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L E I  G E R A L  D E  P R O T E Ç Ã O  D E  D A D O S



GLOSSÁRIO



LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, é o nome conferido

à Lei nº 13.709/2018.

ANPD  – Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o

órgão criado para atuar como responsável pelo

cumprimento das disposições da LGPD. Dessa forma, a

ANPD realizará a fiscalização e a aplicação das sanções

previstas na legislação. Trata-se de órgão vinculado à

administração pública. A morosidade em sua

implementação tem gerado discussão a respeito da entrada

em vigor das disposições da LGPD.

DADOS PESSOAIS – informação relacionada  à pessoa

natural identificada ou identificável.

DADOS SENSÍVEIS - dado pessoal sobre origem racial ou

étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a

sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico

ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado

genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa

natural.

TITULAR – pessoa natural a quem se referem os dados

pessoais que são objeto de tratamento.

CONTROLADOR – é a pessoa jurídica ou física, de direito

público ou privado, responsável pelo tratamento dos dados,

decidindo a respeito da forma e da finalidade desse

tratamento.

OPERADOR – pessoa física ou jurídica, de direito público ou

privado, que, de fato, realiza o tratamento dos dados, sob o

direcionamento direto do controlador.

AGENTES DE TRATAMENTO – denominação utilizada para

fazer referência ao controlador e ao operador.



ENCARREGADO (DPO) – pessoa física ou jurídica, integrante

da estrutura interna da empresa ou contratada, que, a serviço

do controlador, funciona como canal de comunicação entre

controlador e titular de dados, bem como entre controlador e

ANPD. Tem, ainda, a função de orientar os colaboradores do

controlador, a respeito de práticas de segurança no

tratamento de dados.

TRATAMENTO DE DADOS – 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.

CONSENTIMENTO - manifestação livre, informada e

inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de

seus dados pessoais para uma finalidade determinada.

BANCO DE DADOS – conjunto estruturado de dados pessoais,

estabelecido em um ou em vários locais, em suporte

eletrônico ou físico.

VAZAMENTO DE DADOS – ocorre quando há acesso a dados

que não deveriam ser públicos, por uma ou muitas pessoas,

em decorrência de situação acidental ou não.

INCIDENTE DE SEGURANÇA – é a ocorrência identificada de

um sistema, serviço ou rede, que indica uma possível violação

da política de Segurança da Informação ou falha de

controles, ou uma situação previamente desconhecida, que

possa ser relevante para a Segurança da Informação.



BLOQUEIO – suspensão temporária de qualquer operação

de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do

banco de dados, penalidade a ser imposta pela autoridade

nacional, conforme dispõe o artigo 52, V, da Lei nº
13.709/2018 (LGPD).

ELIMINAÇÃO – exclusão de dado ou de conjunto de dados

armazenados em banco de dados, independentemente do

procedimento empregado, penalidade prevista no artigo 52,

VI, da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS  –

transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou

organismo internacional do qual o país seja membro.

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. As informações que estiverem

criptografadas e espalhadas em bancos de dados distintos,

com medidas razoáveis de segurança da informação,

podem ser consideradas anominizadas.

PSEUDONIMIZAÇÃO – 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, senão pelo uso de

informação adicional mantida separadamente pelo

controlador em ambiente controlado e seguro.



DO INÍCIO DA
VIGÊNCIA DA
LGPD



A Lei nº 13.709 foi publicada em agosto de 2018, com

“vacatio legis” de 24 meses, o que significa que deveria

entrar em vigor em agosto de 2020.

Projeto de Lei nº 5.762/19: pretende a alteração do

inciso II, do artigo 65, da Lei nº 13.709/18, para que

conste, de maneira expressa, a data de 15 de agosto de

2022, como início da vigência da Lei Geral de Proteção

de Dados. 

Projeto de Lei nº 1.179/2020: apresentado durante o

período da pandemia COVID, pretende a prorrogação

da vigência da LGPD para 2021, em dois blocos, um

deles entraria em vigor em janeiro de 2021 e os artigos

referentes às sanções, somente em agosto de 2021.

Houve a aprovação parcial do Projeto de Lei nº
1.179/2020, com sanção presidencial, transformando-se

na Lei nº 14.010/2020: os artigos 52, 53 e 54 da LGPD

somente entrarão em vigor em agosto de 2021.

Medida Provisória nº 959/2020: determina a

prorrogação da vigência dos demais artigos da LGPD

para maio de 2021. Aguardando votação para

conversão em lei.



Afinal de contas, quando a Lei Geral de Proteção de
Dados entra em vigor?
A verdade é que, até o momento, não se sabe ao certo. O

ideal, dessa forma, é adotar postura conservadora e estar

preparado para cumprir as disposições legais em agosto

próximo, na medida em que, até o momento, apenas foi

prorrogada a vigência dos artigos referentes às sanções.

Caso a vigência seja prorrogada, aqueles que já estiverem

preparados ganharão tempo para aprimorar seus sistemas e

processos. Na hipótese de não se confirmarem as alterações

legais, estarão mais protegidos, relativamente a sanções

legais, que, ressalte-se, serão pesadas.

A quem se aplicam as disposições da Lei Geral de
Proteção de Dados?
A lei aplica-se a qualquer operação de tratamento de

dados 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 a operação de tratamento ou a coleta de

dados ocorra em território nacional.



DAS CAUTELAS
NO PERÍODO PRÉ
CONTRATUAL



Nos processos seletivos, as empresas devem solicitar o
consentimento expresso do candidato e informar de
forma clara que seus dados serão utilizados para
recrutamento;

A empresa deverá eliminar os dados pessoais dos
candidatos que não forem aprovados no processo
seletivo;

Havendo interesse do candidato, a empresa deverá
obter o consentimento expresso para armazenamento
de seu currículo em banco de talentos para futuros
processos seletivos na instituição;

A empresa deverá revisar os formulários de coleta de
dados pessoais dos candidatos evitando fornecimento
de dados sensíveis que possam ensejar a discriminação
do titular tais como: opiniões políticas, filiação sindical,
convicções religiosas, opção sexual, dados relacionados
a saúde, etc;

Adoção de checklist buscando apurar quais as
informações realmente necessárias para fins de
cumprimento das obrigações legais ou execução do
contrato observando as especificidades de cada vaga e
identificando quais destes dados são sensíveis;

A LGPD tem como princípio a não discriminação, razão
pela qual a empresa – ao oferecer uma vaga de
emprego – não deve exigir, injustificadamente, do
candidato algum requisito como por exemplo: ser
homem/mulher, estado civil, “boa aparência”, ter ou não
ter filhos, etc.



A empresa pode utilizar informações pretéritas do

candidato, como por exemplo o ajuizamento de ação

trabalhista contra ex-empregador, como critério para

seleção?

Nos termos do artigo 21 da LGPD, os “dados pessoais
referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não
podem ser utilizados em seu prejuízo”. Assim, eventual
informação sobre a existência de ação trabalhista não pode
ser considerado fator determinante para a obtenção da
vaga. Ademais, a LGPD estabelece a boa-fé no tratamento
de dados pessoais e a “impossibilidade de realização do
tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos”.



DAS MUDANÇAS
NO CONTRATO
DE TRABALHO



Acrescer aos contratos, novos e existentes, disposições
atinentes à Lei Geral de Proteção de Dados e que
remetam ao atendimento de seus parâmetros e
requisitos;

Elencar as bases de tratamento e informar as
respectivas finalidades; 

Atestar o enquadramento das bases de tratamento,
individualmente consideradas, a alguma das hipóteses
elencada nos artigos 7º (Dados Pessoais) e 11 (Dados
Pessoais Sensíveis) da Lei nº 13.709/18;

Mapear e eliminar os dados que possam ser
classificados/reconhecidos como impertinentes,
desproporcionais e excessivos em relação à finalidade
para qual destinados;

Incluir cláusulas informativas sobre o tratamento de
dados (indicação do responsável, finalidade, forma,
duração, necessidade de compartilhamento com
terceiros etc.);

Informar ao empregado o direito à transparência e livre
acesso às informações relativas ao tratamento;



Quando for condição para o fornecimento de produto ou
de serviço ou para exercício de direito, cientificar o
empregado de que haverá tratamento de dados pessoais
para execução e cumprimento de um determinado
benefício (especificar individualmente), inclusive, sendo o
caso, mediante compartilhamento com terceiro – informar
regras objetivas para o trânsito de dados entre empresas,
bem como o cumprimento e observância de todos os
cuidados quanto a segurança e proteção no trânsito de
dados (exemplos: Plano de saúde, Fornecedora do Ticket
refeição e cesta básica, Vale transporte, Seguradora,
Medicina e Segurança do Trabalho (ASO), Sindicatos,
Orgãos Públicos, Empresa/ contador que retém a folha de
pagamentos e mantém tratamento de dados dos
documentos relativos ao pagamento, Instituição bancária,
dentre outras);

Cláusula específica ao Agente de tratamento de dados, se
vinculado à empresa, para que, ocorrendo vazamento de
dados, e desde que tenha agido com dolo ou negligência
ou ainda excedido as regras estabelecidas pelo
empregador, o empregado seja responsabilizado por
eventual dano, com possibilidade de desconto em folha de
pagamento; para este mesmo empregado, inserir cláusulas
especificas para as regras de sigilo/ confidencialidade dos
dados;

Informar os prazos que documentos permanecerão
armazenados após a ruptura contratual*, em virtude de
obrigação prevista em Lei e para o exercício regular de
direitos em processos judiciais, administrativos e arbitral.



Nas relações de trabalho, o tratamento de dados se

encontrará condicionado ao expresso consentimento do

empregado?

Não, mas desde que, considerada cada base de tratamento
de dados, esteja presente uma das hipóteses de dispensa
do consentimento elencadas nos artigos 7º (Dados Pessoais)
e 8º, II (Dados Pessoais Sensíveis), ambos da Lei nº
13.709/18. Citamos, a título de exemplo, o tratamento
destinado ao cumprimento de obrigação legal, ao
atendimento ao legítimo interesse do empregador ou à
garantia da prevenção à segurança do empregado nos
processos de identificação e autenticação de cadastro em
sistemas eletrônicos. Frise-se, entretanto, que eventual
dispensa não desobriga o empregador quanto ao
atendimento aos princípios e demais diretrizes contidas na
LGPD, como o dever de informar ao empregado quanto à
finalidade específica do tratamento, sua forma e duração,
possibilidade de compartilhamento, entre outros (artigo 9º).
O tratamento também deverá se escorar na boa-fé e em
princípios como finalidade, adequação, necessidade, livre
acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção,
não discriminação e responsabilização (art. 6º). 



O empregador tem autorização automática pela lei

para manter os dados tratados? Existem alguns dados

que podem ser utilizados sem o conhecimento do

empregado?

É necessário dar ciência ao empregado de todo e qualquer
dado tratado e armazenado, especificando-se sua
respectiva finalidade. Dados armazenados precisam ter uma
finalidade específica e propósito certo, do contrário devem
ser descartados. Como dito anteriormente, o empregado
não precisa consentir com o tratamento de dados que se
preste, por exemplo, ao cumprimento de obrigação legal ou
ao atendimento de legítimo interesse do empregador (deve
a empresa cientificá-lo, no entanto), dentre as quais
elencamos obrigações mensais da contraprestação de
trabalho/ benefícios (exemplo: dados bancários,
dependentes com pensão descontada em folha, vale
refeição, vale transporte, plano de saúde, órgãos oficiais
relativos à previdência e FGTS). De toda forma, caberá ao
empregador o dever de cautela e zelo/ cuidados a serem
observados quanto a proteção e segurança no trânsito de
dados entre empresas.



DAS MEDIDAS
A SEREM
ADOTADAS
PELO RH COM
O ADVENTO DA
LGPD



Criar sistemas de monitoramento de dados, de forma
que seja possível saber quais dados são coletados e em
que lugar estão armazenados;
Restringir o acesso às informações e garantir a
segurança;
Selecionar os dados que são realmente necessários
para a empresa;
Conferir se todos os documentos de autorização foram
emitidos e assinados pelos colaboradores.  Revisar
periodicamente o armazenamento de dados para que
não permaneçam arquivados além do tempo necessário;
Garantir o acesso imediato das informações pelas
pessoas autorizadas e conectá-las sempre que for
necessário alterar ou excluir, respeitando os dados
obrigatórios pela empresa e os previstos em lei;
Assegurar a transparência das informações aos seus
respectivos titulares. Como sugestão, poderá ser
elaborado formulário que explique brevemente a LGPD
e questione o funcionário ou candidato sobre a
autorização dos seus dados e mostrem explicitamente
para qual finalidade;
Investir em  treinamentos  direcionados para os
funcionários e manter as equipes alinhadas conforme a
LGPD;
Obter expresso consentimento do candidato em
processo seletivo em oferecer os seus dados para a
empresa, permitindo a utilização durante o processo,
bem como o armazenamento para eventual banco de
currículo.



Processo seletivo e banco de currículos;
Dados fornecidos (do colaborador e seus dependentes)
à seguradora do plano de saúde e seguro de vida;
Dados compartilhados com a empresa responsável por
fechamento da folha de pagamento;
Envio de dados para sindicatos e órgãos públicos;
Exames admissionais e demissionais;
Exames toxicológicos.

Pontos que exigirão atenção redobrada dentro da

rotina do RH



Quem é o DPO?

O Data Protector Officer, na legislação nacional, é
denominado encarregado de dados e é figura central e
controversa da LGPD. Pode ser pessoa natural ou jurídica,
integrante da equipe da empresa ou não. Atua como ponte
entre o controlador (empresa) e os titulares de dados, bem
como entre o controlador e a Agência Nacional de Proteção
de Dados. É profissional de caráter multidisciplinar, devendo
ter conhecimento de legislação e tecnologia da informação,
sobretudo. Bem assim, deve atuar de maneira integrada ao
setor de tecnologia da informação da empresa, no intuito
de eliminar eventuais brechas nos sistemas de segurança e,
assim, evitar vazamento de dados. Em função de atuar
exclusivamente sob orientação do controlador, em princípio,
não recai sobre o DPO a responsabilidade (e a sanção) por
eventual vazamento de dados. Excepcionados casos em
que comprovados seu dolo ou culpa.



DAS CAUTELAS
NO PERÍODO PÓS
CONTRATUAL



Eliminação de dados após a rescisão contratual, à

exceção daqueles que guardarem relação com

obrigações legais relativas à transmissão de

informações aos poderes públicos, bem como para o

exercício regular de direitos em processo judicial,

administrativo e arbitral;

Deve constar expressamente do termo de rescisão

contratual previsão de armazenamento de dados

pessoais por determinado período, esclarecendo a

finalidade dessa disposição, por sua vez escorada nas

hipóteses de cumprimento de obrigações legais,

legítimo interesse ou exercício regular de direito em

defesa de processo judicial, administrativo ou arbitral;

O empregador, nos termos do artigo 477, § 6o da CLT,

deverá comunicar a dispensa do empregado aos órgãos

competentes, bem como entregar ao empregado os

documentos que comprovem tal comunicação no prazo

de 10 (dez) dias a partir do término do contrato de

trabalho.



Qual o limite temporal para a empresa manter a

conservação do tratamento de dados dos ex-

empregados?

Infelizmente, não há uma resposta fechada para essa

questão. No que se refere à preservação do exercício

regular de direitos em processo judicial, administrativo e

arbitral, fala-se em observância à prescrição bienal

trabalhista para fins de conservação dos dados - artigo 7º,
inciso XXIX da Constituição Federal. Porém, não

concordamos com essa generalização. Há situações que

fogem dessa regra prescricional. Em relação aos pedidos de

reparação por danos materiais, morais e estéticos oriundos

de acidentes de trabalho ou doenças profissionais, por

exemplo, o termo inicial para a contagem do prazo

prescricional não necessariamente coincide com a data da

ruptura contratual. Em igual sentido, vale citarmos a

hipótese do absolutamente incapaz, contra o qual não corre

prescrição.



Qual o limite do prazo para tratamento de dados,

considerando os regramentos suscitados envolvendo

ações em que se debate acidente de trabalho?

A partir da Emenda Constitucional 45/2004 – aplicação da

prescrição trabalhista do artigo 7º, XXIX da CF.

Anteriormente à EC 45/2004 aplicava-se a prescrição civil:

código de 1916 - 20 (vinte) anos; Código Civil de 2002 - 03

(três) anos. Dada a diminuição abrupta do prazo de 20

(vinte) anos para 03 (três) anos, o artigo 2.028 do novo

Código Civil trouxe a seguinte regra de transição: “Serão os

da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código,

e se, na data de sua entrada em vigor, já houver

transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei

revogada.”. Respondendo a questão, quando levamos em

conta que o TST já afastou a prescrição em ação ajuizada

mais de 20 anos após a ruptura do contrato de trabalho

(RR-652-90.2011.5.04.0811), a resposta mais adequada seria:

o máximo de tempo possível.



DAS SANÇÕES
E DAS
PENALIDADES
PREVISTAS
PELA LGPD



Verificada infração cometida às determinações

previstas na Lei pelo Agente de Tratamento de Dados

será instaurado procedimento administrativo,

respeitando o devido processo legal e a ampla defesa; 

As sanções serão aplicadas de forma gradativa, isolada

ou cumulativa, considerando os critérios e parâmetros: a

gravidade e a natureza das infrações e dos direitos

pessoais afetados; a boa-fé do infrator; a vantagem

auferida ou pretendida pelo infrator;   a condição

econômica do infrator; a reincidência; o grau do dano;

a cooperação do infrator; a adoção reiterada e

demonstrada de mecanismos e procedimentos internos

capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento

seguro e adequado de dados, a adoção de política de

boas práticas e governança; a pronta adoção de

medidas corretivas; e a proporcionalidade entre a

gravidade da falta e a intensidade da sanção;

A penalidade de maior gravidade será imposta em caso

de reincidência, quando já tiver ocorrência de violação

ao mesmo dispositivo legal;

Nas hipóteses de aplicação multa a ANPD poderá

considerar o faturamento total da empresa ou grupo de

empresas, quando não dispuser do valor 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;



Os agentes de tratamento de dados ficam sujeitos às

seguintes sanções administrativas, previstas no artigo 52

da LGPD: 

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 - Ao optar pela multa diária a ANPD deve

obrigatoriamente fundamentar as razões, observando a

gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo

causado, contendo ainda a descrição da obrigação

imposta e prazo razoável para o cumprimento. Somente

em caso de descumprimento o valor de multa diária será

aplicada (artigo 54 da LGPD);

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;



As sanções previstas nos incisos X, XI, XII, do artigo 52,

da LGPD, somente serão aplicadas ao reincidente, cuja

penalidade anterior seja qualquer uma das anteriores, à

exceção da advertência.

X - suspensão parcial do funcionamento do banco de

dados a que se refere a infração pelo período máximo

de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a

regularização da atividade de tratamento pelo

controlador;

XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento

dos dados pessoais a que se refere a infração pelo

período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual

período;  

XII - proibição parcial ou total do exercício de

atividades relacionadas a tratamento de dados. 



DAS ETAPAS PARA
IMPLEMENTAÇÃO
DAS DIRETRIZES
DA LGPD NA SUA
EMPRESA



Mapeamento

01

Revisão da segurança tecnológica da empresa

02

Revisão e adequação de contratos

03

Revisão dos processos internos

04

Definir DPO (Data Protection Officer)

05

Treinamento dos colaboradores

06

Auditorias constantes

07



linkedin.com/company/advrmm


