PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Parecer Técnico CTGOV N. 01/2020
Brasília, 12 de junho de 2020.
1

Objeto

Principais impactos decorrentes da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD),
nos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Justiça do Trabalho (JT).

2

Solicitante

Coordenadoria de Gestão e Governança em Tecnologia da Informação (CGGOV) do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).
3

Responsáveis pelo Parecer

Comitê Técnico Temático de Governança de TI da Justiça do Trabalho (ctGov), demanda que foi
distribuída a dois membros do ctGov, tendo como Relator o servidor do TRT7, Reginaldo Garcia
Dupim, e como revisor o servidor do TRT9, Daniel Adriano Pinto da Silva.
4
4.1

Objetivos
Identificar os itens da LGPD de maior potencial de impacto nos serviços de TIC da JT, no
âmbito da competência da área de TIC.

4.2

Propor diretrizes ao CSJT, com o objetivo de nortear a instituição de projetos para planejar,
executar e controlar a modificação destes serviços visando o cumprimento da LGPD.

5
5.1

Referencial legal
Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), é a legislação
brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que também altera os
artigos 7º e 16 do Marco Civil da Internet.

5.2

Lei nº 13.853/2019 - Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para dispor sobre a
proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados; e dá
outras providências.
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5.3

Medida Provisória nº 959/2020, publicada no dia 29 de abril de.2020, em edição extra do
Diário Oficial da União, prorrogando a vacatio legis da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018, que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD. Até a finalização
deste parecer a Medida Provisória ainda não havia sido votada pelo Congresso Nacional.

5.4

Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI), que regula o acesso a informações
previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da
Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº
11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá
outras providências.

5.5

Lei n° 14.010, de 10 de Junho de 2020 - Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do
coronavírus (Covid-19). Essa Lei mantém a vigência original da LGPD, ou seja, a partir de
14/08/2020, porém adia a possibilidade da aplicação de sanções para 01/08/2021 em diante.

6

Relatório

Para a realização deste trabalho, foram executadas as seguintes atividades:
6.1

Coleta e estudo de material de referência, no período de 29/04/2019 a 24/05/2019, incluindo
a leitura da Lei nº 13.709/2018, cuja íntegra está no Anexo F;

6.2

Visualização da íntegra da gravação do evento “Conscientização sobre Lei Geral de proteção
de Dados”, realizado pelo TST no dia 08/05/2019. Um resumo dos principais pontos
encontra-se no Anexo B.

6.3

Participação no evento “Seminário Internacional – Lei Geral de Proteção de Dados: a
caminho da efetividade”, realizado no Auditório Externo do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), nos dias 27 e 28/05/2019. Um resumo dos principais pontos encontra-se no Anexo C.

6.4

Reunião presencial dos responsáveis pela elaboração deste parecer, no dia 29/05/2019 nas
dependências do CSJT, para consolidação do conhecimento e preparação de documento com
os principais desafios identificados.

6.5

Reunião presencial dos responsáveis pela elaboração deste parecer, no dia 30/05/2019 nas
dependências do CSJT, com um representante do TST e da CGGOV para discussão geral
sobre o tema.

6.6

Estudo dos princípios da metodologia “privacy by design”, que, como será visto adiante,
deve ser incorporada ao processo de desenvolvimento das soluções de TIC. Esses princípios
estão listados no Anexo D.
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6.7

A título de referência, foram elencados no Anexo E os benefícios típicos da contratação de
ferramenta e serviços para implementação da LGPD.

6.8

Elaboração de minuta do parecer, no período de 29/05/2019 até 05/07/2019.

6.9

Revisão da minuta, no período de 08/07 a 19/07/2019.

6.10

Divulgação da minuta para todos os membros do ctGOV, no dia 19/07/2019.

6.11

Revisão conjunta por todos os membros do ctGOV, no período de 20/07/2019 até
14/05/2019.

6.12

7
7.1

Aprovação da versão final do parecer pelo ctGOV, no dia 15/05/2020.
Fundamentação
O Brasil passou a fazer parte dos países que contam com uma legislação específica para
proteção de dados e da privacidade dos seus cidadãos. Outros regulamentos similares à
LGPD Brasileira são o General Data Protection Regulation (GDPR) da União Europeia,
que passou a ser obrigatório em 25 de maio de 2018 e aplicável a todos os países da União
Européia (UE), e o California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA)[5], nos Estados
Unidos da América, implementado através de uma iniciativa em âmbito estadual, na
Califórnia.

7.2

A LGPD é bastante extensa, com trezentos e cinquenta comandos legais, tem quase o mesmo
tamanho do Código de Defesa do Consumidor, e introduziu um regramento bastante
avançado e inovador no Brasil em matéria de proteção da privacidade, tema que ganha cada
vez mais importância no estágio atual da chamada “sociedade da informação”.

7.3

Por meio da Lei nº 13.853, de 2019, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD), vinculada à estrutura da Presidência da República, que dentre as atribuições está a
elaboração de diretrizes para uma Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e
Privacidade; fiscalizar e aplicar sanções; promover entre a população o conhecimento das
normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e as medidas de segurança;
e promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros
países, de natureza internacional ou transnacional.

7.4

A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais por pessoa natural ou por pessoa
jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais
de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
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definindo regras claras sobre os processos de coleta, armazenamento e compartilhamento
dessas informações.
7.5

Segundo o art. 2º da LGPD, a disciplina da proteção de dados se fundamenta em diversos
valores, tais como o respeito à privacidade; à autodeterminação informativa; à liberdade de
expressão, de informação, de comunicação e de opinião; à inviolabilidade da intimidade, da
honra e da imagem; ao desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; à livre
iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor e aos direitos humanos liberdade e
dignidade das pessoas.

7.6

7.7

Dentre os conceitos definidos no art. 5º da LGPD, destacou-se como principais os seguintes:
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.

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. Vale frisar que um
dado só é considerado efetivamente anonimizado se não
permitir que, via meios técnicos e outros, se reconstrua o
caminho para "descobrir" quem era a pessoa titular do dado.

Segundo o inciso X, do art. 5º da nova Lei, o tratamento de dados pessoais é toda a operação
realizada com dados pessoais, como as que se referem a:

Fonte: Apresentação de Sandro Tomazele
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7.8

A lei atinge qualquer pessoa natural, pessoa jurídica de direito público ou privado, que
realiza tratamento de dados pessoais, além de ter aplicação extraterritorial. Quando o
tratamento de dados pessoais for baseado no consentimento, o controlador deve manter
documentação comprobatória da sua obtenção em conformidade com a lei. Os titulares
podem retificar, cancelar ou até solicitar a exclusão desses dados. A notificação de qualquer
incidente é obrigatória.

7.9

Dentre os principais papéis abordados na LGPD estão:

Fonte: Apresentação de Sandro Tomazele
7.10

As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar os princípios da finalidade,
adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança,
prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas.

Página 5 de 29

Fonte: SERPRO (https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/principios/tratamento-dos-dados)

7.11

O texto legal determina taxativamente as hipóteses que os dados pessoais podem ser
tratados, resumidas na figura abaixo.

Fonte: SERPRO (https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/principios/tratamento-dos-dados)
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7.12

Um dos pilares da LGPD é a definição e garantia dos direitos dos titulares de dados pessoais.
Para compreensão desses direitos, reproduzimos a seguir ótimo artigo publicado pela
Professora Ana Frazão1:
“A LGPD dedica-se, no Capítulo III, aos direitos dos titulares de dados pessoais.
Entretanto, antes de adentrar no seu exame específico, é importante ressaltar que,
nos capítulos anteriores, a LGPD já tratou de vários desses direitos.
Apenas a título de sistematização, apresenta-se inicialmente o rol de direitos dos
titulares que já haviam sido previstos nos primeiros artigos da lei:
Direitos gerais dos titulares de dados pessoais

Referência legislativa

Liberdade

Art. 1º

Liberdade de expressão, de informação, de
comunicação e de opinião

Art. 2º

Privacidade e intimidade

Arts. 1º e 2º

Livre desenvolvimento da personalidade

Arts. 1º e 2º

Autodeterminação informativa

Art. 2º

Honra

Art. 2º

Imagem

Art. 2º

Direitos do consumidor

Art. 2º

Direitos humanos

Art. 2º

Direito à cidadania

Art. 2º

É importante destacar que vários dos direitos dos titulares de dados pessoais
decorrem diretamente dos princípios que a LGPD contempla em seu art. 6º, tais
como os seguintes:

Direitos dos titulares de dados que Princípio a que Referência
decorrem dos princípios
corresponde
legislativa

1

Ana Frazão, Advogada e Professora de Direito Civil e Econômico da UnB, http://anafrazao.com.br/pt
Página 7 de 29

Direito ao tratamento adstrito aos propósitos Princípio
legítimos,
específicos,
explícitos
e finalidade
informados ao titular, sem possibilidade de
tratamento posterior de forma incompatível
com essas finalidades

da

Art. 6º, I

Direito ao tratamento adequado, compatível
com as finalidades informadas ao titular, de
acordo com o contexto do tratamento

da

Art. 6º, II

Princípio
adequação

Direito à limitação do tratamento ao mínimo Princípio
da
necessário para a realização de suas necessidade
finalidades, com abrangência dos dados
pertinentes, proporcionais e não excessivos
em relação às finalidades do tratamento

Art. 6º, III

Direito à consulta facilitada e gratuita sobre
a forma e a duração do tratamento, bem
como sobre a integralidade de seus dados
pessoais

Princípio
livre acesso

do Art. 6º, IV

Direito à exatidão, clareza, relevância e
atualização dos dados, de acordo com a
necessidade para o cumprimento da
finalidade de seu tratamento

Princípio
qualidade
dados

Direito a informações claras, precisas e
facilmente acessíveis sobre a realização do
tratamento e os respectivos agentes de
tratamento, observados os segredos
comercial e industrial

Princípio
da
transparência

Art. 6º, VI

Direito à segurança dos dados, ao qual se
contrapõe o dever, por parte dos agentes de
tratamento, de utilização de medidas
técnicas e administrativas aptas a proteger os
dados pessoais de acessos não autorizados e
de situações acidentais ou ilícitas de
destruição, perda, alteração, comunicação
ou difusão

Princípio
segurança

da

Art. 6º, VII

Direito à adequada prevenção de danos, ao
qual se contrapõe o dever, por parte dos
agentes de tratamento, de adoção de medidas
para prevenir a ocorrência de danos em
virtude do tratamento de dados pessoais

Princípio
prevenção

da

Art. 6º, VIII

Direito de não ser discriminado de forma
ilícita ou abusiva

Princípio da não
discriminação

da
dos

Art. 6º, V

Art. 6º, IX
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Direito
de
exigir
a
adequada
responsabilização e a prestação de contas
por parte dos agentes de tratamento, ao qual
se contrapõe o dever, por parte destes, de
adoção de medidas eficazes e capazes de
comprovar a observância e o cumprimento
das normas de proteção de dados pessoais e,
inclusive, da eficácia dessas medidas

Princípio
da
responsabilizaçã
o e prestação de
contas

Art. 6º, X

Por fim, cumpre destacar que, a partir do art. 7º, a LGPD já começa a tratar de
vários assuntos que envolvem direitos dos titulares de dados:

Direitos específicos dos titulares de dados pessoais

Referência
legislativa

Direito de condicionar o tratamento de dados ao prévio
consentimento expresso, inequívoco e informado do titular,
salvo as exceções legais

Arts. 7º, I, e
8º

Direito de exigir o cumprimento de todas as obrigações de
tratamento previstas na lei mesmo para os casos de dispensa de
exigência de consentimento

Art. 7º, § 6º

Direito à inversão do ônus da prova quanto ao consentimento

Art. 8º, § 2º

Direito de requerer a nulidade de autorizações genéricas para o
tratamento de dados pessoais

Art. 8º, § 4º

Direito de requerer a nulidade do consentimento caso as
informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou
abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com
transparência, de forma clara e inequívoca

Art. 9º, § 1º

Direito de revogar o consentimento a qualquer tempo, mediante
manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e
facilitado

Art. 8º, § 5º

Direito de revogar o consentimento caso o titular discorde das
alterações quanto ao tratamento de dados

Arts. 8º, § 6º
e 9º, § 2º
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Direito de acesso facilitado ao tratamento de dados, cujas
informações devem ser disponibilizadas de forma clara,
adequada e ostensiva acerca de, entre outras, finalidade
específica do tratamento, forma e duração do tratamento,
observados os segredos comercial e industrial, identificação do
controlador, informações de contato do controlador,
informações acerca do uso compartilhado de dados pelo
controlador e a finalidade, responsabilidades dos agentes que
realizarão o tratamento, e direitos do titular, com menção
explícita aos direitos contidos no art. 18

Art. 9º

Direito de ser informado sobre aspectos essenciais do tratamento
de dados, com destaque específico sobre o teor das alterações

Art. 8º, § 6º

Direito de ser informado, com destaque, sempre que o
tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento
de produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o que se
estende à informação sobre os meios pelos quais o titular poderá
exercer seus direitos

Art. 9º, § 3º

Direito de ser informado sobre a utilização dos dados pela
administração pública, para os fins autorizados pela lei e para a
realização de estudos por órgão de pesquisa

Art. 7º, III e
IV c/c art.
7º, § 1º

Direito de que o tratamento de dados pessoais cujo acesso é
público esteja adstrito à finalidade, à boa-fé e ao interesse
público que justificaram sua disponibilização

Art. 7º, § 3º

Direito de condicionar o compartilhamento de dados por
determinado controlador que já obteve consentimento a novo e
específico consentimento

Art. 7º, § 5º

Direito de ter o tratamento de dados limitado ao estritamente
necessário para a finalidade pretendida quando o tratamento for
baseado no legítimo interesse do controlador

Art. 10, § 1º

Direito à transparência do tratamento de dados baseado no
legítimo interesse do controlador

Art. 10, § 2º

Direito à anonimização dos dados pessoais sensíveis, sempre
que possível, na realização de estudos por órgão de pesquisa

Art. 11, II, c

Direito de ter a devida publicidade em relação às hipóteses de
dispensa de consentimento para tratamento de dados sensíveis
nas hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou regulatória
pelo controlador ou tratamento compartilhado de dados
necessários à execução, pela administração pública, de políticas
públicas previstas em leis ou regulamentos

Art. 11, § 2º
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Direito de impedir a comunicação ou o uso compartilhado entre
controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde
com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nos casos de
portabilidade de dados quando consentido pelo titular

Art. 11, § 4º

Direito de que os dados pessoais sensíveis utilizados em estudos
de saúde pública sejam tratados exclusivamente dentro do órgão
de pesquisa e estritamente para a finalidade de realização de
estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e
seguro, conforme práticas de segurança previstas em
regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a
anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como
considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e
pesquisas

Art. 13

Direito de não ter dados pessoais revelados na divulgação dos
resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa sobre
saúde pública

Art. 13, § 1º

Direito de não ter dados pessoais utilizados em pesquisa sobre
saúde pública transferidos a terceiros pelo órgão de pesquisa

Art. 13, § 2º

Direito ao término do tratamento quando verificado que (i) a
finalidade foi alcançada ou que os dados deixaram de ser
necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica
almejada; (ii) houve o fim do período de tratamento, (iii) houve
comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de
revogação do consentimento conforme disposto no § 5º do art.
8º desta Lei, resguardado o interesse público; ou (i) por
determinação da autoridade nacional, quando houver violação
ao disposto nesta Lei.

Art. 15

Direito à eliminação ou ao apagamento dos dados, no âmbito e
nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação
somente nas exceções legais

Art. 16

Somente com a visão conjunta e sistemática da LGPD é que se pode compreender
a exata dimensão do seu Capítulo III, que, ao tratar dos direitos dos titulares, retoma
uma série de previsões e de conceitos já estabelecidos inicialmente” (Profª. Ana
Frazão2)

2

https://www.ab2l.org.br/nova-lgpd-os-direitos-dos-titulares-de-dados-pessoais/, acesso em 18/07/2019.
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7.13

Em diversos artigos a Profª Ana Frazão retoma o estudo dos direitos dos titulares de dados,
detalhando-os. No Anexo A, considerando o escopo deste parecer, reproduzimos
parcialmente alguns desses artigos (com adaptações, para resumi-los) que fazem referência
ao conjunto de direitos tratados nos arts. 17 e 18.

7.14

Em suma, os direitos do titular de dados pessoais envolvem:

Fonte: Apresentação de Sandro Tomazele

7.15

Reservou-se neste trabalho, atenção especial ao estudo dos direitos dos titulares de dados,
pois, como era de esperar, constituem o núcleo da lei e, ao nosso ver, os demais artigos
apenas definem os procedimentos e condições para garantia desses direitos.

7.16

Adicionalmente, registra-se a seguir alguns pontos de atenção, sem a intenção de exaurir a
discussão destes.
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7.17

O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público, deverá ser
realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público,
com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do
serviço público. Essas instituições devem informar as hipóteses em que, no exercício de suas
competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e
atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas
para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus
sítios eletrônicos. Atenção especial deve ser dada ao compartilhamento de dados com
instituições privadas, se houver, para adequação às obrigações e condições previstas nos arts.
26 e 27.

7.18

O parágrafo 3º do art. 23 define que os prazos e procedimentos para exercício dos direitos
do titular perante o Poder Público observarão o disposto em legislação específica, em
especial as disposições constantes da Lei nº 9.507/1997 (Lei do Habeas Data) , da Lei nº
9.784/1999 (Lei Geral do Processo Administrativo) , e da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso
à Informação).

7.19

Os dados das instituições públicas deverão ser mantidos em formato interoperável e
estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à
prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e
ao acesso das informações pelo público em geral.

7.20

O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados
pessoais que realizarem, e em caso de danos aos titulares de dados são obrigados a reparálos.

7.21

As organizações devem nomear um Encarregado pelo tratamento de dados pessoais
(ETDP), que terá como principal atividade aceitar reclamações dos titulares de dados,
prestar esclarecimentos e adotar providências; orientar funcionários e contratados da
entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais,
bem como ser a interface com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A
identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente,
de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador.

7.21.1

O encarregado é o ponto focal entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a
organização, mediante o desempenho de atividades internas (elaboração de políticas,
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procedimentos, treinamentos etc.) e externas com a ANPD e outras autoridades
(processamento de reclamações, denúncias, representações, adoção de melhorias e
prestação de esclarecimentos). A obrigação de indicação de encarregado é proveniente dos
arts. 23, III e 41 da LGPD, e recai sobre os controladores. A LGPD não estabeleceu
qualificações específicas para nomeação do encarregado. A ANPD ainda poderá
disciplinar sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de
dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o
volume de operações de tratamento de dados.
7.21.2

Por fim, a critério exclusivo do Controlador, o Encarregado poderá fazer parte de uma nova
área de privacidade ou então ser inserido, com autonomia, em áreas já existentes dentro da
Organização e que possuam relação com proteção de dados, como o Compliance,
Segurança da Informação, Dados ou Jurídico, por exemplo.

7.21.3

O controlador deverá comunicar, em prazo razoável, à autoridade nacional e ao titular a
ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos
titulares.

7.22

Quando houver infração a esta Lei, especificamente em relação aos órgãos públicos, a lei
prevê que Autoridade Nacional poderá:
7.22.1

Enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação;

7.22.2

Aplicar advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

7.22.3

Promover a publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua
ocorrência;

7.23

7.22.4

Exigir o bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

7.22.5

Exigir a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas
aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilícito.

7.24

Independente de ocorrência, a autoridade nacional poderá solicitar a agentes do Poder
Público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção
de padrões e de boas práticas.
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7.25

Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma
a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos
princípios gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares.

7.26

Deve-se adotar “Privacy by Design” (PbD), o qual trata da proteção desde a concepção do
produto ou sistema, sendo incorporada diretamente às estruturas tecnológicas, ao modelo de
negócio e à infraestrutura física. Embora não seja escopo deste trabalho o estudo da
metodologia supramencionada, dada a relevância do tema, incluímos no Anexo D a
descrição dos 7 (sete) princípios que integram a PbD.

7.27

Por fim, no tocante à estruturação de ações para adequação à LGPD, o artigo escrito por
Marcos Sêmola, publicado no site do SERPRO3 evidencia que “só é possível endereçar a
demanda de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais com uma
abordagem holística, uma equipe e uma oferta multidisciplinar integrada e coordenada para
que, a seu tempo, todas as peças do "quebra-cabeça" do roadmap tenham perfeito encaixe e
cumpram seu papel de subsidiar a gestão eficaz dos riscos relacionados à proteção dos dados
pessoais e da privacidade como um todo, onde a conformidade é apenas o end-game.”.

7.28

No artigo supracitado propõe-se estruturar a implementação da LGPD em quatro fases
(compreender, avaliar, definir e implementar), detalhadas a seguir:

COMPREENDER

Negócio - compreender o espaço operacional do negócio; sua estratégia comercial,
digital e de dados; sua estrutura de gestão e organização; sua cadeia de valor, ativos e
processos de negócio; sua cultura de proteção da informação.
Estrutura - compreender a estrutura existente de privacidade e proteção de dados, suas
políticas com diretrizes, normas e procedimentos, adquirindo entendimento da postura
existente na organização para o tema.

3

https://www.serpro.gov.br/lgpd/noticias/escape-armadilhas-lgpd-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais
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Governança - compreender o modelo de governança atual, incluindo papéis e
responsabilidades.
Jurídico - compreender o status e a conformidade da organização em relação às leis
relativas ao tema e demais regulamentações aplicáveis.
Transferência de dados - compreender os fornecedores, parceiros e terceiros em geral,
e suas relações de negócio.

AVALIAR
Estratégia e apetite de risco - avaliar o alinhamento estratégico e o apetite de risco,
bem como os valores da organização.
Mapa de fluxo de dados - avaliar o fluxo para gerar o mapeamento que auxiliará na
determinação das exigências e na implementação das funções de privacidade de dados.
Maturidade LGPD - avaliar a maturidade da privacidade em diferentes domínios
como classificação de dados e estratégia de privacidade por meio da aplicação de
ferramentas específicas.
Conscientização - avaliar o aspecto cultural do capital humano da organização quanto
à privacidade de dados com a aplicação de dinâmicas e artefatos de sensibilização e
conscientização.
Roadmap - avaliar com base no contexto da organização descoberto pelas atividades
predecessoras, as ações processuais, físicas, tecnológicas e humanas necessárias para a
aderência aos requisitos da LGPD.

DEFINIR
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Estratégia - definir uma estratégia abrangente de proteção de dados e privacidade
alinhada aos interesses e ao apetite do negócio.
Políticas - definir diretrizes, normas e procedimentos relacionados à privacidade e à
proteção de dados; classificação, retenção e perícia forense;
Governança - definir o modelo de governança de proteção de dados e privacidade, e
o encarregado de proteção de dados (DPO) ou encarregado pelo tratamento de dados
pessoais (ETDP), incluindo papéis e responsabilidades na gestão de relacionamentos
com agentes reguladores externos.
Fluxo de dados - definir um roadmap de atividades priorizadas para modelagem do
fluxo de dados ideal para preservação da proteção dos dados sensíveis e da privacidade,
considerando inventário de processos, a natureza dos dados pré-avaliados e as
avaliações de impacto à privacidade (PIA’s).
Impacto à privacidade - definir os componentes de privacidade a serem inseridos no
design de todos os novos produtos e serviços, como sistema de TI, processos e contratos
orientados pela mentalidade “Privacy by Design and by Default”.
Uso de dados - definir um método de uso de dados sensíveis baseado no consentimento
e no uso legítimos, e registros auditáveis e sustentáveis.
Direitos do titular - definir direitos de acesso do usuário titular dos dados, incluindo
acesso lógico à sistemas e aplicativos; direito ao esquecimento e à portabilidade de
dados.
Proteção de dados - definir soluções para proteção de dados (confidencialidade,
integridade e disponibilidade) em ativos de tecnologia envolvendo processos e
controles de proteção, identificação, detecção e resposta às ameaças; tecnologias de
aprimoramento de privacidade (PET); retenção de dados e incorporação técnica do
conceito de “Privacy by Design”.
Prestação de contas - definir medidas a serem implementadas para garantir que as
regras de proteção de dados sejam observadas e possam ser reportadas e evidenciadas
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junto às autoridades e aos titulares dos dados quando solicitadas para fins de
comprovação de conformidade com a LGPD.
Gestão de terceiros - definir estrutura de orientação dos processos de processamento
e troca de dados com terceiros como fornecedores, parceiros e contratados, incluindo
gestão de riscos, contratos, monitoramento e relatório de conformidade.
Aplicações - definir componentes e processos de privacidade para adoção e
desenvolvimento de aplicações.
Monitoramento e tratamento de incidentes - definir estrutura para monitoramento e
resposta a incidentes que envolvam quebra de proteção de dados e privacidade,
incluindo relatórios legais exigidos pela LGPD.
Conscientização e comunicação - definir processos e ferramentas de conscientização
do capital humano e comunicação interna, que desenvolva a cultura da gestão do risco,
da proteção dos dados e da privacidade, enquanto a comunicação externa estabelece um
fluxo de comunicação com as autoridades e titulares dos dados para fins de
conformidade.
Métricas, relatórios e dashboard - definir métricas relevantes para o escopo da
proteção de dados e privacidade e em apoio ao modelo de governança implementado e
comunicado através de um dashboard que conecta negócio a processos críticos, e estes,
a ativos de informação.

IMPLEMENTAR
Implementar os componentes do modelo integrado de governança de proteção de
dados e privacidade definidos nas fases anteriores e capturadas no roadmap priorizado
de atividades, orientado por um framework de gestão de riscos.

7.29

O presente parecer não tem o propósito de identificar ferramentas que possam apoiar a
implementação da LGPD, mas durante a elaboração do relatório, a equipe tomou
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conhecimento da solução denominada A.G.I.R LGPD integrada ao software Risk Manager.
Este último está disponível na maioria dos Tribunais do Trabalho, inclusive contando com
os recursos do CSJT para os contratos de manutenção. Por este motivo, parece fazer sentido
a utilização da plataforma já existente na JT, apenas incluindo um novo módulo para guiar
o processo de implementação da LGPD, aumentando as chances de sucesso e de aferição
objetiva da conformidade. No Anexo E, reproduzimos as informações coletadas no folder
do empresa de comercializa essa solução.
7.29.1

Além desse tipo de solução, contratada à parte, pode ser necessária a implementação
de outros tipos de solução tais como:

7.29.1.1

Solução de Mascaramento de Dados4 ou anonimização de dados, que mascara,
quando necessário, as informações pessoais dos usuários, garantindo a total
anonimização dos dados e assegurando o compliance com a LGPD;

7.29.1.2

Portal de Privacidade para que o titular dos dados pessoais possa exercer seus
direitos, como por exemplos, tomar conhecimento de quais dados sua
organização possui, quais são os termos de consentimento e se ele quer revogálos, solicitar deleção de dados, onde ele faz o download de seus dados pessoais
e pessoais sensíveis. Para simplificar o processo pode-se utilizar o portal das
Ouvidorias, assim como é realizado para atendimento das requisições baseadas
na Lei de Acesso à Informação;

7.29.1.3

Solução de Data Discovery (eDM), que auxilia a descoberta de onde os dados
pessoais encontram-se armazenados digitalmente dentro do domínio de uma
empresa, fazendo uma varredura na rede, nas bases de dados e em sistemas;

7.29.1.4

Solução Cofre de Senhas, para controlar e automatizar todas as senhas através
de um sistema central e consolidado, em que as senhas são geradas e propagadas
para os sistemas remotos (destino). Assim, tais senhas não são compartilhadas a
todo o momento, e somente quando se faz necessária alguma intervenção
(planejada ou não). Essa solução traz diversos benefícios, entre eles: maior

4

https://www.ewave.com.br/2019/04/sabesp-fecha-contrato-com-ewave-do-brasil-para-mascaramento-de-dados/
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segurança, alta disponibilidade, controle de acessos e trilha de auditoria das
atividades realizadas.

8
8.1

Conclusão
Considerando a análise de várias fontes de informação para elaboração deste parecer,
incluindo práticas ou recomendações de grandes organizações do mercado (Globo, Febraban
e Serpro), bem como os objetivos definidos para este estudo, encaminhamos:
8.1.1 Os itens da LGPD que consideramos de maior potencial de impacto nos serviços de
TIC da JT, no âmbito da competência da área de TIC;
8.1.2 Proposta de diretrizes a serem adotadas pelo CSJT com o objetivo de nortear as ações
que visem o efetivo cumprimento da LGPD, minimizando assim riscos de natureza
legal e eventuais prejuízos às pessoas naturais decorrentes do uso irregular de seus
dados pessoais.

8.2

Itens da LGPD que consideramos de maior potencial de impacto nos serviços de TIC
da JT, no âmbito da competência da área de TIC:
8.2.1 Prazo para adoção completa das providências pelas áreas de TIC: maio de 20215;
8.2.2 Necessidade de descoberta, categorização e mapeamento do ciclo de vida dos dados
pessoais em toda a organização (que tipos de dados pessoais são utilizados, onde
estão, como são coletados, como são armazenados e quem pode acessá-los). Embora,
smj, as atividades previstas neste item estejam fora da competência da área de TI,
como por exemplo o enquadramento do tratamento nas hipóteses legais (em função
do conhecimento jurídico exigido), é certo que irão demandar da TI esforço para
apoiar o desenvolvimento dessa ação;
8.2.3 Implementação do Programa de Governança em Privacidade previsto na Lei,
incluindo o aprimoramento do processo de análise de riscos para contemplar a
identificação e análise dos cenários de riscos quanto à proteção de dados pessoais;
8.2.4 Comunicação interna e conscientização dos usuários, acerca da importância da
conformidade, reduzindo as chances de que alguém faça involuntariamente algo que
resulte em uma violação da privacidade dos dados pessoais;

5

Sujeito a alteração em razão da validade da Medida Provisória nº 959/2020, de 29/04/2020, se não convertida em lei
no prazo de 120 dias.
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8.2.5 Proteção dos dados pessoais contra acesso não autorizado, por meio da
implementação ou aprimoramento da segurança da informação e do sigilo de
dados, incluindo a adoção de mecanismos de controle em privacidade e proteção de
dados, tais como Inventário de ativos, inventário de softwares autorizados, controle
de acessos privilegiados, navegação internet e proteção do e-mail, controle de acessos
a sistemas e dados, prevenção contra vazamento de informações, gestão de riscos de
segurança em terceiros e prestadores de serviços, dentre outros controles;
8.2.6 Estruturação dos sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais de forma
a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança
e aos princípios gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares;
8.2.7 Adoção da metodologia “Privacy by Design” nos novos produtos ou serviços de
TIC;
8.2.8 Implementar soluções de TIC, tais como o Portal de Privacidade, para auxiliar no
atendimento das requisições dos titulares de dados, se aplicáveis;
8.2.9 Prover aos sistemas de TIC recursos tecnológicos de anonimização de dados
pessoais, se exigível;
8.2.10 Dedicação de recursos suficientes para a área de tecnologia da informação, pela
concorrência com outras demandas, em especial nos Tribunais que estão com quadro
de pessoal especializado em TIC inferior ao mínimo definido pela Resolução nº
211/2015 do Conselho Nacional de Justiça;
8.3

Proposta de diretrizes a serem adotadas pelo CSJT com o objetivo de nortear as ações
que visem o efetivo cumprimento da LGPD:
8.3.1 Que seja instituído um projeto, gerenciado pelo escritório de projetos institucional
do CSJT, denominado “Definição de diretrizes para adequação dos sistemas
nacionais de TIC da JT à LGPD”, abordando ao menos as seguintes atividades:
8.3.1.1

Indicação de equipe multidisciplinar para condução desse projeto,
contendo, ao menos:
i.

1 (um) representante da área jurídica, para auxiliar na interpretação
da lei quanto ao alcance dos comandos legais na Justiça do Trabalho,
na esfera jurídica. Em especial, quanto à obrigatoriedade, ou não, de
se criarem mecanismos tecnológicos para atender requerimentos dos
titulares de dados quanto aos seus direitos declarados na Lei. De
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preferência que tenha conhecimento de negócio no Processo Judicial
Eletrônico;
ii.

1 (um) representante da área administrativa, com conhecimento
jurídico, para auxiliar na interpretação da lei quanto ao alcance do
comandos legais na Justiça do Trabalho, na esfera administrativa.
Em especial, quanto à obrigatoriedade, ou não, de se criarem
mecanismos tecnológicos para atender requerimentos dos titulares
de dados quanto aos seus direitos declarados na Lei. De preferência
com conhecimento de negócio no Sistema de Gestão de Pessoas da
JT (SIGEP);

iii.

1 (um) representante com conhecimento em Segurança da
Informação, indicado pela SETIC do CSJT ou do TST;

iv.

1 (um) representante do Comitê Temático de Governança de TIC do
CSJT;

v.

1 (um) representante de TI, que tenha conhecimento técnico no
sistema PJe;

vi.

1 (um) representante de TI, que tenha conhecimento técnico no
sistema SIGEP;

8.3.1.2

Promover capacitação para nivelamento da equipe responsável pelo
projeto na LGPD.

8.3.1.3

Mapeamento do ciclo de vida e categorização dos dados:
i.

Levantamento das leis, normas ou resoluções que obrigam os
Tribunais do Trabalho ou colocam para eles a necessidade de se fazer
algum tratamento de dados pessoais, conforme art. 5º, inciso X da
LGPD (coleta, produção, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle
da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão
ou extração);

ii.

Mapeamento de todos os usos e ciclo de vida (rastreabilidade) de
dados

pessoais

nos

sistemas

judiciários

padronizados

nacionalmente;
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iii.

Mapeamento de todos os usos e ciclo de vida (rastreabilidade) de
dados

pessoais

nos

sistemas

administrativos

padronizados

nacionalmente;
iv.

Enquadramento do tratamento de dados pessoais nas bases legais
(contratos, consentimento, legítimo interesse, etc) e limitação dos
dados necessários à finalidade de uso;

8.3.1.4

Confecção de relatório contendo as diretrizes gerais para implementação
da LGPD em processos de trabalho e nos sistemas de informação
nacionais, considerando os itens da LGPD considerados de maior
potencial de impacto nos serviços de TIC.

8.3.1.5

Edição de Ato do CSJT formalizando as diretrizes para implementação
da LGPD;

8.3.1.6

Edição de Ato do CSJT instituindo a política de governança de dados na
Justiça do Trabalho, incluindo os tópicos pertinentes à lei ora em
discussão.

8.3.2 Que seja instituído projeto, gerenciado pelo escritório de projetos institucional do
CSJT, denominado “Implementação das diretrizes para adequação dos sistemas
nacionais de TIC da JT à LGPD”, considerando, ao menos, as seguintes
macroatividades:
8.3.2.1 Promoção de treinamento nacional, para, ao menos, 1 (um) representante
de cada Regional (de preferência da área de gestão de segurança da
informação). Sugere-se que a capacitação promova a compreensão dos
comandos da Lei e o alcance na Justiça do Trabalho, bem como no estudo
da repercussão técnica, ou seja, do conjunto mínimo de medidas técnicas
necessárias para conformidade.
8.3.2.1.1

Entendemos que essa ação é fundamental para alinhamento
nacional quanto aos desafios técnicos, em especial para
orientar que seja realizado o mapeamento das ações já
existentes e que, a princípio, considerando a natureza do
negócio da JT, já dão boa margem de conformidade à LGPD.
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8.3.2.2 Modelagem e implementação do processo “Direitos do Titular de Dados”,
quando aplicável, tanto dos usuários internos quanto externos:
i.

Modelagem do subprocesso para atender a pedidos do titular
(incluindo usuários internos como magistrados, servidores e
estagiários, ativos e inativos, bem como prestadores de serviço),
relativos a informações sobre o tratamento e compartilhamento,
acesso, relatório e cópia de dados, controle de consentimentos
(coleta, uso e revogação), oposição, eliminação, portabilidade;

ii.

Estabelecimento e manutenção de sistemas e/ou processos de
rastreabilidade dos dados para exclusão ao término do tratamento a
pedido do titular ou determinação da ANPD;

iii.

Estabelecimento

de

mecanismo

de

revisão

das

decisões

automatizadas, se existirem;
8.3.2.3 Mapeamento e revisão das relações com terceiros, fornecedores,
subcontratados, parceiros, outros órgãos públicos incluindo, mas não
limitado à(ao):
i.

Estabelecimento de cláusulas padronizadas para inserção nos
contratos futuros;

ii.

Revisão dos termos dos contratos vigentes de prestação de serviços
da área de TIC, bem como observância nos novos contratos da
adequação e conformidade com a LGPD;

8.3.2.4 Adequação de documentos e processos, incluindo:
i.

Termos de uso e Políticas de privacidade para usuários internos
e externos;

ii.

Políticas e processos internos;

8.3.2.5 Aprimoramento da Segurança da Informação, incluindo, mas não limitado
à:
i.

Avaliação dos procedimentos de segurança da informação adotados
em relação aos dados pessoais tratados;

ii.

Implementação de medidas de segurança técnicas e administrativas
no ambiente de TIC para a proteção destes dados, compatibilizandoo com o mapeamento do fluxo de dados;

iii.

Estabelecer protocolos para gerir e, se for o caso, notificar brechas
de segurança e vazamentos de dados. Dados pessoais vazados
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acidental ou ilicitamente a destinatários não autorizados, ou que
fiquem temporariamente indisponíveis ou sejam alterados: qualquer
violação deve ser notificada ao titular dos dados e à ANPD;
iv.

Definir estrutura para monitoramento e resposta a incidentes que
envolvam quebra de proteção de dados e privacidade, incluindo
relatórios legais exigidos pela LGPD.

8.3.2.6 Aprimoramento do Processo de Desenvolvimento de Software e
Infraestrutura tecnológica, mas não limitado à:
i.

Incorporação gradual dos princípios do “Privacy by Design”,
conforme as necessidades práticas dos Tribunais, aos processos de
desenvolvimento de aplicações e gerenciamento de dados de todos
os Tribunais, incluindo a incorporação de tarefas relacionadas ao
tratamento, exposição e uso de dados pelos sistemas;

ii.

Consideração do DevSecOps (Development, Security & Operation),
que integra o item segurança na esteira de desenvolvimento de
software;

8.3.2.7 Elaboração de estudos técnicos para adoção de, pelo menos, os seguintes
tipos de solução:
a) Solução de Mascaramento de Dados6 ou anonimização de
dados;
b) Portal de Privacidade;

8.3.3 Que seja editado um Ato do CSJT, determinando aos Tribunais Regionais a
instauração de “Projeto de adequação regional dos serviços de TIC à LGPD” para
aderência aos ditames da Lei, contemplando, ao menos, as seguintes diretrizes e
respectivas ações envolvidas:
8.3.3.1

Estruturação de um Comitê de Governança de Dados e Segurança da
Informação (CGDSI), por meio da reformulação do Comitê Gestor de

6

https://www.ewave.com.br/2019/04/sabesp-fecha-contrato-com-ewave-do-brasil-para-mascaramento-de-dados/
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Segurança da Informação (CGSI)7 existente nos regionais, mantendo as
competências originais do CGSI e acrescentando as competências voltadas
ao cumprimento da LGPD, resultando em um grupo com enfoque no uso
estratégico e seguro dos dados e informações dentro da Justiça do
Trabalho. O CGDSI deverá possuir composição multidisciplinar, com
representantes da Alta Administração, da SETIC/STI e da Segurança da
Informação, devendo, ainda, constar como membro o Servidor nomeado
como “Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (ETDP)”;
8.3.3.2

Nomeação no âmbito de cada Tribunal (controlador), do Encarregado
pelo tratamento de dados pessoais (ETDP), para atuar como canal de
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), sendo também o responsável por
implementar nos Tribunais os planos de ação e de conformidade relativos
às exigências da nova lei, sob pena delas arcarem com a responsabilidade
sobre um mau tratamento dos dados sob sua responsabilidade. O ETDP
terá ao menos as atribuições previstas no §2º do Art. 41 8a serem
formalizadas em Ato interno.
i.

Sugere-se que o Ato recomende que o ETDP de cada Tribunal seja o
gestor da área de segurança da informação, ou o Gerente do Projeto de
adequação dos serviços de TIC à LGPD, dada a similaridade de suas
atribuições com as atribuições do Encarregado. Adicionalmente,
considerando a relevância e a pertinência do assunto, por envolver
dados pessoais tanto nos sistemas judiciários e administrativos, sugerese vincular o ETDP diretamente à Presidência.

7

“Diretrizes As Diretrizes constituem a base para a Gestão de Segurança da Informação e orientam a elaboração
das Normas e dos Procedimentos. Estabelecem -se as seguintes diretrizes a serem seguidas por todos os órgãos do
Poder Judiciário:
Estabelecimento de um Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar (CGSI), em cada órgão do
Poder Judiciário, que será responsável por promover a cultura de Segurança da Informação, bem como pela
elaboração da Política e aprovação das Normas e de Procedimentos de Segurança da Informação, dele fazendo parte
representantes das principais áreas do órgão que tratam com ativos críticos para o negócio.” (Diretrizes para a Gestão
de Segurança da Informação no âmbito do Poder Judiciário, CNJ 2012)
8

§ 2º As atividades do encarregado consistem em:
I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;
II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;
III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados
pessoais; e
IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.
§ 3º A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado,
inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de
operações de tratamento de dados.
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ii.

Sugere-se que o Ato recomende, também, que o ETDP não seja um
servidor da unidade de TIC que implemente os controles de segurança
(como, por exemplo da área de infraestrutura de TIC), a fim de permitir
a adequada segregação das funções de gestão e monitoramento de
conformidade.

8.3.3.3

Implementação de um Plano de Conscientização e Capacitação em
Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais, incluindo, mas
não limitado à:
i.

Troca e disseminação de experiências entre as áreas de TIC dos
Regionais e com os demais Tribunais, Órgãos Públicos ou Conselhos,
como o CNJ, CJF e CNMP, por meio de visitas técnicas e encontros a
serem agendados entre esses órgãos;

ii.

Conscientização interna de toda a instituição, não apenas da área de
TIC, dado que o compliance à LGPD abrange todo o ciclo de tratamento
da informação;

iii.

Inclusão de capacitação em LGPD e importância da privacidade e
proteção dos dados pessoais, nos Planos Anuais de Capacitação dos
Tribunais, aplicável todas as unidades dos Regionais, envolvendo todos
os níveis hierárquicos, justamente para obter maior engajamento dos
colaboradores;

iv.

Realização de treinamento e certificação9 para o Encarregado pelo
tratamento de dados pessoais.

8.3.3.4

Implementação no Regional das ações previstas no projeto nacional para
adequação à LGPD referente aos sistemas padronizados nacionalmente;

8.3.3.5

Implementação no Regional das ações necessárias para adequação à LGPD
referente aos sistemas e ambientes locais, observando as diretrizes do
projeto para os sistemas nacionais, no que couber, em especial a adoção
dos princípios do “privacy by design”.

8.3.3.6

9

Manter documentação de apoio, p. ex.:
i.

registro de atividades de tratamento de dados;

ii.

relatório de impacto à proteção dos dados pessoais;

https://www.exin.com/br-pt/o-caminho-do-dpo-data-protection-officer/
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8.3.3.7

Divulgar no site do Tribunal, de forma clara e atualizada, as hipóteses em
que, no exercício de suas competências, trata dados pessoais, e a previsão
legal, os procedimentos e as práticas utilizadas;

8.3.3.8

Efetuar o monitoramento contínuo de conformidade à LGPD, prestando
contas periodicamente para a Administração do Tribunal e para o CSJT,
quando solicitado.

8.4

Por fim, destacamos que algumas ações elencadas acima poderão ser redefinidas ou mesmo
suprimidas, após a análise do alcance jurídico da LGPD nos Tribunais do Trabalho, em
especial, quanto à obrigatoriedade, ou não, de implementação de mecanismos tecnológicos
para atender possíveis requisições dos titulares de dados pessoais.
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Membros do CTGOV

Reginaldo Garcia Dupim
Relator do Parecer - Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região
Daniel Adriano Pinto da Silva
Revisor do Parecer – Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Maurício Augusto Figueiredo
Coordenador do CtGOV - servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região
Alberto Daniel Müller
Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
Erica Rossiter Tavares
Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Fernando Moreira de Sousa
Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
Robnaldo José Santos Alves
Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região
Welington Samuel da Silva Monteiro
Servidor do Tribunal Superior do Trabalho
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Anexo A
Artigo sobre LGPD - Profª Ana Frazão

1. Em diversos artigos a Profª Ana Frazão10 descreve os direitos dos titulares de dados,
detalhando-os. Assim, considerando o escopo deste parecer, reproduzimos parcialmente
alguns desses artigos (com adaptações, para resumi-los) que fazem referência ao conjunto
de direitos tratados nos arts. 17 e 18.
2. A Profª Ana Frazão ensina que:
“o art. 17, da LGPD, prevê que ‘Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade
de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de
intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei.’ Trata-se de artigo que, na
verdade, apenas repete vários dos direitos anteriormente já mencionados, com a
desvantagem de não se referir expressamente a todos os direitos.
Por essa razão, há que se considerar que a descrição do art. 17 é meramente
exemplificativa e precisa ser interpretada em conformidade com os artigos
anteriores da lei que tratam da questão.
Em seguida, o art. 18 afirma que ‘O titular dos dados pessoais tem direito a obter
do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer
momento e mediante requisição: I - confirmação da existência de tratamento; II acesso aos dados; III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei; V - portabilidade dos dados
a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa e
observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a regulamentação do
órgão controlador; VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o
consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei; VII informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou
uso compartilhado de dados; VIII -informação sobre a possibilidade de não
fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; IX - revogação do
consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.’

10

http://www.anafrazao.com.br/pt, acesso em 05/11/2019.
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Como se pode observar, praticamente todos os direitos listados, com exceção da
portabilidade, já haviam sido mencionados e tido alguns dos seus contornos
definidos. Daí por que o art. 18 da LGPD, longe de propriamente inovar, apresenta
função sistematizadora.
É interessante notar que, nos termos do caput do art. 18, os direitos dos titulares são
direcionados ao controlador, o que pode ser considerado uma falha técnica, pois o
§ 3º do mesmo artigo prevê que ‘Os direitos previstos neste artigo serão exercidos
mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente
constituído, a agente de tratamento.’ Em tal previsão fica claro que o exercício de
pretensão por parte dos titulares pode ser feito a agentes de tratamento, categoria
que engloba controladores e operadores (LGPD, art. 5º, IX).”
3. Sobre o Art. 18 ensina ainda que:
“1. Direito à confirmação da existência de tratamento e do acesso aos dados
(art. 18, I e II)
Decorre dos princípios de livre acesso, da qualidade de dados e da transparência,
previstos nos incisos IV, V e VI do art. 6º respectivamente.
É importante destacar também que o art. 9º já havia reconhecido o direito de acesso
facilitado ao tratamento de dados, cujas informações devem ser disponibilizadas de
forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras, finalidade específica do
tratamento, forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e
industrial, identificação do controlador, informações de contato do controlador,
informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade,
responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento, e direitos do titular, com
menção explícita aos direitos contidos no art. 18.
O direito de acesso aos dados é complementado pelo art. 19, segundo o qual ‘A
confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados,
mediante requisição do titular: I - em formato simplificado, imediatamente; ou II por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a
inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento,
observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15
(quinze) dias, contado da data do requerimento do titular.’ Como fica claro pela lei,
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assegura-se ao titular o acesso imediato à confirmação da existência ou acesso a
dados pessoais em formato simplificado, aplicando-se o prazo de 15 dias somente
para informações mais completas.
O § 1º do art. 19 ainda reforça que ‘Os dados pessoais serão armazenados em
formato que favoreça o exercício do direito de acesso’, determinando o § 2º que
‘As informações e os dados poderão ser fornecidos, a critério do titular: I - por meio
eletrônico, seguro e idôneo para esse fim; ou II - sob forma impressa.’ Fica clara a
intenção da LGPD de, por meio dos referidos dispositivos, facilitar o acesso aos
dados sob todas as formas.
No caso específico do tratamento decorrente de consentimento do titular ou em
contrato, o § 3º assegura que ‘o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de
seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos de
regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização
subsequente, inclusive em outras operações de tratamento.’ Trata-se de direito que,
como se verá adiante, ajuda a operacionalizar o direito à portabilidade dos dados.
É importante destacar também que, para a operacionalização de tal direito, a LGPD
prevê uma série de deveres para agentes de tratamento, como é o caso do art. 37,
segundo o qual ‘O controlador e o operador devem manter registro das operações
de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no
legítimo interesse.’
2. Direito à correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados
Trata-se também de importante corolário do princípio da qualidade dos dados
(LGPD, art. 6º, V), já mencionado anteriormente. O direito à correção de dados
incompletos, inexatos ou desatualizados terá importante papel em outros direitos,
tais como o direito de revisão de decisões tomadas unicamente com base em
tratamento automatizado de dados pessoais (LGPD, art. 20), uma vez que a revisão
pode exigir igualmente a readequação dos dados utilizados.
Também é importante ressaltar que, nos termos do § 6º do art. 18 da LGPD, o
responsável pelo tratamento deverá informar a correção imediatamente aos agentes
de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados, com o que
se garante a completa eficácia do referido direito.
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3. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos
ou tratados em desconformidade com a Lei.
Como se pode observar, os três direitos e as medidas deles decorrentes têm em
comum a utilização dos dados em desconformidade com a lei, o que certamente
acontece na hipótese de dados desnecessários ou excessivos, cuja utilização afronta
diretamente o princípio da necessidade, previsto no art. 6º, III, da LGPD.
Não é sem razão que a LGPD prevê expressamente a necessidade de que, sempre
que possível, haja a anonimização dos dados utilizados em pesquisas (arts. 7º, IV,
11, II, ‘c’, 13 e 16,II), assim como determina que, embora uma das exceções à
eliminação dos dados após o término do tratamento seja o uso exclusivo do
controlador, tal possibilidade está condicionada à vedação do acesso aos dados por
terceiro e também à anonimização dos dados (art. 16, IV).
A grande questão diz respeito a saber o grau de segurança e a confiança na
irreversibilidade da anonimização, sem o que a técnica perde por completo a sua
finalidade de proteção.
Além do direito à anonimização, a LGPD fala também do direito ao bloqueio e à
eliminação, conceitos que estão previamente definidos pelo art. 5º, que conceitua o
primeiro como ‘suspensão temporária de qualquer operação de tratamento,
mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados’ (inc. XIII) e o segundo
como ‘exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados,
independentemente do procedimento empregado’.
Enquanto o bloqueio diz respeito à medida temporária, a eliminação ou apagamento
diz respeito à medida definitiva. No que diz respeito ao último, além de decorrer
do tratamento ilícito, também deve ser observado no término do tratamento de
dados, tal como prevê o art. 16 da LGPD, que apenas autoriza a conservação dos
dados para as finalidades ali descritas e nos termos ali exigidos.
Além do art. 16, o inciso VI do art. 18, da LGPD, reforça, como direito dos titulares
de dados, a ‘eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular,
exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei.’ Ao assim fazer, deixa claro que,
nos casos de consentimento, a eliminação dos dados tanto na hipótese de revogação
do consentimento, como na hipótese do término do prazo de tratamento de dados,
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é medida ainda mais indispensável. Vê-se, portanto, que o direito à eliminação
acaba tendo uma amplitude maior do que a sugerida pelo inciso IV do art. 18 da
LGPD.
O § 4º do art. 18 da LGPD é claro ao afirmar que se espera do controlador a adoção
imediata das providências solicitadas pelo titular dos dados, salvo se não for agente
de tratamento ou se houver razões de fato ou de direito, devidamente justificadas,
que impeçam a adoção imediata da providência. Acresce que a obrigação do agente
de tratamento de tomar as providências em tempo hábil é igualmente uma
decorrência da cláusula geral de boa-fé objetiva, que orienta o tratamento dos dados
(art. 6º, LGPD).
É interessante notar que o bloqueio ou a eliminação de dados são também espécies
de sanção a serem impostas pela autoridade nacional (art. 52, V e VI) diante de
violações à LGPD. Entretanto, tal circunstância não afasta o fato de que tais direitos
podem ser oponíveis diretamente aos responsáveis pelo tratamento de dados. Não
é outro o fundamento do caput do art. 18 da LGPD, ao ressaltar que todos os direitos
ali previstos podem ser exigidos do controlador, diretamente pelo titular dos dados,
a qualquer momento mediante requisição, reforçando o § 3º que, para o exercício
de tais direitos, basta requerimento expresso do titular ou de representante
legalmente constituído a agente de tratamento.
Com base na LGPD, pode-se sustentar que, se o titular tem o direito mais amplo de
impedir o tratamento em determinadas hipóteses, poderia, com maior razão,
também poder limitá-lo, especialmente quando for possível que o tratamento se
ajuste aos parâmetros legais e quando isso for do seu próprio interesse.
Por fim, é importante ressaltar que, nos termos do § 6º do art. 18 da LGPD, o
responsável deverá informar de maneira imediata aos agentes de tratamento com
os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a
anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento.
Assim como ocorre com o direito à anonimização, a efetividade do direito ao
bloqueio e também do direito à eliminação de dados depende da utilização de
técnicas que possibilitem que o resultado seja assegurado e não seja revertido. Por
essa razão, também em relação a tais direitos, é fundamental a discussão sobre a
idoneidade das alternativas, metodologias e medidas de segurança a serem
utilizadas para tal fim.
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4 - Portabilidade dos dados.
Uma das grandes inovações da LGPD foi ter previsto, em seu art. 18, V, o direito à
‘portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante
requisição expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com
a regulamentação do órgão controlador’.
Trata-se, portanto, de direito que tem como um de seus objetivos principais o
empoderamento e o reforço da autodeterminação informativa do titular. Com efeito,
a portabilidade procura viabilizar o efetivo controle do titular sobre os seus dados
para os mais diversos fins, possibilitando que sejam gerenciados e reutilizados,
inclusive com o objetivo de facilitar a migração do titular para serviços
concorrentes.
Com base na legislação européia, há bons fundamentos para sustentar que o alcance
do art. 20 do GDPR está restrito ao que for tecnicamente possível de ser exigido
dos controladores, raciocínio que pode ser aplicado igualmente ao caso brasileiro,
até diante das preocupações da LGPD com a razoabilidade dos meios técnicos,
inclusive do ponto de vista dos custos. Como exemplo, cita-se a importante regra
do art. 12, § 1º, da LGPD, relacionada ao que se pode esperar dos controladores em
relação à anonimização: ‘A determinação do que seja razoável deve levar em
consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o
processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização
exclusiva de meios próprios’.
Por outro lado, não se pode negar que a questão é tão sensível que a própria LGPD
previu, em seu art. 40, que ‘A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de
interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança,
assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente a
necessidade e a transparência.’
Certamente que, com a devida regulamentação, seria muito mais fácil assegurar a
interoperabilidade a partir de critérios razoáveis e factíveis.
De toda sorte, o art. 18, V, da LGPD, parece impor ao controlador o dever de
regulamentar adequadamente o direito à portabilidade, esclarecendo os meios
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técnicos e os procedimentos por meio dos quais viabilizará o exercício do direito
por parte do titular.
Também, há evidente paralelismo entre o direito à portabilidade e o direito ao
acesso, uma vez que, diante dos princípios já previstos no art. 6º da LGPD, podese concluir que o usuário tem o direito de receber os dados de maneira estruturada
e de leitura automática, seja para o seu conhecimento e uso pessoal, seja para
transmiti-los a outro responsável.
5 - Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular,
exceto nas hipóteses previstas no art. 16.
Também conhecido como direito ao esquecimento, o direito à eliminação já foi
abordado quando se discorreu sobre o término do tratamento de dados e quando se
tratou do próprio direito à eliminação de dados previsto no art. 18, IV.
A diferença entre as hipóteses dos incisos IV e VI é que, na primeira, a lei trata da
eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade
com o disposto na lei enquanto que, na segunda, a lei trata da eliminação de dados
que foram tratados licitamente, mediante consentimento do titular, mas que deverão
ser eliminados após o término do tratamento, salvo nas exceções previstas no
próprio art. 16.
6 - Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador
realizou uso compartilhado de dados.
Corolário dos princípios do livre acesso (LGPD, art. 6º, IV) e da transparência
(LGPD, art. 6º, VI), a previsão expressa do direito à informação sobre o
compartilhamento reforça a importância de que o titular tenha pleno conhecimento
não apenas daqueles com os quais o controlador realizou qualquer tipo de
compartilhamento como também da extensão do referido compartilhamento – os
dados que foram efetivamente compartilhados – e a finalidade que justificou o
procedimento. Não é sem razão que, ao disciplinar o direito de acesso, o art. 9º, V,
deixa claro que o seu objeto abrange “informações acerca do uso compartilhado de
dados pelo controlador e a finalidade”.
É importante lembrar que em casos para os quais a lei exige o consentimento, o
compartilhamento dos dados depende da concordância expressa do titular, nos
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termos do art. 7º, da LGPD. Dessa maneira, não basta informar ao titular sobre o
compartilhamento, sendo necessário, por igual, obter o seu consentimento.
Assim como ocorre nos casos de compartilhamento de dados com entidades
privadas, o direito à informação também abrange os casos de compartilhamento de
dados com entidades públicas. Em relação a estas, há igualmente uma série de
requisitos para a licitude do compartilhamento, nos termos do previsto pelos arts.
25 a 27, da LGPD.
O § 6º, do art. 18, da LGPD, arremata a proteção ao compartilhamento de dados,
ao prever que ‘O responsável deverá informar de maneira imediata aos agentes de
tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a
eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico
procedimento.’
7 - Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa; e revogação do consentimento, nos termos do § 5º
do art. 8º desta Lei.
Os incisos VIII e IX dizem respeito ao consentimento, reiterando este último o
direito de revogação do consentimento, que já constava do § 5º do art. 8º, da LGPD,
segundo o qual ‘O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante
manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados
os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado
enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso VI do caput
do art. 18 desta Lei.’
Já o inciso VIII pode ser considerado uma especificação do direito à informação,
diante da importância do consentimento do titular como regra geral para a utilização
dos seus dados pessoais. Daí mencionar o direito à ‘informação sobre a
possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa.’
Com efeito, apenas se pode cogitar de consentimento inequívoco do titular de dados
se ele souber as repercussões tanto da sua aceitação como da sua recusa.
Embora não conste como inciso do art. 18, da LGPD, a norma do § 2º também pode
ser considerada um direito dos titulares de dados, ao dispor que ‘O titular pode
opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa
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de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta Lei.’ Embora tal
previsão seja uma consequência natural da ilegalidade do tratamento de dados, a
sua referência expressa ressalta a importância do direito à oposição. (Profª. Ana
Frazão11, resumido, com adaptações)
4. Por fim, a Profª Ana Frazão ressalta que “diante da importância que a LGPD confere à
autodeterminação informacional, os casos de tratamento de dados que não decorrem do
consentimento precisam ser vistos restritivamente, motivo pelo qual, se houver qualquer
abuso nesse sentido, deve-se cessar de imediato a ilegalidade. Daí a importância do direito
à oposição. ”

11

http://anafrazao.com.br/files/publicacoes/2018-10-25A_nova_Lei_Geral_de_Protecao_de_Dados_Pessoais_Principais_repercussoes_para_a_atividade_empresarial_os_d
ireitos_dos_titulares_de_dados_pessoais_Parte_IX.pdf, acesso em 18/07/2019.
http://anafrazao.com.br/files/publicacoes/2018-10-31A_nova_Lei_Geral_de_Protecao_de_Dados_Pessoais_Principais_repercussoes_para_a_atividade_empresarial_direit
o_de_anonimizacao_bloqueio_ou_eliminacao_de_dados_Parte_X.pdf, acesso em 19/07/2019.
http://anafrazao.com.br/files/publicacoes/2018-11-07A_nova_Lei_Geral_de_Protecao_de_Dados_Pessoais_Principais_repercussoes_para_a_atividade_empresarial_direit
o_a_portabilidade_Parte_XI.pdf, acesso em 16/07/2019.
http://anafrazao.com.br/files/publicacoes/2018-11-27A_nova_Lei_Geral_de_Protecao_de_Dados_Pessoais_Principais_repercussoes_para_a_atividade_empresarial_consi
deracoes_finais_sobre_o_direito_a_portabilidade_Parte_XIII.pdf, acesso em 19/07/2019.
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Anexo B
Transcrição parcial do evento “Conscientização sobre LGPD - TST”
No Evento de conscientização sobre Lei Geral de proteção de Dados, realizado no TST, os
seguintes expositores abordaram a LGPD sob os aspectos seguintes:
1.

Reinhold Spandl expôs os seguintes pontos:
1.1.

Há muito tempo se fala em classificação da informação, a Lei 12.527 trata disso,
na Constituição Federal e no Código de Defesa do consumidor a privacidade é
referenciada, bem como a questão de que precisa ter o consentimento para passar
os dados para outros.

1.2.

Outra regra que está na Lei é a transparência, tem que comunicar o que você está
fazendo, como por exemplo, naquela placa “sorria você está sendo filmado”, tem
que dizer o porquê que você está filmando.

1.3.

Quem não se conhece não se protege, não deve ser baseado exclusivamente na área
de TI, não é um problema da área de TI, é um problema de todo o mundo da
organização.

2.

Segundo Vanessa Fonseca, da Accenture:
2.1.

O tema da LGPD não é um tema que uma área vai cuidar, não é um tema de TI,
não é um tema do jurídico, é um tema da empresa, um projeto transformacional que
ele não vai impedir que a empresa continue coletando dados ou usando dados para
uma determinada finalidade, mas ele vai atribuir controles rigorosos para que você
possa continuar fazendo o que você faz hoje.

2.2.

No Brasil se partirá literalmente partir do zero, enquanto que na Europa eles já
tinham as diretrizes, já tinham uma consciência e um entendimento sobre o tema
de privacidade, a importância que a privacidade tem que o Brasil não tem, todos
esses fatos sem dúvida nenhuma tornam essa jornada no Brasil muito desafiadora.
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2.3.

O Ministério Público do Distrito Federal que já tem tomado atitudes e lançando
mão, inclusive, de algumas regras da própria LGPD.

2.4.

Implementar a LGPD é um projeto transformacional que mexe com várias áreas, e
uma série de resistências internas serão encontradas, se não tiver o apoio da
liderança da organização no sentido de sensibilizar sobre o tema, a sua urgência, a
importância de todos colaborarem com esse projeto dificilmente se conseguirá
manter um cronograma saudável no sentido de chegar em agosto de 2020 num nível
de conformidade aceitável.

2.5.

Há uma obrigação legal, ponto, isso não se discute, há que se estar em
conformidade.

2.6.

Basicamente se divide em duas grandes fases, então a primeira fase é a descoberta,
é entender em que fase dessa jornada estamos, qual o risco, tem que pensar que é
muita coisa para ser feita num espaço muito curto de tempo, vai ter que entender
quais são os riscos críticos, priorizar as ações que você vai atacar até lá.

2.7.

Será necessária a colaboração de todas as áreas, porque é um processo que vai
mexer com todas as unidades de negócios, sendo preciso entender o que acontece
em cada unidade de negócios, como é que os dados são consumidos.

3.

O palestrante Dr. Gustavo Xavier de Camargo destacou que:
3.1.

Autodeterminação informativa é um conceito novo para o Brasil, aparece na
legislação pela primeira vez na LGPD, e aí a gente precisa entender do que se trata
a autodeterminação informativa, que pela primeira vez foi utilizada numa decisão
do Tribunal Constitucional Alemão no caso do censo alemão. Em 1982 a Alemanha
definiu uma lei que redefinia o censo e permitia a coleta de dados, dados individuais
do cidadãos e a possibilidade do uso desses dados pessoais pela administração
pública, uma série de grupos de cidadão entraram para vedar o uso desses dados, e
conseguir uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão para garantir a
autodeterminação e o controle do cidadãos com relação os dados limitando o uso
desses dados. Mas o Tribunal Constitucional Alemão também fez uma outra
construção bastante interessante sobre a distribuição dos direitos e garantias
fundados no direito geral da personalidade que é bastante aplicável ao direito
brasileiro, e porque a gente tem a partir do fundamento da dignidade da pessoa
humana a possibilidade de construir o direito de livre desenvolvimento da
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personalidade. E como que acontece essa construção, o Tribunal Constitucional
Alemão dividiu o direito geral da personalidade em três grandes grupos de direito,
a autodeterminação, autopreservação e autoapresentação. E o que significa isso,
né, e aí vocês vão ver como isso é aplicável no direito brasileiro, a
autodeterminação está relacionada ao direito do próprio indivíduo de determinar e
definir a identidade, direito de conhecer a sua origem biológica, ter um nome,
definir a sua orientação sexual, determinar o planejamento familiar e ainda tem
relação com o direito do preso a ressocialização.
3.2.

Outro aspecto do grande direito geral da personalidade, é o direito de
autopreservação, e aqui a gente tem uma coincidência

do direito de

autopreservação em grande aspecto com a visão clássica da privacidade que é
aquela visão do direito de ser deixado em paz, então a ideia de privacidade como
sigilo, o que acontece com a nova estruturação doutrinária e legal do próprio direito
da personalidade é uma conversão do direito da privacidade como sigilo para um
direito da privacidade como controle e aí que entra a autodeterminação informativa
já no outro aspecto que é o direito da autoapresentação, que no final é um direito a
personalidade relativo à possibilidade do indivíduo se insurgir contra falsas não
autorizadas degradantes ou deturpadas representação de si mesmo. Então é um
direito de oposição, não é só um direito de sigilo de manter fora do alcance os seus
próprios dados, mas também um direito de poder contestar um conjunto de dados
que a eles são relacionados.
3.3.

E a autodeterminação informativa fica contextualizada exatamente nesse ponto, na
visão de autoapresentação. Então, no final das contas quando a gente fala de
autodeterminação informativa, a gente fala de um direito fundamental. Então o que
a LGPD traz do ponto de vista da definição da autodeterminação informativa é
simplesmente uma explicitação de uma faceta do direito da personalidade. E aí por
que o direito ao acesso deriva da autodeterminação informativa, porque você só
consegue contestar um determinado dado que você tem se você conhecê-lo, ok.
Então, quando a LGPD fala em direito de acesso, direito de oposição ela fala
efetivamente de direitos que dão eficácia ao autodeterminação informativa, está ok.
Então, a gente poderia definir outra autodeterminação informativa como direito de
todo o indivíduo determinar especificamente o grau de disposição das informações
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a que lhe digam respeito, ok. E o direito de acesso é um corolário inevitável da
autodeterminação informativa, por que, como eu falei anteriormente você não
consegue deixar de se opor a um dado que você não conhece, está ok. E é
interessante que o direito de acesso no final das contas é o direito mais indisponível,
quer dizer, é a base da autodeterminação informativa, então ele está muito mais
seguro, você precisa assegurar ele de maneira muito mais contundente do que a
própria oposição, ok.
3.4.

Então, eu quis fazer esse resumo geral, histórico e também de posicionar o direito
de acesso como direito fundamental para a gente poder entrar em casos práticos e
saber como que essas coisas, como que vai se dar o direito de acesso nas empresas,
na relação de emprego efetivamente. Primeira questão que eu acho super relevante
é a própria indisponibilidade, então quando a gente fala de direito de acesso aos
dados pessoais na relação de emprego a gente fala de um direito indisponível
porque é um direito da personalidade, então o empregado não vai poder dispor
desse direito no contrato, e ele também não vai poder ser alvo de convenção no
acordo coletivo porque trata-se de um direito da personalidade.

3.5.

Outro aspecto é a gente definir o aspecto a que, não é, como a Vanessa falou mais
cedo, é muito complexo entender a que pessoa tem direito a acesso, porque a
empresa mesmo na relação de emprego tem um conjunto muito grande dados, e não
é apenas o próprio dado, o dado em si, o que um empregado tem acesso, tem direito
de acesso, é muito mais do que o próprio dado, própria informação que lhe diz
respeito. Então a LGPD também traz de maneira muito clara quais são as
informações as quais o empregado deve ter acesso. O primeiro ponto é justamente
o acesso aos dados e a confirmação de existência ou não de um tratamento de um
determinado tipo de dado, o empregado vai poder perguntar para a empresa se a
empresa trata de um tipo de dado pessoal dele específico, e a empresa vai ter que
dizer que sim, e aí fornecer os dados a ele ou não e justificar que não faz o
tratamento específico daquele dado. O segundo ponto é, a forma e a duração de
operação de tratamento e sobre a realização de tratamento e seus agentes. Então, o
que isso significa, quando a gente fala de tratamento de dado pessoal a gente
sempre tem que ter em mente a ideia de ciclo de vida do dado pessoal, não é, a
gente não fala em dados permanentes, em utilização permanente ad eternum de
dados pessoais, a gente sempre tem que pensar no ciclo de vida, então qual é o ciclo
de vida, o titular é do dado, no caso o empregado precisa saber qual exatamente o
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ciclo de vida, e também precisa ter a informação de quem faz aquele tratamento, se
existe, por exemplo, o envolvimento de um outro controlador de dado, se o dado
do empregado é passado para outra empresa que pode tratar de forma autônoma
esses dados.
3.6.

Outro ponto é saber quais são os seus direitos mesmo com relação aos dados, e a
LGPD é bastante clara com relação a isso, identificando que na relação com o
titular, e a relação da empresa com o empregado é uma relação de controlador e
titular, o controlador precisa fazer a menção aos diretos do Artigo 18, então todos
os direitos que estão previstos na LGPD precisam ser esclarecidos para os
funcionários, e isso obviamente antes do início da vigência da lei, porque se venceu
o prazo da vacatio legis, a lei entrou em vigor, o simples fato do empregador não
ter acesso ao direito deles gera uma violação efetiva da LGPD no caso da relação
de emprego, ok.

3.7.

Um outro ponto é existência de uso compartilhado de dados e suas finalidades e a
responsabilidade de tratamento, aqui é tanto da relação entre controladores, e
quando a gente fala de relação de emprego a gente tem uma relação

de

controladores múltiplos, então a empresa geralmente foi honesta efetivamente
dados pessoais para outras empresas para tratamentos independentes desses dados,
então ela fornece a informação para banco, para seguradora, para agência de
viagem, e essas empresas fazem tratamento autônomos, então é um direito do
empregado saber quais são essas empresas ou pelo menos para que finalidade
esses dados sai utilizados por outros controladores.
3.8.

E por último, o empregado precisa saber quem é o encarregado do tratamento de
dados, então no caso aqui do TST vai ser o Sandro, eu acho que não, né. Ele precisa
saber par quem se dirigir, e aqui é... Oi? Não aceita pressão para ele aceitar. E aqui
é bastante importante a empresa definir exatamente esse encarregado e o
encarregado saber como lidar com as informações dos empregados, é interessante
que quando a gente fala de LGPD a principal relação que aparece é a relação de
consumo, não é, e a gente ouviu várias palestras aqui e a relação de consumo está
sempre em voga, e a relação com o titular de dado que envolve o consentimento,
e muitas vezes na maioria esmagadora das vezes quando a gente tem uma relação
de emprego a gente tem uma utilização de dados pessoais não baseada em
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consentimento, mas

baseada em

outras hipóteses legais, onde o nível de

capacidade de oposição do titular é muito menor, você tem uma outra hipótese que
torna mais difícil a oposição, se torna mais difícil a oposição torna mais ainda
importante o acesso, porquê e só tendo acesso ele consegue estruturar efetivamente
uma oposição, está ok. Então a lei trata muito dessas questões do que precisa ser
disponibilizado para os titulares e para os empregados, e é bastante coisa, como
disse a Vanessa agora pouco, é muita coisa, estruturar esses dados é um problema
bastante complexo, principalmente em empresas que possuem múltiplos sistemas,
a gente vai ver um pouco sobre como isso tem que ser disponibilizado e vocês vão
entender um pouco dessa complexidade, principalmente quando a gente fala de
dados de empregados, dados de recursos humanos.
3.9.

Então, é exatamente nesse ponto que a gente entra, a LGPD trata especificamente
no Artigo 19 da forma como deve se dar o acesso aos dados pessoais e a previsão
legal é bastante contundente, a gente pode ver, a confirmação de existência e
disponibilização e o formato simplificado, quer dizer, dados brutos, tem que
ser feita de forma imediata, esse é o texto legal hoje, então a regra geral é
disponibilização imediata, o empregado fez a solicitação ele tem que de forma
imediata a receber o conjunto de dados que lhe diz respeito, ok. E para uma
disponibilização mais detalhada e aí buscando os outros aspectos relacionados ao
dado em si, né, a disponibilização da origem dos dados, o motivo ou a identificação
da inexistência do registro, os critérios utilizados, a finalidade de tratamento e
empresa vai ter quinze dias a partir do requerimento do titular, a partir do
requerimento do empregado para efetivamente apresentar esses dados. Então vocês
imaginam qual é o nível de integração de dados entre esses temas que tem que ser
providenciado para que num pedido um empregado tenha acesso a todo o seu
volume de dados imediatamente, a gente vai ver que pode existir uma mitigação
disso, mas essa é a regra, essa é a regra geral posta na legislação, ok.

3.10.

E aí o Artigo 19 continua, continua dando esse reforço de que é obrigação da
empresa estar preparada para oferecer o dado de forma imediata, então ela diz
explicitamente que os dados pessoais deverão ser armazenados, já devem estar
armazenados em formato que favoreça o exercício jurídico de acesso, então a
estrutura de armazenamento deve favorecer o acesso imediato, então isso dá uma
ideia de como isso pode gerar mudanças efetivas até na estruturação dos dados de
pessoal de uma empresa, ok.
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3.11.

E aí um ponto que a Vanessa já adiantou que é o dado tem que ser entregue num
formato a critério do titular, a critério do empregado, se ele quiser impresso tem
que ser entregue impresso, ou se ele quiser em formato eletrônico, ok. Sempre a
critério do titular, a critério do empregado. Então aqui outro ponto interessante
tratado pela LGPD, é o fato de que os controladores, a empresa como controladora
dos dados pessoais ela tem que disponibilizar os dados no formato que possa
permitir a portabilidade, sempre que o dado for coletado a partir de uma relação
contratual ou de uma relação baseada em consentimento, a relação de emprego é
uma relação contratual, então esses dados também precisam ser disponibilizados
na relação de

emprego para serem transmitidos

para outro controlador

efetivamente para um outro empregador, esse é o caso geral.
3.12.

E por último a LGPD traz a possibilidade de amenizar os prazos previstos para
entrega dos dados de maneira simplificada imediatamente e de forma mais
detalhada em quinze dias por setores pela autoridade, então a autoridade vai poder
flexibilizar um pouco esse prazo que realmente é um prazo, imediatamente é um
prazo muito contundente, a gente que é da área de TI sabe como é difícil soltar
alguma coisa de imediato, quer dizer, o trabalho que isso dá, então a autoridade
pode de certa forma trabalhar com relação a isso para fazer mudança setoriais.

3.13.

Um outro aspecto prático da LGPD em termos de acesso

é questão da

responsabilidade civil, né, então imagina que um empregado faça uma solicitação
de dados pessoais, e a empresa não atenda no prazo, não é, o que acontece, em
regra geral você tem um ato lícito configurado, porque é uma obrigação legal que
não foi cumprida, então ao não ser que exista uma excludente de licitude a gente
tem um caso clássico de potencial responsabilização por danos morais e materiais,
e aí existem milhares de casos. Então um caso que eu gosto bastante é o caso das
premiações e rankings por produtividade, a remuneração muitas vezes está atrelado
a rankings, quais eram as informações que deram origem a esse ranking, quais são
os critérios utilizados, os parâmetros utilizados para classificar um empregado,
porque um empregado, a classificação dele e a informação que gerou aquela
classificação são das pessoas dele. Então, a empresa vai conseguir disponibilizar
isso de imediato, a pedido, então essas questões que tem um alto impacto nas
relações de emprego. Hoje com a reforma trabalhista a gente ver um aumento do
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número de ações de exibição de documentos agora por parte dos empregados.
Agora com a LGPD, com entrada em vigor da LGPD o que acontece quando o
empregado pede não tem os dados na data e precisa dos dados para entrar com a
ação judicial, o que acontece, ele pode já na exibição de documentos pedir perdas
e danos não pela relação de emprego em si stricto sensu, mas por violação da
LGPD, eu acredito que sim.
3.14.

Ainda falando de responsabilidade civil, qual é a responsabilidade civil quando a
gente fala das pessoas físicas, o 223-E da CLT traz a responsabilização pessoal no
caso de danos extrapatrimoniais, e aí a gente volta na figura do Sandro como
encarregado. Lá na LGPD no Artigo 41 fala que o encarregado é o responsável por
adotar providências, será que o 4, parágrafo 2º, Inciso I da LGPD alinhado com o
223-E atrai a responsabilidade a responsabilidade civil para o encarregado? Muito
possivelmente sim, provando dolo e culpa você consegue atrair a responsabilidade
civil para o encarregado.

3.15.

Então, quando a gente aborda a LGPD a gente sempre precisa abordar a partir da
ótica do conjunto legal que te num determinado ramo do direito, quando a gente
olha nas relações de consumo a gente tem que olhar com aquele olhar ligado no
CDC, quando a gente olha a LGPD a partir da relação de emprego ela precisa ser
vista sob a ótica da CLT. Então, essa conexão entra LGPD e CLT, LGPD e
Constituição, porque como a gente falou em direito de acesso não é só mais um
direito que está lá no rol de direitos, não, é explicitação de um direito fundamental,
e aí você tem uma carga valorativa muito maior do que, por exemplo, o direito de
exclusão que nasce do consentimento, o direito de exclusão não tem uma raiz
imediata de direito fundamental,

porque ele é só uma consequência do

consentimento, mas a oposição, quer dizer, a empresa usa o dado, e você quer barrar
um determinado tipo de uso e o acesso são direitos de

origem de direitos

fundamentais, então a gente está falando efetivamente de direitos fundamentais, o
nível valorativo é muito maior. Então, é sempre importante a gente olhar o conjunto
normativo todo, e aí também o conjunto normativo infralegal eu trouxe um caso
aqui para explicitar isso de como isso acontece na prática. Que é exatamente esse,
a LGPD e o PCMSO. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer que é, no
programa de controle médico de saúde ocupacional quem é o controlador dos dados
pessoais, quem é, e a empresa, a empresa pode dispor da maneira que achar mais
adequado dos dados pessoais, e aqui a gente não está falando de dados pessoais
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quaisquer, né, estamos falando de dados pessoais sensíveis, que a informação de
saúde é dado pessoal sensível, tem uma restrição muito maior ao tipo de
tratamento que pode ser executado, quem é, como a gente faz para descobrir
efetivamente quem é o controlador e atribuir as responsabilidades. Eu gosto desse
caso porque esse é um caso de acesso às avessas, é um caso de vedação de acesso,
se a gente olhar para NR7 que é a norma que regulamenta o PCMSO a gente vai
ver uma série de dispositivos que posicionam o médico como efetivo controlador.
Eu separei dois trechos para vocês verem como isso é bastante claro. Então, na
NR7 7.4.5 os dados obtidos nos exames médicos incluindo a avaliação clínica,
exames complementares são de responsabilidade do médico coordenador de
PCMSO, responsabilidade não é da empresa, a responsabilidade é do médico
coordenador, e olha que interessante, quando a gente fala de controlador de dado
o que vem na mente da gente, que é uma empresa, não é, o controlador é sempre
uma empresa, mas a GPD traz na definição e controlador pessoa natural ou jurídica,
então não tem nada demais o médico ser o controlador porque a lei prevê que
pessoas naturais podem ser controladoras.
3.16.

E olha que interessante, a gente tem mais um outro dispositivo que trata da mesma
forma de que cabe as ações derivadas da análise dos dados sempre a ação do médico
ou do médico encarregado, e aí a gente se pergunta, a pergunta seguinte depois de
definir que o médico é o controlador e o que é a empresa? Qual é a figura da
empresa? Não, a empresa não é nada, ela não é nada, ela está fora da relação de
tratamento de dados, o que confirma a própria estrutura do PCMSO que é de
garantir os dados para uso exclusivo da preservação da saúde, então a empresa não
pode ter acesso, porque ela não faz parte da relação de tratamento de dados. E isso
a NR7 traz de maneira bastante clara, então sempre que a gente olhar a LGPD
principalmente do ponto de vista do Direito do Trabalho, ou do ponto de vista do
direito do consumidor, é preciso olhar o conjunto normativo completo, porque se a
gente não olhar o conjunto normativo completo a gente pode chegar a resposta
simples, a resposta mais fácil, ah, o médico trabalha para a empresa, então a
empresa é controladora, é simples, mas será, o que diz a norma, a norma que define
o PCMSO diz o que? Então, a gente precisa descer na norma especifica para poder
definir como se posicionar com relação a LGPD, ok.
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3.17.

E aí por último só para acabar, eu fiz mais uma provocação com essa conexão entre
LGPD e direito do trabalho que é a seguinte, na vida real existe dispensa imotivada
ou só existe dispensa por motivo não declarado? Existe dispensa sem justa causa,
sem justa causa existe, mas a lei também trata de dispensa imotivada, mas ela existe
na prática, alguém imagina uma pessoa sendo demitido sem motivo, algum motivo
tem, e agora o motivo é dado pessoal, e a empresa é obrigada a declarar o motivo,
porque ela pode demitir sem justa causa, o direito de demitir sem justa causa
continua ali, mas o direito de acesso ao motivo tem que ser garantido para o
empregado? Eu acredito que sim, porque LGPD traz essa necessidade, e olha o
efeito prático interessante, desse tipo de aplicação e que mostra como a gente está
falando efetivamente da personalidade, se você tem uma dispensa discriminatória
sem justa causa, como o empregador não precisa declarar motivo fica muito, muito
difícil fazer a prova da dispensa discriminatória, e a dispensa discriminatória é uma
proteção do direito da personalidade,

então é interessante ver como que

efetivamente quando a gente fala de proteção de dados pessoais a gente não está
falando só de privacidade, a gente está falando de proteção aos direitos da
personalidade. Então, o fato da empresa ter que declarar o motivo, e detalhe, o
motivo não é só motivo, é o motivo e o que sustenta o motivo, então é baixa
performance, mas beleza, é baixa performance, mas o que o que você usou para
definir isso, quais foram os critérios? Porque os critérios também são dados
pessoais, então que foram aplicados ali, os números. Então é esse tipo de discussão
que a gente vai começar a ver nos tribunais do trabalho, na Justiça do Trabalho,
quais vão ser os reflexos efetivos a própria Justiça do Trabalho.
3.18.

E aqui ainda falando de dispensa sem motivo, sem motivo declarado, eu peguei
uma notícia de ontem, eu até falei para o Sandro que eu estava editando a minha
apresentação aqui. Saiu essa notícia ontem, “A Amazon demite funcionários via
software que mede produtividade sem análise humana”. Então como é que o
empregado vai ter o direito de ter uma análise da sua demissão que é um sistema
de direito de certa forma, que tenha passado por uma outra análise que não seja
automatizada, que é um direito dele também na LGPD, o Artigo 20, direito de
revisão e decisões automatizadas, se ele não sabe o motivo ele não consegue saber
que a decisão que o demitiu foi automatizada, e aí como e que faz para ele exercer
esse direito aqui. Então são essas questões que vão começar a popular agora o
direito brasileiro,

até pelo volume e pela nossa posição

predominante de
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consumidor a gente olha a lei geral de proteção de dados sempre com um viés do
consumidor, com o viés da utilização dos dados pessoais para fins de marketing
que é super importante, é muito relevante, mas como esses dados são tratados
também na relação de emprego, também uma relação super relevante, e a gente vai
ver cada vez mais esse assunto sendo trazido aos tribunais, trazido à justiça para
pode ser definido.
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Anexo C
Resumo das palestras do evento “Seminário Internacional – LGPD: a caminho da
efetividade - STJ”

A seguir é apresentado resumo das principais exposições do Seminário Internacional – Lei Geral
de Proteção de Dados: a caminho da efetividade, ocorrido no STJ nos dias 27 e 28/05/2019,
considerados relevantes para este parecer:
1.

Coordenado pelo ministro do STJ Ricardo Cueva e pelos professores Danilo Doneda, do
IDP, e Laura Schertel Mendes, da UnB, o Seminário Internacional – Lei Geral de Proteção
de Dados reuniu dezenas de especialistas pátrios para debater os passos necessários para
uma implementação efetiva da LGPD.

2.

Na abertura, estiveram presentes o Presidente do STJ, João Otávio de Noronha, o ministro
Villas Bôas Cueva, que alertou sobre a relevância e urgência do tema, diante da emergência
do que chamou de “capitalismo de vigilância”, isto é, “um sistema econômico que possui,
como um de seus ingredientes, os dados pessoais” – os quais alimentam a nova economia
digital. Disse destacou o ministro que o “seminário foi organizado para discutir algumas
das questões mais prementes a serem esclarecidas, a fim de que a LGPD possa rapidamente
se tornar efetiva”.

3.

Por sua vez, o Presidente do STJ e do CNJ, ministro Dias Toffoli lembrou que a LGPD
fundamenta-se em diversos valores, como o respeito à privacidade, à liberdade de
expressão, de informação, comunicação e opinião; à inviolabilidade da intimidade, honra
e imagem; ao desenvolvimento econômico e tecnológico; à livre concorrência e defesa do
consumidor, bem como à dignidade das pessoas, entre outros. “Todos têm a ideia central
de resguardar o cidadão contra o uso abusivo e indiscriminado dos seus dados pessoais”,
afirmou.o ministro Cueva alertou sobre a relevância e urgência do tema, diante da
emergência do que chamou de “capitalismo de vigilância”, isto é, “um sistema econômico
que possui, como um de seus ingredientes, os dados pessoais” – os quais alimentam a nova
economia digital.

4.

Os primeiros painelistas trataram dos rumos a um direito fundamental à proteção de dados
pessoais.

5.

No primeiro painel, “Rumo a um direito fundamental à proteção de dados pessoais”,
foi moderado pelo ministro Villas Bôas Cueva, cuja primeira exposição foi feita pelo
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professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo (USP), que destacou o cenário de mudanças tecnológicas e os reflexos na proteção
das informações pessoais. “O direito tem buscado interpretar essas inovações, mas ainda
há pouca jurisprudência sobre o assunto. Nos Estados Unidos, por exemplo, buscou-se
trazer a ideia de propriedade de bem móvel para a questão de senhas, mas tal conceito não
se adapta inteiramente, porque a informação não é bem móvel”, comentou Tércio Sampaio
sobre os desafios de interpretação da LGPD.
6.

Segundo a professora da UnB Laura Schertel Mendes, que participou da redação do
anteprojeto da lei, aprovar a lei foi um desafio, mas interpretar e torná-la efetiva é um
desafio muito maior. Ela destacou que essa complexidade se deve, em parte, ao fato de não
ser possível identificar quem é o dono das informações em muitos casos, principalmente
quando se faz um contraponto com conceitos como a noção de autodeterminação
informativa, termo utilizado inicialmente pela suprema corte da Alemanha em 1983.

7.

Para Laura Mendes, a LGPD irá suscitar questões a respeito da efetividade da Constituição
de 1988 na proteção de direitos como o da autodeterminação informativa.

8.

Em seguida, o painel “A relação entre a LGPD e demais normas” destacou conceitos
que serão trabalhados a partir da vigência da Lei 13.709/2018, tendo o professor Danilo
Doneda citado a tendência inerente às normativas em proteção de dados pessoais de se
pautarem a partir de standards comuns, de modo que a LGPD se enquadra nesta
perspectiva de atualizar o nosso ordenamento, proporcionando comunicação com as
normas internacionais. Doneda lembrou que 132 países já adotaram algum tipo de lei de
proteção de dados, e muitos têm elementos harmônicos entre si. Destacou também que “a
lei brasileira surgiu com as experiências internacionais em mente. Do texto-base proposto
em 2010 até a versão final, houve uma tropicalização do texto. Essa é a tendência
normativa, e o país que fugir disso corre o risco de se tornar um pária internacional.” O
professor lembrou ainda a importância da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD) como organismo responsável para efetivar a lei.

9.

Especialista em CDC, a professora da Faculdade de Direito da UFRGS Claudia Lima
Marques lembrou que ANPD não pode estar conectada a apenas um órgão governamental
e que a Lei propõe um novo paradigma e, nesse sentido, é preciso pensar novas saídas para
a complexidade do tema, especialmente quando há leis em conflito. De acordo com a
professora, a implementação da lei é uma questão complexa devido ao conflito de normas.
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A professora citou a teoria do diálogo das fontes ao discorrer sobre a tentativa de resolver
a antinomia entre leis gerais e a LGPD. “Essa é uma lei transversal revolucionária. Todas
as outras vão se adaptar. É preciso fazer o diálogo das fontes para evitar injustiças”,
comentou Cláudia Marques sobre o cenário de adaptação da LGPD com normas como o
Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil.
10.

Nathalie Gazzaneo, gerente de Políticas Públicas e Privacidade do Facebook Brasil,
lembrou que a Lei aborda a questão da proteção de dados de forma sistemática – algo
inédito, e a possibilidade de harmonização da LGPD com outros âmbitos do Direito, e
sobre a importância de a ANPD sair do papel, destacou que “a possibilidade de
harmonização da lei de proteção de dados está ligada à constituição de uma autoridade que
possa de maneira eficiente garantir autonomia e assegurar o diálogo com os outros ramos
do direito”.

11.

Ao encerrar o segundo painel, o professor Ricardo Morishita Wada, moderador, disse que
todos esperam que a harmonização da LGPD no ordenamento jurídico seja melhor do que
algumas experiências passadas, como a vivida na época do CDC. Ele destacou a
importância do seminário como forma de garantir a integração entre a legislação e a prática.

12.

Veridiana Alimonti, que expôs no terceiro painel denominado “Legitimação para o
tratamento de dados: dilemas do consentimento e do legítimo interesse”, focou a
atenção na questão da autodeterminação informacional para o tratamento de dados: “A
noção de controle é fundamental na disciplina da proteção de dados.”

13.

O fundador do Data Privacy Brasil, professor Bruno Bioni, defendeu que o consentimento
previsto na LGPD é um elemento importante que pode se tornar mais eficiente, e que
mesmo diante do volume e a complexidade das informações não devem fazer abandonar a
ideia do consentimento: “Precisamos encontrar uma maneira que esse consentimento seja
menos contratualizado. O próprio sistema não aposta todas as fichas no consentimento.”

14.

Marcel Leonardi, do escritório Pinheiro Neto Advogados, tratou da questão relativa ao
legítimo interesse na LGPD – pesquisa revela que em 70% dos casos de tratamento de
dados é usado o legítimo interesse como justificativa: “A própria ideia de legítimo interesse
precisa ser avaliada no caso a caso, indústria a indústria.”

15.

O professor da Faculdade de Direito da USP Otavio Luiz Rodrigues Jr defendeu que, dentro
do quadro constitucional brasileiro, não há de maneira explícita um direito fundamental à
proteção de dados – mas “a inexistência de um direito constitucional expresso não impede
a proteção dos direitos ligados aos direitos personalíssimos”. Para o professor, a LGPD
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deve prevalecer: “Pelo critério da especialidade, devo buscar respostas na LGPD, e indo
buscar no Direito Civil as respostas em caso de lacunas.”
16.

O quarto painel,“ Segurança da informação, privacy by design e relatórios de impacto:
um debate sobre a relação entre direito e tecnologia”, presidido pelo ministro do STJ
Ribeiro Dantas, contou com as palestras do professor Alexandre Veronese, de Miriam
Wimmer (do ministério da Ciência e Tecnologia), Daniel Arbix (diretor Jurídico do Google
Brasil) e Andriei Gutierrez (da IBM no Brasil).

17.

Na apresentação feita pelo professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade de
Brasília Alexandre Veronese, analisou-se o modelo esquemático do blockchain (protocolo
de confiança) e sua relação com a segurança das operações feitas via internet.

18.

O professor destacou a relação conceitual entre confiabilidade técnica, social e jurídica e
como esses conceitos se relacionam com o modelo básico de um sistema blockchain e seus
riscos sistêmicos. Ele exemplificou alguns casos, como a violação de códigos-fonte, de
protocolo wallets e o uso do modelo para hackear redes de criptomoedas, como a bitcoin.

19.

“Quando olhamos para a tecnologia, é possível ver falhas efetivas e falhas sociais. O
blockchain é muito interessante, mas é preciso olhar para a tecnologia, não como
revolução, mas com calma, para identificar mudanças no panorama. De certa maneira, tudo
muda para continuar o mesmo”, afirmou Veronese.

20.

A diretora de serviços de telecomunicações do Ministério da Ciência e Tecnologia, Miriam
Wimmer, falou sobre as correlações entre os conceitos da segurança da informação e a
proteção de dados pessoais. Segundo ela, os sistemas normativos devem ser organizados
para uma melhor regulação da área. Ressaltou que “os dados precisam ser protegidos,
independentemente de serem públicos ou privados. Mesmo um dado tornado público pelo
seu titular deve ser protegido, deve ser tratado com base em fundamentos legais de
proteção. Essa mudança de paradigma de uma liberdade negativa, do sigilo, para um direito
positivo, calcado na ideia da autodeterminação informativa, tem a ver com mudança
tecnológica e com as possibilidades da tecnologia”.

21.

O diretor jurídico do Google Brasil, Daniel Arbix, apresentou o programa de privacidade
da empresa, que é baseado em quatro pilares: escolhas sobre a privacidade, controle,
transparência e segurança. Segundo ele, o Google trabalha para garantir a primazia do
direito à privacidade aos seus usuários. Daniel lembrou que a proteção dos dados dos
usuários é objeto de enormes e permanentes esforços do Google, e a inovação precisa ser
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compatível com a privacidade. Ele frisou que o privacy by design na empresa é construído
para a proteção de dados pessoais, assegurando a transparência nos processos para os
usuários dos produtos, com limites para o tratamento de dados pessoais, inclusive para a
retenção de informações.
22.

O gerente de relações governamentais e assuntos regulatórios da IBM no Brasil, Andriei
Gutierrez, sustentou que a inteligência artificial, a ética e a produção de dados estão
totalmente relacionadas com a revolução digital mundial que aconteceu nos últimos dez
anos. Citou que “estamos construindo uma nova sociedade movida a dados, suplantando
os pilares de uma sociedade moldada à luz da Revolução Industrial. É preciso identificar
esse desafio, essa revolução, que é muito rápida. Temos um desafio e uma responsabilidade
muito grandes, de discutir qual modelo de sociedade queremos. E isso passa por uma
regulação precisa e equilibrada para trazer segurança jurídica para a inovação”. Andriei
Gutierrez lembrou que existem inúmeras vantagens de usar as técnicas de inteligência
artificial, nos mais diferentes níveis. Ao concluir, ele observou que os sistemas que usam
a inteligência artificial devem ser auditáveis, competitivos e justos.

23.

O quinto painel, voltado para a Economia Digital, foi moderado pelo ministro Gurgel de
Faria e ofereceu perspectivas diferentes via exposições de Luciano Timm, secretário
Nacional de Defesa do Consumidor do MJ; Sérgio Paulo Gallindo, presidente Executivo
da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologias da Informação e Comunicação;
Antonio Carlos Negrão, diretor Jurídico da Febraban e Andreia Saad, gerente de assuntos
regulatórios do Grupo Globo.

24.

Sérgio citou um fato interessante no processo legislativo da LGPD: o fato de o
empresariado pedir a regulamentação. “Todos sabiam que essa era a lei possível.” Lembrou
ainda que a Autoridade Nacional prevista na lei tinha características desejáveis, que
incluíam a autonomia decisória, a capacidade de gerir seu próprio orçamento, o poder
normativo e com staff especializado e eclético. Entre os desafios, elencou: a confiança
social, a estrutura da ANPD e a conformidade das empresas em relação à lei.

25.

Antonio Carlos Negrão, da Febraban, esclareceu que os bancos já estão constituindo
estruturas internas para as demandas surgidas com a nova lei, mas que há risco de
surgimento de uma nova indústria de ações indenizatórias.

26.

Por fim, Andreia Saad apontou oportunidades únicas que surgem com a LGPD (como a
segurança jurídica e novas possibilidades de tratamento lícito dos dados pessoais, aumento
da eficiência e da competividade) e narrou as medidas que estão sendo tomadas pelo Grupo

Página 26 de 62

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Globo: a conscientização interna e um projeto de adequação que inclui o mapeamento, a
identificação de gaps, a criação de um comitê interno e a contratação de consultoria.
27.

Andréa destacou que não há dúvidas de que a adequação a LGPD envolve custos
relevantes, porque a adequação à LGPD não exige só a reforma da política de privacidade
ou tornar os seus sistemas de proteção à informação e sistemas de segurança da informação
mais rígidos e lembrou que a LGPD exige uma verdadeira revolução cultural dentro da
organização e exige uma nova forma de pensar privacidade. A LGPD envolve dinheiro,
tempo e recursos humanos importantes, ou seja, quem não estiver disposto a fazer o
investimento nesses recursos certamente vai estar exposto a riscos bastante importantes.

28.

Segundo Andréa, qualquer processo de adequação a LGPD passa necessariamente pelo
mapeamento do fluxo de dados, passo em que identificaram as unidades de negócios que
por um, motivo ou outro fazem o tratamento de dados pessoais, reuniu-se todo mundo na
mesma mesa para discutir o tema, tendo as discussões se tornado verdadeiros celeiros de
ideias, de como otimizar o uso dos dados, passando as unidades a entenderem o que cada
uma faz, quais são os dados que cada uma tem, quais são as políticas internas que cada
uma segue, otimizando assim os processos internos desde então, começando um processo
de uniformização das políticas internas que cada unidade segue e tem.

29.

Segundo a palestrante, um dos desafios que a serem enfrentados é o monitoramento do
ambiente regulatório, pois será necessário fazer um monitoramento muito próximo da
regulamentação relacionada à LGPD, da atuação da autoridade nacional de proteção de
dados, monitorar de perto a jurisprudência que vai se formar com base na LGPD.

30.

Segundo a palestrante, a LGPD é uma lei que tem regras muito amplas, então é necessário
um detalhamento e esses elementos darão orientação adicional para que se tenha certeza
de conformidade com a LGPD.
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Anexo D
“Privacy by Design”

1. O Privacy by Design (PbD) é uma metodologia na qual a proteção de dados pessoais é
pensada desde a concepção de sistemas, práticas comerciais, projetos, produtos ou qualquer
outra solução que envolva o manuseio de dados pessoais, ou seja, refere-se a uma
abordagem que visa a garantir a privacidade do usuário ao longo de todo o ciclo de vida de
uma aplicação, serviço ou processo de negócio. O PbD incorpora medidas de proteção de
dados pessoais desde a concepção e concede, ao titular dos dados, flexibilidade e poder
para gerenciar o tratamento das informações pessoais. Essa abordagem considera os
seguintes princípios:
a. Ser proativo, e não reativo: Antecipar e prevenir eventos que possam
comprometer a privacidade antes que eles ocorram. Por meio desse princípio, os
eventos que possam comprometer o direito fundamental à privacidade devem ser
identificados, e as estratégias de tratamento, definidas.
b. Privacidade como configuração padrão: Garantir que os dados pessoais sejam
automaticamente protegidos, ou seja, sem que o titular dos dados tenha de realizar
configurações adicionais. As configurações referentes à privacidade devem estar
definidas de maneira que o máximo de proteção seja refletido na configuração
padrão.
c. Privacidade incorporada ao design: A proteção dos dados pessoais deve ser parte
do projeto de arquitetura da aplicação, serviço ou prática de negócio, e não um
componente opcional (add-ons). Esse princípio, reduz o esforço do usuário a fim
de garantir a privacidade de seus dados.
d. Funcionalidade completa: Assegurar que a proteção de dados pessoais esteja
alinhada com os interesses e objetivos legítimos de quem é responsável pelo
tratamento dessas informações, sem abrir mão da segurança para obter mais dados.
O princípio em questão estabelece uma relação de ganha-ganha entre o titular e os
agentes de tratamento de dados.
e. Segurança de ponta a ponta: A proteção dos dados pessoais deve ser contemplada
ao longo de todo o ciclo de vida, ou seja, da coleta até o descarte das informações,
passando pelo transporte, processamento e armazenamento.
f. Visibilidade e transparência: Conceder visibilidade ao titular do dado quanto à
finalidade da coleta e com quem estão sendo compartilhados esses dados e o
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porquê, bem como abertura para realização de auditorias para assegurar que as
informações pessoais estejam sendo devidamente protegidas. É um princípio
abrangente e, por isso mesmo, um dos mais desafiadores do PbD.
g. Respeite a privacidade do usuário: Manter os interesses do titular dos dados em
primeiro lugar, isto é, disponibilizar controles robustos para proteção de dados,
notificando-o de maneira clara e oportuna, ao mesmo tempo em que torna as
configurações referentes à privacidade amigáveis.
2. Os sete princípios do PbD garantem uma abordagem pragmática, que cobre todas as pontas
necessárias para estabelecer a proteção dos dados pessoais e o compliance com a grande
maioria das normas de privacidade.
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Anexo E
Benefícios típicos de uma ferramenta e serviço de apoio à implementação da LGPD

● Maior produtividade no acompanhamento da implementação e da execução;
● Melhor relacionamento com as equipes, fornecedores e clientes que participam do projeto
da LGPD na organização;
● Visão estruturada dos requisitos da lei;
● Formalização da estrutura da organização (departamentos, processos, sistemas, pessoas,
produtos,..), conforme o impacto da privacidade;
● Automatização do envio de entrevistas on-line;
● Publicação de relatórios personalizados e on-line;
● Visão das informações em dashboards e mapas;
● Gestão dos ativos cibernéticos;
● Rastreamento das atividades realizadas;
● Automatização da prestação de contas;
● Visão de riscos do impacto da privacidade no negócio.
● Disponibilizar ao Encarregado uma ferramenta para gestão das informações do processo;
● Implementar um modelo de gestão de incidentes eficaz e que garanta respostas rápidas;
● Serviço de definição do escopo, plano de ação, monitoramento, segurança cibernética,
gestão de incidentes, relatórios automatizados e ferramenta do Encarregado, além da
integração com as demais iniciativas.
● Redução do tempo de implementação;
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Anexo F
Transcrição do texto compilado da Lei Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.
(Extraído em 18/07/2019 do endereço eletrônico:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm)
LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD). (Redação dada pela Lei nº 13.853,
de 2019)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger
os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.
Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse nacional e devem ser
observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
(Incluído pela Lei
nº 13.853, de 2019)
Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:
I - o respeito à privacidade;
II - a autodeterminação informativa;
III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício
da cidadania pelas pessoas naturais.
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Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou
por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua
sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que:
I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional;
II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços
ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou (Redação dada
pela Lei nº 13.853, de 2019)
III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.
§ 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se
encontre no momento da coleta.
§ 2º Excetua-se do disposto no inciso I deste artigo o tratamento de dados previsto no inciso
IV do caput do art. 4º desta Lei.
Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:
I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos;
II - realizado para fins exclusivamente:
a) jornalístico e artísticos; ou
b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;
III - realizado para fins exclusivos de:
a) segurança pública;
b) defesa nacional;
c) segurança do Estado; ou
d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou
IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso
compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência
internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de
proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei.
§ 1º O tratamento de dados pessoais previsto no inciso III será regido por legislação específica,
que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os
direitos do titular previstos nesta Lei.
§ 2º É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso III do caput deste artigo por
pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito
público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar
a limitação imposta no § 4º deste artigo.
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§ 3º A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções
previstas no inciso III do caput deste artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de
impacto à proteção de dados pessoais.
§ 4º Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso
III do caputdeste artigo poderá ser tratada por pessoa de direito privado, salvo por aquela que
possua capital integralmente constituído pelo poder público. (Redação dada pela Lei nº
13.853, de 2019)
Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:
I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
II - 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;
III - 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;
IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários
locais, em suporte eletrônico ou físico;
V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem
as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o
tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção
de Dados (ANPD);
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)
IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador;
X - 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;
XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do
tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou
indireta, a um indivíduo;
XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda
com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;
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XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda
do dado pessoal ou do banco de dados;
XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados,
independentemente do procedimento empregado;
XV - transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país
estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;
XVI - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional,
interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por
órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e
entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades
de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;
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;
XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis
brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo
social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico
ou estatístico; e
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)
XIX - autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por zelar, implementar
e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.
(Redação dada
pela Lei nº 13.853, de 2019)
Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes
princípios:
I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e
informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com
essas finalidades;
II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de
acordo com o contexto do tratamento;
III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas
finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em
relação às finalidades do tratamento de dados;
IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a
duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;
V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização
dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;
VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente
acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados
os segredos comercial e industrial;
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VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados
pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda,
alteração, comunicação ou difusão;
VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do
tratamento de dados pessoais;
IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios
ilícitos ou abusivos;
X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas
eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de
dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.
CAPÍTULO II
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Seção I
Dos Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
III - 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 do Capítulo IV desta Lei;
IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a
anonimização dos dados pessoais;
V - 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;
VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse
último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;
VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de
saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
(Redação dada pela Lei nº 13.853,
de 2019)
IX - 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
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X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.
§ 1º (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 2º (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boafé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.
§ 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados
tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os
princípios previstos nesta Lei.
§ 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que
necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter
consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do
consentimento previstas nesta Lei.
§ 6º A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de
tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei, especialmente da observância dos
princípios gerais e da garantia dos direitos do titular.
§ 7º O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os §§ 3º e 4º deste artigo
poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e
específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os
fundamentos e os princípios previstos nesta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.853, de
2019)
Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser fornecido por
escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular.
§ 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula
destacada das demais cláusulas contratuais.
§ 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade
com o disposto nesta Lei.
§ 3º É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento.
§ 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações genéricas
para o tratamento de dados pessoais serão nulas.
§ 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa
do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob
amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de
eliminação, nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei.
§ 6º Em caso de alteração de informação referida nos incisos I, II, III ou V do art. 9º desta Lei,
o controlador deverá informar ao titular, com destaque de forma específica do teor das
alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso
discorde da alteração.
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Art. 9º O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus
dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre
outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre
acesso:
I - finalidade específica do tratamento;
II - forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial;
III - identificação do controlador;
IV - informações de contato do controlador;
V - informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade;
VI - responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e
VII - direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no art. 18 desta Lei.
§ 1º Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as
informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido
apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca.
§ 2º Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para
o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador
deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular
revogar o consentimento, caso discorde das alterações.
§ 3º Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou
de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato
e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no art. 18 desta
Lei.
Art. 10. 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:
I - apoio e promoção de atividades do controlador; e
II - proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de
serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades
fundamentais, nos termos desta Lei.
§ 1º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados
pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados.
§ 2º O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados
baseado em seu legítimo interesse.
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§ 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.
Seção II
Do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis
Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes
hipóteses:
I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para
finalidades específicas;
II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável
para:
a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de
políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;
c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a
anonimização dos dados pessoais sensíveis;
d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo
e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de
Arbitragem) ;
e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde,
serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de
2019)
g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e
autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no
art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular
que exijam a proteção dos dados pessoais.
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele
dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em
legislação específica.
§ 2º Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso II do caput deste artigo
pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de
consentimento, nos termos do inciso I do caputdo art. 23 desta Lei.
§ 3º A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores
com objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de
regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do Poder
Público, no âmbito de suas competências.
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§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais
sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses
relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde,
desde que observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia,
em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir:
(Redação dada
pela Lei nº 13.853, de 2019)
I - a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular; ou
13.853, de 2019)

(Incluído pela Lei nº

II - as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços
de que trata este parágrafo.
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 5º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados
de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim
como na contratação e exclusão de beneficiários.
(Incluído pela Lei nº 13.853, de
2019)
Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei,
salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando
exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.
§ 1º A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais
como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as
tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios.
§ 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta Lei, aqueles
utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se
identificada.
§ 3º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de
anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de
Proteção de Dados Pessoais.
Art. 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso
a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente
para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e
seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam,
sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem
os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas.
§ 1º A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata
o caput deste artigo em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais.
§ 2º O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput
deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro.
§ 3º O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da
autoridade nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas
competências.
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§ 4º Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado
perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de
informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e
seguro.
Seção III
Do Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e de Adolescentes
Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em
seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente.
§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento
específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.
§ 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste artigo, os controladores deverão manter
pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os
procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o art. 18 desta Lei.
§ 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o
§ 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal,
utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso
poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo.
§ 4º Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o § 1º
deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de
informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade.
§ 5º O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o
consentimento a que se refere o § 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança,
consideradas as tecnologias disponíveis.
§ 6º As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas
de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras,
perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com uso de recursos audiovisuais
quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável
legal e adequada ao entendimento da criança.
Seção IV
Do Término do Tratamento de Dados
Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I - verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários
ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;
II - fim do período de tratamento;
III - comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do
consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, resguardado o interesse público;
ou
IV - determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta Lei.
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Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e
nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades:
I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados
pessoais;
III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados
dispostos nesta Lei; ou
IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados
os dados.
CAPÍTULO III
DOS DIREITOS DO TITULAR
Art. 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos
os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei.
Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados
do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:
I - confirmação da existência de tratamento;
II - acesso aos dados;
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados
em desconformidade com o disposto nesta Lei;
V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição
expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos
comercial e industrial;
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)
VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas
hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;
VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso
compartilhado de dados;
VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa;
IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.
§ 1º O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra
o controlador perante a autoridade nacional.
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§ 2º O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de
dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta Lei.
§ 3º Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do
titular ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento.
§ 4º Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o § 3º deste
artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá:
I - comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o
agente; ou
II - indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência.
§ 5º O requerimento referido no § 3º deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos
prazos e nos termos previstos em regulamento.
§ 6º O responsável deverá informar de maneira imediata aos agentes de tratamento com os
quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização
ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento.
(Redação dada
pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 7º A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso V do caput deste artigo não
inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador.
§ 8º O direito a que se refere o § 1º deste artigo também poderá ser exercido perante os
organismos de defesa do consumidor.
Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados,
mediante requisição do titular:
I - em formato simplificado, imediatamente; ou
II - por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência
de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos
comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado da data do
requerimento do titular.
§ 1º Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de
acesso.
§ 2º As informações e os dados poderão ser fornecidos, a critério do titular:
I - por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim; ou
II - sob forma impressa.
§ 3º Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular
poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos
comercial e industrial, nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato que
permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento.
§ 4º A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos
nos incisos I e II docaput deste artigo para os setores específicos.
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Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente
com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas
as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou
os aspectos de sua personalidade.
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a
respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados
os segredos comercial e industrial.
§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1º deste artigo baseado na
observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria
para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais.
§ 3º (VETADO).

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Art. 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem
ser utilizados em seu prejuízo.
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.
CAPÍTULO IV
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO
Seção I
Das Regras
Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no
parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à
Informação) , deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução
do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as
atribuições legais do serviço público, desde que:
I - sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o
tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão
legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades,
em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos;
II - (VETADO); e
III - seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados
pessoais, nos termos do art. 39 desta Lei; e
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)
IV - (VETADO).

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de
tratamento.
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§ 2º O disposto nesta Lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo
de instituir as autoridades de que trata a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de
Acesso à Informação) .
§ 3º Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o Poder Público
observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei
nº 9.507, de 12 de novembro de 1997 (Lei do Habeas Data) , da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999 (Lei Geral do Processo Administrativo) , e da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011 (Lei de Acesso à Informação) .
§ 4º Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste
artigo, nos termos desta Lei.
§ 5º Os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico
para a administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o caput deste artigo.
Art. 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de
concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal , terão o mesmo
tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta
Lei.
Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem
operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento
dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público, nos termos deste Capítulo.
Art. 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso
compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos,
à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo
público em geral.
Art. 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades
específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades
públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º desta
Lei.
§ 1º É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de
bases de dados a que tenha acesso, exceto:
I - em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência,
exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) ;
II - (VETADO);
III - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições
desta Lei.
IV - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios
ou instrumentos congêneres; ou
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
V - na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes
e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados,
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desde que vedado o tratamento para outras finalidades.
2019)

(Incluído pela Lei nº 13.853, de

§ 2º Os contratos e convênios de que trata o § 1º deste artigo deverão ser comunicados à
autoridade nacional.
Art. 27. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito
público a pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de
consentimento do titular, exceto:
I - nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta Lei;
II - nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos do
inciso I do caput do art. 23 desta Lei; ou
III - nas exceções constantes do § 1º do art. 26 desta Lei.
Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput deste artigo será
objeto de regulamentação.
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
Art. 28. (VETADO).
Art. 29. A autoridade nacional poderá solicitar, a qualquer momento, aos órgãos e às entidades
do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações
específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado e
poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)
Art. 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades
de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais.
Seção II
Da Responsabilidade
Art. 31. Quando houver infração a esta Lei em decorrência do tratamento de dados pessoais
por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para
fazer cessar a violação.
Art. 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do Poder Público a publicação de
relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas
práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público.
CAPÍTULO V
DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS
Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes
casos:
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I - para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados
pessoais adequado ao previsto nesta Lei;
II - quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos
direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta Lei, na forma de:
a) cláusulas contratuais específicas para determinada transferência;
b) cláusulas-padrão contratuais;
c) normas corporativas globais;
d) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos;
III - 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;
IV - quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física
do titular ou de terceiro;
V - quando a autoridade nacional autorizar a transferência;
VI - quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação
internacional;
VII - quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição
legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23
desta Lei;
VIII - quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a
transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo
claramente esta de outras finalidades; ou
IX - quando necessário para atender as hipóteses previstas nos incisos II, V e VI do art. 7º
desta Lei.
Parágrafo único. Para os fins do inciso I deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público
referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de
Acesso à Informação) , no âmbito de suas competências legais, e responsáveis, no âmbito de
suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção a
dados pessoais conferido por país ou organismo internacional.
Art. 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional
mencionado no inciso I do caput do art. 33 desta Lei será avaliado pela autoridade nacional,
que levará em consideração:
I - as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo
internacional;
II - a natureza dos dados;
III - a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares
previstos nesta Lei;
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IV - a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento;
V - a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção
de dados pessoais; e
VI - outras circunstâncias específicas relativas à transferência.
Art. 35. A definição do conteúdo de cláusulas-padrão contratuais, bem como a verificação de
cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas
globais ou selos, certificados e códigos de conduta, a que se refere o inciso II do caput do art.
33 desta Lei, será realizada pela autoridade nacional.
§ 1º Para a verificação do disposto no caput deste artigo, deverão ser considerados os
requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transferência que observem os direitos,
as garantias e os princípios desta Lei.
§ 2º Na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais
submetidas à aprovação da autoridade nacional, poderão ser requeridas informações
suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações de tratamento,
quando necessário.
§ 3º A autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do
previsto no caputdeste artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em
regulamento.
§ 4º Os atos realizados por organismo de certificação poderão ser revistos pela autoridade
nacional e, caso em desconformidade com esta Lei, submetidos a revisão ou anulados.
§ 5º As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos
do titular referidas no caput deste artigo serão também analisadas de acordo com as medidas
técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do
art. 46 desta Lei.
Art. 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos
princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no inciso II do art. 33 desta Lei
deverão ser comunicadas à autoridade nacional.
CAPÍTULO VI
DOS AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Seção I
Do Controlador e do Operador
Art. 37. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de
dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse.
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
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de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e
industrial.
Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, o relatório deverá conter, no
mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para
a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas,
salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados.
Art. 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo
controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria.
Art. 40. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de
portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos
registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência.
Seção II
Do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais
Art. 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais.
§ 1º A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas
publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador.
§ 2º As atividades do encarregado consistem em:
I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar
providências;
II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;
III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem
tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e
IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas
complementares.
§ 3º A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as
atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação,
conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados.
§ 4º (VETADO).

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Seção III
Da Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos
Art. 42. 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.
§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados:
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I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando
descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as
instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo
nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei;
II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram
danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos
no art. 43 desta Lei.
§ 2º O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados
quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção
de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa.
§ 3º As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos
termos do caputdeste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o
disposto na legislação pertinente.
§ 4º Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais
responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso.
Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem:
I - que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;
II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não
houve violação à legislação de proteção de dados; ou
III - que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.
Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação
ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo pelo qual é realizado;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.
Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o
controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art.
46 desta Lei, der causa ao dano.
Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo
permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente.
CAPÍTULO VII
DA SEGURANÇA E DAS BOAS PRÁTICAS
Seção I
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Da Segurança e do Sigilo de Dados
Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilícito.
§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável
o disposto nocaput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as
características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso
de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos nocaput do art. 6º desta Lei.
§ 2º As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de
concepção do produto ou do serviço até a sua execução.
Art. 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases
do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta Lei em relação
aos dados pessoais, mesmo após o seu término.
Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de
incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.
§ 1º A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional,
e deverá mencionar, no mínimo:
I - a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
II - as informações sobre os titulares envolvidos;
III - a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados,
observados os segredos comercial e industrial;
IV - os riscos relacionados ao incidente;
V - os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e
VI - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do
prejuízo.
§ 2º A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para
a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências,
tais como:
I - ampla divulgação do fato em meios de comunicação; e
II - medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente.
§ 3º No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram
adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis, no
âmbito e nos limites técnicos de seus serviços, para terceiros não autorizados a acessá-los.
Art. 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de
forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e
aos princípios gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares.
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Seção II
Das Boas Práticas e da Governança
Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de
dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas
práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de
funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de
segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no
tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de
riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.
§ 1º Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador levarão em
consideração, em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a
probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados do
titular.
§ 2º Na aplicação dos princípios indicados nos incisos VII e VIII do caput do art. 6º desta Lei,
o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a
sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares
dos dados, poderá:
I - implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo:
a) demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que
assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à
proteção de dados pessoais;
b) seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle,
independentemente do modo como se realizou sua coleta;
c) seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade
dos dados tratados;
d) estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação
sistemática de impactos e riscos à privacidade;
e) tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação
transparente e que assegure mecanismos de participação do titular;
f) esteja integrado a sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de
supervisão internos e externos;
g) conte com planos de resposta a incidentes e remediação; e
h) seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento
contínuo e avaliações periódicas;
II - demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade quando
apropriado e, em especial, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável
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por promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de forma
independente, promovam o cumprimento desta Lei.
§ 3º As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas
periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional.
Art. 51. A autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o
controle pelos titulares dos seus dados pessoais.
CAPÍTULO VIII
DA FISCALIZAÇÃO
Seção I
Das Sanções Administrativas
Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas
previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela
autoridade nacional:
I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;
II - 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;
III - multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;
IV - publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;
V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;
VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;
VII - (VETADO);
VIII - (VETADO);
IX - (VETADO).
X - (VETADO);

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

XI - (VETADO);

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

XII - (VETADO).

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 1º As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a
oportunidade da ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as
peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios:
I - a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados;
II - a boa-fé do infrator;
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III - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
IV - a condição econômica do infrator;
V - a reincidência;
VI - o grau do dano;
VII - a cooperação do infrator;
VIII - a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de
minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com
o disposto no inciso II do § 2º do art. 48 desta Lei;
IX - a adoção de política de boas práticas e governança;
X - a pronta adoção de medidas corretivas; e
XI - a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.
§ 2º O disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou
penais definidas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em legislação específica.
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 3º (VETADO).

(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 4º No cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo, a autoridade
nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, quando não
dispuser do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração,
definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou
não for demonstrado de forma inequívoca e idônea.
§ 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida
ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.
(Incluído
pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 6º (VETADO).

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

§ 7º Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput do art. 46
desta Lei poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular e, caso não haja
acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades de que trata este artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio sobre sanções
administrativas a infrações a esta Lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as
metodologias que orientarão o cálculo do valor-base das sanções de multa.
§ 1º As metodologias a que se refere o caput deste artigo devem ser previamente publicadas,
para ciência dos agentes de tratamento, e devem apresentar objetivamente as formas e
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dosimetrias para o cálculo do valor-base das sanções de multa, que deverão conter
fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos
critérios previstos nesta Lei.
§ 2º O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as
circunstâncias e as condições para a adoção de multa simples ou diária.
Art. 54. O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta Lei deve observar a
gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela
autoridade nacional.
Parágrafo único. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição
da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o
valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento.
CAPÍTULO IX
DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD) E DO
CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE
Seção I
Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
Art. 55. (VETADO).
Art. 55-A. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD), órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República.
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 1º A natureza jurídica da ANPD é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo
em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial
e vinculada à Presidência da República. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 2º A avaliação quanto à transformação de que dispõe o § 1º deste artigo deverá ocorrer em
até 2 (dois) anos da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD. (Incluído
pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 3º O provimento dos cargos e das funções necessários à criação e à atuação da ANPD está
condicionado à expressa autorização física e financeira na lei orçamentária anual e à
permissão na lei de diretrizes orçamentárias. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
Art. 55-B. É assegurada autonomia técnica e decisória à ANPD.
13.853, de 2019)
Art. 55-C. A ANPD é composta de:

(Incluído pela Lei nº

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

I - Conselho Diretor, órgão máximo de direção;

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

II - Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; (Incluído pela Lei
nº 13.853, de 2019)
III - Corregedoria;

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
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IV - Ouvidoria; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
V - órgão de assessoramento jurídico próprio; e

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

VI - unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto
nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
Art. 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 (cinco) diretores, incluído o
Diretor-Presidente. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 1º Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da
República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea ‘f’
do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS, no mínimo, de nível 5. (Incluído pela Lei nº
13.853, de 2019)
§ 2º Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros que tenham
reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade
dos cargos para os quais serão nomeados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 3º O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 (quatro) anos.
Lei nº 13.853, de 2019)

(Incluído pela

§ 4º Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2 (dois),
de 3 (três), de 4 (quatro), de 5 (cinco) e de 6 (seis) anos, conforme estabelecido no ato de
nomeação. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 5º Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor,
o prazo remanescente será completado pelo sucessor. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
Art. 55-E. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos em virtude de
renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de
processo administrativo disciplinar. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 1º Nos termos do caput deste artigo, cabe ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido
por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis. (Incluído pela
Lei nº 13.853, de 2019)
§ 2º Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo, somente
quando assim recomendado pela comissão especial de que trata o § 1º deste artigo, e proferir
o julgamento. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
Art. 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto
no art. 6º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
Parágrafo único. A infração ao disposto no caput deste artigo caracteriza ato de improbidade
administrativa.
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
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Art. 55-G. Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPD.
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 1º Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a ANPD receberá o apoio
técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de suas
atividades. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 2º O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno da ANPD.
nº 13.853, de 2019)

(Incluído pela Lei

Art. 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados
de outros órgãos e entidades do Poder Executivo federal.
(Incluído pela Lei nº 13.853, de
2019)
Art. 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão
indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo Diretor-Presidente.
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
Art. 55-J. Compete à ANPD:

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

I - zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação;
13.853, de 2019)

(Incluído pela Lei nº

II - zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados
pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo
violar os fundamentos do art. 2º desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
III - elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da
Privacidade; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
IV - fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em
descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório,
a ampla defesa e o direito de recurso; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
V - apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a
apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em
regulamentação; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
VI - promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre
proteção de dados pessoais e das medidas de segurança;
(Incluído pela Lei nº 13.853, de
2019)
VII - promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de
dados pessoais e privacidade; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
VIII - estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de
controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as
especificidades das atividades e o porte dos responsáveis; (Incluído pela Lei nº 13.853, de
2019)
IX - promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros
países, de natureza internacional ou transnacional;
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
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X - dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais,
respeitados os segredos comercial e industrial;
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
XI - solicitar, a qualquer momento, às entidades do poder público que realizem operações de
tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os
demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico
complementar para garantir o cumprimento desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
XII - elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades;
13.853, de 2019)

(Incluído pela Lei nº

XIII - editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade,
bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o
tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais
previstos nesta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
XIV - ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e
prestar contas sobre suas atividades e planejamento; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
XV - arrecadar e aplicar suas receitas e publicar, no relatório de gestão a que se refere o inciso
XII do caputdeste artigo, o detalhamento de suas receitas e despesas; (Incluído pela Lei nº
13.853, de 2019)
XVI - realizar auditorias, ou determinar sua realização, no âmbito da atividade de fiscalização
de que trata o inciso IV e com a devida observância do disposto no inciso II do caput deste
artigo, sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o
poder público; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
XVII - celebrar, a qualquer momento, compromisso com agentes de tratamento para eliminar
irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos
administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942;
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
XVIII - editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive
quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como
iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou
empresas de inovação, possam adequar-se a esta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
XIX - garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara,
acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos desta Lei e da Lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
XX - deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação desta
Lei, as suas competências e os casos omissos; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
XXI - comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver
conhecimento; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
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XXII - comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nesta Lei
por órgãos e entidades da administração pública federal; (Incluído pela Lei nº 13.853, de
2019)
XXIII - articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências
em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação; e
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
XXIV - implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o
registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta
Lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 1º Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de
tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a ANPD deve observar a
exigência de mínima intervenção, assegurados os fundamentos, os princípios e os direitos dos
titulares previstos no art. 170 da Constituição Federal e nesta Lei.
(Incluído pela Lei nº
13.853, de 2019)
§ 2º Os regulamentos e as normas editados pela ANPD devem ser precedidos de consulta e
audiência públicas, bem como de análises de impacto regulatório.
(Incluído pela Lei nº
13.853, de 2019)
§ 3º A ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores
específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades, nas
correspondentes esferas de atuação, com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições
com a maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados,
conforme legislação específica, e o tratamento de dados pessoais, na forma desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 4º A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação
técnica, com órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela regulação de
setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as
competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD. (Incluído pela Lei nº 13.853,
de 2019)
§ 5º No exercício das competências de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente
deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações, nos termos
da lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 6º As reclamações colhidas conforme o disposto no inciso V do caput deste artigo poderão
ser analisadas de forma agregada, e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser
adotadas de forma padronizada. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
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. (Incluído
pela Lei nº 13.853, de 2019)
Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com
competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será
o órgão central de interpretação desta Lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para a
sua implementação. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
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Art. 55-L. Constituem receitas da ANPD:

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

I - as dotações, consignadas no orçamento geral da União, os créditos especiais, os créditos
adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos; (Incluído pela Lei nº
13.853, de 2019)
II - as doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
III - os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
IV - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas neste
artigo; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
V - (VETADO);

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

VI - os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades,
organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais; (Incluído pela
Lei nº 13.853, de 2019)
VII - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive
para fins de licitação pública. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
Art. 56. (VETADO).
Art. 5 7. (VETADO).
Seção II
Do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade
Art. 58. (VETADO).
Art. 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será
composto de 23 (vinte e três) representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos:
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
I - 5 (cinco) do Poder Executivo federal;
II - 1 (um) do Senado Federal;

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

III - 1 (um) da Câmara dos Deputados;

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

IV - 1 (um) do Conselho Nacional de Justiça;

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

V - 1 (um) do Conselho Nacional do Ministério Público;
2019)
VI - 1 (um) do Comitê Gestor da Internet no Brasil;

(Incluído pela Lei nº 13.853, de

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
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VII - 3 (três) de entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados
pessoais; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
VIII - 3 (três) de instituições científicas, tecnológicas e de inovação;
13.853, de 2019)

(Incluído pela Lei nº

IX - 3 (três) de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor
produtivo; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
X - 2 (dois) de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de
tratamento de dados pessoais; e (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
XI - 2 (dois) de entidades representativas do setor laboral.
2019)

(Incluído pela Lei nº 13.853, de

§ 1º Os representantes serão designados por ato do Presidente da República, permitida a
delegação. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 2º Os representantes de que tratam os incisos I, II, III, IV, V e VI do caput deste artigo e
seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades da
administração pública. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
§ 3º Os representantes de que tratam os incisos VII, VIII, IX, X e XI do caput deste artigo e
seus suplentes: (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
I - serão indicados na forma de regulamento;

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

II - não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil; (Incluído pela Lei nº
13.853, de 2019)
III - terão mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.
13.853, de 2019)

(Incluído pela Lei nº

§ 4º A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade
será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. (Incluído pela Lei
nº 13.853, de 2019)
Art. 58-B. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade:
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
I - propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional
de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD; (Incluído pela
Lei nº 13.853, de 2019)
II - elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de
Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
III - sugerir ações a serem realizadas pela ANPD;

(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

IV - elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados
pessoais e da privacidade; e (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
V - disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à
população. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
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Art. 59. (VETADO).
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 60. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet) , passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 7º ..................................................................
.......................................................................................
X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de
internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de
guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei e na que dispõe sobre a proteção de dados
pessoais;
..............................................................................” (NR)
“Art. 16. .................................................................
.......................................................................................
II - de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado
consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na Lei que dispõe sobre a
proteção de dados pessoais.” (NR)
Art. 61. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais
previstos nesta Lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou
estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência,
sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil.
Art. 62. A autoridade nacional e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), no âmbito de suas competências, editarão regulamentos específicos
para o acesso a dados tratados pela União para o cumprimento do disposto no § 2º do art. 9º
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
, e aos referentes ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), de que
trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 .
Art. 63. A autoridade nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos
de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta Lei, consideradas a complexidade
das operações de tratamento e a natureza dos dados.
Art. 64. Os direitos e princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no
ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte.
Art. 65. Esta Lei entra em vigor:

(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019)
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I - dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G,
55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B; e (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
II - 24 (vinte e quatro) meses após a data de sua publicação, quanto aos demais artigos.
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
Brasília , 14 de agosto de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
MICHEL TEMER
Torquato Jardim
Aloysio Nunes Ferreira Filho
Eduardo Refinetti Guardia
Esteves Pedro Colnago Junior
Gilberto Magalhães Occhi
Gilberto Kassab
Wagner de Campos Rosário
Gustavo do Vale Rocha
Ilan Goldfajn
Raul Jungmann
Eliseu Padilha
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.8.2018, e republicado parcialmente em
15.8.2018 - Edição extra
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