
QUADRO SINÓTICO SOBRE A

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS (LEI Nº 13.709/2018) 



CONHEÇA A LGPD

A LGPD estabelece a proteção de dados, tratando, em termos gerais, o

armazenamento e a utilização de dados pessoais de terceiros na lida diária

de cada atividade empresarial e social. Abrange, portanto, todas as pessoas

envolvidas, independentemente de seus objetivos sociais



▪ Dados pessoais;

▪ Dados pessoais sensíveis;

▪ Meios digitais;

▪ Interesse nacional;

▪ Privacidade;

▪ Autodeterminação informativa;

▪ Liberdade de expressão, de informação, de   

comunicação e de opinião;

▪ Inviolabilidade da intimidade, da honra e da 

imagem;

▪ Desenvolvimento econômico e tecnológico e a

inovação;

▪ Livre iniciativa, livre concorrência e a defesa do

consumidor;

▪ Direitos humanos, livre desenvolvimento da

personalidade, dignidade e o exercício de cidadania

das pessoas naturais;

▪ Titular de dados

▪ Autoridade Nacional de Proteção de Dados;

▪ Opiniões técnicas;

ATORES E OS CENÁRIOS



▪ Recomendações;

▪ Dado anonimizado;

▪ Banco de dados;

▪ Controlador de dados;

▪ Operador de dados;

▪ Encarregado de dados;

▪ Tratamento de dados;

▪ Consentimento no uso e exploração

de dados;

▪ Bloqueio de operação de tratamento;

▪ Eliminação de dados;

▪ Transferência internacional de dados;

▪ Uso compartilhado de dados;

▪ Relatório de impacto à proteção de

dados pessoais; e

▪ Órgãos de pesquisa

ATORES E OS CENÁRIOS



▪ Boa-fé objetiva;

▪ Finalidade;

▪ Adequação;

▪ Necessidade;

▪ Livre acesso;

▪ Qualidade dos dados;

▪ Transparência;

▪ Segurança;

▪ Prevenção;

▪ Não discriminação;

▪ Responsabilização e da prestação de

contas

OS PRINCÍPIOS ADOTADOS NA LEI



OS VÁRIOS SUJEITOS NA OPERAÇÃO

▪ Titular de dados;

▪ Controlador de dados;

▪ Operador de dados;

▪ Encarregado de dados;

▪ Autoridade Nacional de Proteção de Dados



TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

▪ Requisitos para o tratamento dos dados pessoais;

▪ Tratamento de dados pessoais sensíveis;

▪ Tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes;

▪ Início e término do tratamento de dados



DIREITOS DO TITULAR (O CORAÇÃO DA LEI)

▪ Toda pessoa natural tem assegurado a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os

direitos fundamentais de liberdade, da intimidade e de privacidade, nos termos da Lei.

▪ 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 dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

(iv) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em

desconformidade com o disposto na 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;



DIREITOS DO TITULAR (O CORAÇÃO DA LEI)

▪ 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:

(vi) eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas

hipóteses previstas no art. 16 da 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; e

(ix) revogação do consentimento



DADOS PESSOAIS E PODER PÚBLICO

▪ O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de Direito Público

deverá ser realizado para atendimento de sua finalidade pública,

exclusivamente, visando a persecução do interesse público, com o objetivo

de executar as competências legais, cumprindo as determinações do

serviço público;

▪ As empresas públicas e sociedades de economia mista que atuem em

regime de concorrência receberão tratamento dispensado às pessoas

jurídicas de direito privado, sendo, para o efeito, entidades privadas.



▪ A transferência internacional de dados pessoais é permitida em caráter

excepcional e serão autorizadas para países ou organismos internacionais que

proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na lei

brasileira.

▪ Ocorrerá transferência quando necessária para a cooperação jurídica

internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de

persecução, de acordo com os instrumentos de Direito Internacional.

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE 
DADOS



SEGURANÇA, BOAS PRÁTICAS E 
GOVERNANÇA

▪ 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.

▪ Os controladores e operadores poderão formular regras de boas práticas e de governança que

estabeleçam:

(i) as condições de organização;

(ii) o regime de funcionamento;

(iii) os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares;

(iv) as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos

envolvidos no tratamento;

(v) as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e

outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.



FISCALIZAÇÃO E DIREITO SANCIONADOR

▪ A Lei enumera uma série de sanções administrativas que podem ser aplicadas aos

agentes de tratamento de dados

▪ Natureza das sanções administrativas: ressarcitórias x retributivas

▪ Hierarquia das sanções administrativas: aplicação de cada uma delas de acordo com

a lesividade da conduta

▪ As sanções administrativas previstas em Lei não excluem outros tipos de

responsabilização do agente de tratamento de dados



AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS (ANPD) E CONSELHO NACIONAL DE 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA 
PRIVACIDADE

▪ Autoridade Nacional de Proteção de Dados: órgão da administração pública federal, integrante

da Presidência da República

▪ Competência da Autoridade Nacional: quais são as suas atribuições

▪ Competência do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade: (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; (ii) elaborar relatórios

anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados

Pessoais e da Privacidade; (iii) sugerir ações a serem realizadas pela ANPD; (iv) elaborar

estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da

privacidade; e (v) disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da

privacidade à população



A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AGENTES

▪Controlador/Operador

▪Responsabilidade solidária

▪Natureza civil e a responsabilidade subjetiva: foco na culpa, no ato

ilícito e no ressarcimento de danos



CONSIDERAÇÕES FINAIS

▪ Em termos gerais, é preciso estar atento para a compreensão dos contornos

conceituais das várias figuras que a lei concebeu;

▪ Em termos especiais, é preciso que cada usuário, na sua organização interna, faça

a indicação das pessoas naturais nas funções de ‘controlador de dados’, de

‘operador de dados’ e de ‘encarregado de dados’

▪ Será necessário que cada empresa escolha o texto que fará inserir nos seus

contratos ou, em separado, os termos que terá sempre à mão para colher as

assinaturas-autorizativas de cada um dos seus clientes que a lei trata como titulares

de dados

▪ Será necessário o estabelecimento de uma rotina pelas empresas no controle e

manuseio de dados



AO TRABALHO!


