerenciamento das aulas on-line gravadas. (Processo nº 0100797-30.2020.5.01.0551). 

Tratamento de 

dados perante 

órgãos da justiça

Em decisão publicada em 11/12/2020, o juiz da VT de São Paulo entendeu que a coleta de dados de fontes 

abertas, como em redes sociais, não necessita da autorização para acesso e não fere a LGPD, tendo sido a 

Reclamada intimada por meio do contato localizado no facebook. Fundamento art. 7º, §4º da LGPD. 

Dispensado o consentimento para dados tornados manifestamente públicos pelo titular. (Processo nº 

1001035-85.2016.5.02.0082).

Em decisão publicada em 30/06/2020 o juiz da VT de Congonhas/MG entendeu que a disponibilização de 

dados em prova judicial implica na presunção de consentimento quanto à forma de tratamento disciplinado 

na decisão proferida, nos termos do artigo 7º, I da LGPD. (Processo nº 0010302-19.2020.5.03.0054)



Conscientização / Awareness

⁻ Engajar e conscientizar equipes

Mapeamento de dados detidos / Mapping

⁻ Criar time multidisciplinar (ex.: TI, compliance, jurídica, marketing, segurança da informação)

⁻ Auditoria e mapeamento de dados

Avaliação de processos usados / Assessment

⁻ Diagnóstico do atual processo de tratamento de dados

⁻ Identificar e auditar terceiros que tratam de dados pessoais

Adequação / Adequacy

⁻ Nomear encarregado

⁻ Revisar infraestrutura técnica de TI (adequar processos; garantir exercício dos direitos do titular)

⁻ Elaborar/rever contratos atuais / Private Enforcement

⁻ Elaborar um projeto de LGPD (jurídico e infraestrutura)

⁻ Elaborar plano de governança (boas práticas) / políticas internas

⁻ Revisar documentos (termos de uso, políticas de privacidade)

⁻ Preparar relatórios de impacto

Monitoramento / Monitoring

⁻ Plano de revisão/monitoramento

⁻ Estruturar processos para gestão de resposta a incidentes

⁻ Gerenciar/reportar violações

⁻ treinamento e formação constante (ex.: para lançamento de novos produtos; privacy by design)

****
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