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“A transparência deve ser diretamente
proporcional ao Poder.

A privacidade deve ser inversamente
proporcional ao Poder.”

Assange, 2015
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Proteção de dados pessoais

LGPD

Lei Geral de Proteção  

de Dados Pessoais

Lei 13.709/2018

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

Conceito
Dados Pessoais Sensíveis

Art. 5º, I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural
identificada ou identificável;

Art. 5º, X - 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;



Princípios (art. 6 da LGPD)

Finalidade Adequação Necessidade

Livre acesso
Qualidade dos  

dados
Transparência

Segurança Prevenção
Não  

discriminação

Responsabiliza-

ção e prestação  

de contas

1. DEVER DE TRANSPARÊNCIA

2. DEVER DE INFORMAR – REGRAS CLARAS

PROTEÇÃO DE DADOS

3. DEVER DE SEGURANÇA

4. DEVER SE SIGILO E  
PESSOAIS

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.



LGPD – LEI 13.709/2018 – ARTIGO 7

§ 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé  
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)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2


Iniciativa Dados Abertos – CNJ e Judiciário

 Dados de Processos – Judiciais Dados de Processos Judiciais no  
Brasil, criado pela Portaria CNJ/63/2019.

 Resolução nº. 185/2013 do CNJ
 Lei de Acesso à Informação 12.527/2011



• Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá
ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

• IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado  
ou editado por:

• a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde
que não contratem disparo em massa de
conteúdo (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); ou

• b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de
impulsionamento e de disparo em massa de
conteúdo (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).

10

Disparos massificados em  
redes sociais
Resolução nº 23.610/2019

Dispõe sobre  
propaganda eleitoral,  
utilização e geração do  
horário gratuito e  
condutas ilícitas em  
campanha eleitoral.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57j


Compartilhamento com  
base de dados eletrônicos  
Resolução nº 23.610/2019

• Art. 31. É vedada às pessoas relacionadas no  
art. 24 da Lei nº 9.504/1997, bem como às
pessoas jurídicas de direito privado, a
utilização,
pessoais

doação ou cessão de dados
de seus clientes,

candidatos, de partidos políticos ou
em favor de

de
coligações (Lei nº 9.504/1997, art. 24 e art.
57-E, caput; ADI nº 4650; e Lei nº
13.709/2018, art. 1º e art. 5º, I).
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art57d
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm


LGPD – Tratamento de dados  
sensíveis

Art. 11º 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 órgãos de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;
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 (...)

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;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art1


Pontos de Atenção

Aplicabilidade do

art. 11º

Aplica-se o artigo 11º  

a qualquer tratamento  

de dados que revele  

dados pessoais  

sensíveis e que possa  

causar dano ao  

titular

Vantagem  

econômica

É vedada a  

comunicação ou o  

uso compartilhado  

entre controladores  

de dados pessoais  

sensíveis referentes  

à saúde com objetivo  

de obter vantagem  

econômica

Dados Pessoais Sensíveis – LGPD
Exceção da

Vantagem

Econômica

Prestação de  

serviços de saúde,  

de assistência  

farmacêutica e  

assistência à saúde,  

incluídos os serviços  

de diagnose e  

terapia, em benefício  

dos interesses dos  

titulares

Atenção

É vedado às  

operadoras de  

planos de saúde o  

tratamento de  

dados de saúde para  

a prática de seleção  

de riscos na  

contratação e  

exclusão de  

beneficiários

Art. 26 § 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);
V - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou
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, desde que vedado o tratamento para outras finalidades.



Cap IV - Tratamento de Dados pelo Poder Público

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.

LGPD



Cap IV - Tratamento de Dados pelo Poder Público

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.

LGPD



LGPD

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.- se for indicado um encarregado para as operações de tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 39; 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;

V.- na hipótese de a transferência dos dados objetivar a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a

segurança e a integridade do titular dos dados; ou
em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou

IV - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada  
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, desde que vedado o tratamento para outras finalidades.

VI - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta Lei.
§ 2º Os contratos e convênios de que trata o § 1º deste artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm


LGPD

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 nestaLei;

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.



LGPDE LAIEM  
PERSPECTIVA



Conflitos entre leis

• Lei de Acesso à informação Lei 12.527/2011 (entrou em vigor em 06 de  
maio de 2012)

• Princípio de qualquer cidadão pode solicitar informações

• Regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas.

Acesso é a regra, o sigilo, a exceção (divulgação máxima)
Hipóteses de sigilo são limitadas e legalmente estabelecidas (limitação de exceções)
Fornecimento gratuito de informação, salvo custo de reprodução (gratuidade da informação)
Divulgação proativa de informações de interesse coletivo e geral (transparência ativa)
Criação de procedimentos e prazos que facilitam o acesso à informação (transparência  

passiva)



Conceitos Importantes

Fonte: https://www.serpro.gov.br/lgpd/noticias/2020/lei-acesso-informacao-lai-lei-geral-protecao-dados-pessoais-lgpd

https://www.serpro.gov.br/lgpd/noticias/2020/lei-acesso-informacao-lai-lei-geral-protecao-dados-pessoais-lgpd


REFERÊNCIAS - LAI X LGPD
TEMA NA LGPD LAI

Conceito de Dado Pessoal (Art. 5, I) Art. 4, IV

Tratamento de Dados (Art. 5, X) Art. 4, V

Princípio da Transparência (Art. 6, VI) Art. 6, I

Princípio da Qualidade (art. 6, V) Art. 4, VIII

Consentimento (Art. 7, I) Art. 31, §2, II

Fonte: https://www.serpro.gov.br/lgpd/noticias/2020/lei-acesso-informacao-lai-lei-geral-protecao-dados-pessoais-lgpd

https://www.serpro.gov.br/lgpd/noticias/2020/lei-acesso-informacao-lai-lei-geral-protecao-dados-pessoais-lgpd
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Direitos
dos  

titulares

Art. 18

Confirmação da  
existência do  
tratamento

Acesso aos  
dados

Correção de  
dados

Anonimização,  
bloqueio ou  

eliminação de  
dados  

excessivos
Portabilidade  

de dados

Eliminação de  
dados

Informação  
sobre  

compartilhame  
nto de dados

Revogação do  
consentimento

https://www.dataprotection.ie/e 
n/covid-19-and-subject-access-
requests

Autoridade Irlandesa soltou uma  
nota sobre flexibilização do  
direito dos titulares. Com a  
extensão do prazo de resposta às  
requisições de titulares por até 2  
meses em razão do atual cenário  
do Covid-19.

https://www.dataprotection.ie/en/covid-19-and-subject-access-requests


A LGPD VAI  

ENTRAR EM  

VIGOR OU SER  

PRORROGADA?



Redação alterada desde abril a julho:

“Art. 65. Esta lei entra em vigor:  
(Redação dada pela Lei nº 13.853, de  
2019)
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)
I-A – dia 1º de agosto de 2021,  
quanto aos arts. 52, 53 e 54;  
(Incluído pela Lei nº 14.010, de 2020)  
II - em 3 de maio de 2021, quanto  
aos demais artigos. (Redação dada  
pela Medida Provisória nº 959, de
2020)”

05.08.2020



Para mais informações acesse: https://lgpd.zutech.io

CU POM DESCONTO ESPECIAL
OABSP20LGPDPECK
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Para adquirir livro LGPD: https://www.editoradodireito.com.br/protecao-de-dados-pessoais-comentarios-a-lei-n--
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https://www.editoradodireito.com.br/protecao-de-dados-pessoais-comentarios-a-lei-n--13-709-2018--lgpd----2-edicao/p
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@patriciapeckpinheiro


