


O presente e-book destina-se a ser 

um guia prático, rápido e objetivo 

a respeito do impacto que a Lei n.º 

13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 

de Dados trouxe às empresas 

privadas. Registre-se, portanto, que 

não é o foco ser uma obra exauriente 

do tema, mas sim, trazer um 

conjunto de perguntas e respostas 

facilitadoras ao intérprete da Lei.

É bem verdade que a Lei dependerá 

de sua aplicação pelo Poder 

Judiciário para ter a sua efetividade 

e consequências consolidadas, 

mas esse guia servirá para trazer 

questões gerais e apontamentos 

colaborativos ao intérprete.



Quais os objetivos da Lei n.º 

13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 

de Dados?

Segundo o artigo 1.º da Lei n.º 

13.709/2018 são objetivos gerais 

da Lei: a) proteger os direitos 

fundamentais de liberdade 

e de privacidade; b) o livre 

desenvolvimento da personalidade 

da pessoa natural. 

Quais os fundamentos da Lei n.º 

13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 

de Dados?

Os fundamentos da Lei estão 

enumerados no artigo 2.º, a saber: 

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.

Quem é o titular de dados pessoais?

Toda pessoa física. A Lei não tutela 

os dados particulares da pessoa 

jurídica.

Quando eu estarei realizando 

tratamento de dados pessoais?

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.



Qual é o âmbito de abrangência da 

Lei n.º 13.709/2018 – Lei Geral de 

Proteção de Dados? 

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; III - os dados 

pessoais objeto do tratamento 

tenham sido coletados no território 

nacional.

Há algum tipo de tratamento 

de dados pessoais que a Lei n.º 

13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 

de Dados não se aplica?

Sim. A 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.



Qual a definição de dado pessoal?

De acordo com a Lei, dado pessoal 

é a informação relacionada a pessoa 

natural identificada ou identificável.

Quando é possível a realização de 

tratamento de dados pessoais?

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,; 

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, ; 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; 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 X - para a proteção do crédito, 

inclusive quanto ao disposto na 

legislação pertinente. VIII - para a 

tutela da saúde, exclusivamente, 

em procedimento realizado por 

profissionais de saúde, serviços de 

saúde ou autoridade sanitária; 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 X - 

para a proteção do crédito, inclusive 

quanto ao disposto na legislação 

pertinente.

É possível o tratamento de dados 

pessoais sensíveis? 

Sim, mas apenas nos seguintes 

casos: 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; 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 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.



O que são dados pessoais 

sensíveis?

É o 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 natura.

O tratamento de dados pode ser 

realizado por tempo indefinido ou 

há um prazo de término?

O tratamento não pode ser realizado 

por tempo indeterminado, há, 

na lei, as hipóteses de término 

de tratamento, que 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.

Encerrado o tratamento, o que eu 

faço?

Após o término da autorização para 

tratamento dos dados pessoais, eles 

deverão ser eliminados, podendo ser 

conservados apenas nas seguintes 

hipóteses: 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.



Quais os direitos do titular de 

dados pessoais?

Os direitos estão enumerados no 

artigo 18 da Lei n.º 13.709/2018 – 

Lei Geral de Proteção de Dados 

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; 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; 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.

Quais os deveres do controlador de 

dados?

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.

Qual a responsabilidade dos 

danos causados pela violação às 

disposições da Lei?

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. A fim de assegurar a 

efetiva indenização ao titular dos 

dados: 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

Qual o conceito de controlador?

Controlador é toda pessoa natural 



ou jurídica, de direito público ou 

privado, a quem competem as 

decisões referentes ao tratamento de 

dados pessoais; 

Qual a definição de operador?

Operador é toda pessoa natural 

ou jurídica, de direito público ou 

privado, que realiza o tratamento 

de dados pessoais em nome do 

controlador

Qual a definição de encarregado?

Encarregado é toda pessoa natural, 

indicada pelo controlador, que atua 

como canal de comunicação entre 

o controlador e os titulares e a 

autoridade nacional.

Eu posso ter um programa 

interno de conformidade com a 

Lei n.º 13.709/2018 – Lei Geral de 

Proteção de Dados e ainda sim ser 

responsabilizado?

Sim, o programa deve ser idealizado 

por um profissional, eis que 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.

Quais as medidas devo adotar?

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.



Quais as penalidades?

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 - 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; VIII - 

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.
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