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LEI GERAL DE PROTEÇÃO AOS DADOS

• LEI 13.709/18 – 15/08/18

• VIGÊNCIA – 18/09/2020

• Penalidades administrativas – 01/08/21

• Conselho da Europa – Resolução 22/73, 29/74

• União Europeia – Diretiva 46/95

• GDPR – 25/05/2018



SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO – DATA ECONOMY (ECONOMIA DA 
INFORMAÇÃO)

MONITORAMENTO

CORREIO ELETRÔNICO

CRIAÇÃO DE PERFIS PARA FINS ESPECÍFICOS

INTERNET DAS COISAS

REDES SOCIAIS

COMÉRCIO ELETRÔNICO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

E-COMMERCE
COOKIES



BREVE DEMONSTRAÇÃO SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DA DATA PROTECTION

• Aspectos concorrenciais

• caso ifood: “Como apps de
entrega estão levando pequenos
restaurantes à falência”
www.bbc.com/portuguese/geral-
51272233

http://www.bbc.com/portuguese/geral-51272233


BREVE DEMONSTRAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA 
DA DATA PROTECTION

• Aspectos concorrenciais

• caso Target:
monitoramento
dos padrões de
comportamento
para enviesamento
de consumo



BREVE DEMONSTRAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DATA
PROTECTION

• Caso Target: Hoje, a Target sabe que, se uma
mulher de 23 anos levou para casa uma loção de
manteiga de coco, uma bolsa grande o suficiente
para guardar fraldas, suplementos como zinco e
magnésio e um tapete azul, há 87% de chance de
ela estar esperando um bebê há 3 meses.



BREVE DEMONSTRAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DATA
PROTECTION

• Impacto na tomada de decisões empresariais na relação
comercial com consumidores.

• Exemplo: oferta de passagens aéreas com base na localização
geográfica do cidadão, prática conhecida como geopricing
(precificação geográfica). Exemplo: acesso o site
http://www.moovin.com.br/ e veja a oferta de “Sistema Multi-
preços”, consistente na possibilidade aplicar preços diferentes para
um mesmo produto conforme a origem de acesso (comparadores
de preço e campanhas de marketing).

http://www.moovin.com.br/


BREVE DEMONSTRAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DATA
PROTECTION

✓ Proteção de direitos fundamentais,
especialmente no contexto laboral

▪ caso Amazon 1: “Amazon rastreia produtividade dos
trabalhadores e os dispensa por isso”. Fonte:
www.olhardigital.com.br/noticia/amazon-rastreia-
produtividade-dos-trabalhadores-e-os-dispensa-por-
isso/85218

http://www.olhardigital.com.br/noticia/amazon-rastreia-produtividade-dos-trabalhadores-e-os-dispensa-por-isso/85218


BREVE DEMONSTRAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DATA
PROTECTION

✓ Proteção de direitos fundamentais,
especialmente no contexto laboral

▪ caso Amazon 2: “Amazon desiste de ferramenta secreta
de recrutamento que mostrou viés contra mulheres: a
equipe vinha criando programas de computador desde
2014 para revisar os currículos dos candidatos a
emprego, com o objetivo de automatizar a busca por
talentos”.



BREVE DEMONSTRAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA DATA
PROTECTION

✓ Defesa da democracia

▪ caso Cambridge Analytica: vazamentos de dados do
Facebook a uma companhia que trabalhou na campanha
da eleição de Trump. Esse material foi utilizado em
conjunto com algoritmos, para criar um conjunto de ações
para influenciar eleitores nos Estados Unidos e em vários
outros países — em especial no pleito estadunidense de
2016 e no plebiscito sobre o Brexit.



DESVIRTUAMENTO



VULNERABILIDADES



NOTÍCIAS E REFLEXÕES



FONTES MATERIAIS E FUNDAMENTOS

DADO PESSOAL É O PRINCIPAL INSUMO DA ECONOMIA GLOBALIZADA E 
BASEADA NA TECNOLIGIA

ECONOMIA DIRIGIDA POR DADOS – DATA DRIVEN ECONOMY

FALTA DE COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS QUE NÃO SE ADEQUARAM

TENDÊNCIA DE MERCADO (AGREGAR VALOR À MARCA E À EMPRESA, MAIOR 
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DE INFORMAÇÕES ETC);

DESRESPEITO À DEMOCRACIA (eleição do Trump)

DESRESPEITO À DIREITOS FUNDAMENTAIS (Amazon)



• Necessidade de adequação aos padrões mundiais (No total, cerca de 125 países
no mundo já adotaram normas específicas de proteção e dados, o que revela a
grande adesão global à questão, dos quais 6, na América do Sul: Chile,
Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru e Colômbia.

• Trecho do relatório dos PLs nºs: 53/2018 (Câmara); 330/13 e 181/2014
(Senado); 131/2014, autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito da
Espionagem (CPIDAESP), os quais tramitaram em conjunto.

“A despeito do contexto de crise econômica, é seguro afirmar que o País
tem perdido oportunidades valiosas de investimento financeiro
internacional em razão do isolamento jurídico em que se encontra por não
dispor de uma lei geral e nacional de proteção de dados pessoais (LGPD)”
(Senador Ricardo Ferraço)



POR QUE AS EMPRESAS DEVEM SE ADEQUAR À LGPD?

• Empresas europeias ficaram praticamente impedidas de
contratar com empresas situadas em países que não dispõe do
nível de proteção adequado, o que incluía o Brasil (“isolamento”
que diminuía a competitividade das empresas brasileiras no
cenário internacional - Ferraço)

• Trata-se de um obrigação legal, com pesadíssimas multas e riscos
de responsabilidade civil (passivo) (multas de até 2% do
faturamento da empresa, limitado a R$ 50 milhões) e bloqueio ou
eliminação dos dados relacionados a uma infração.



POR QUE AS EMPRESAS DEVEM SE ADEQUAR À LGPD?

Penalidades 
Administrativas

(art. 52)

Responsabilidade civil
Moral e patrimonial

(art. 42)



FASES LEGISLATIVAS SOBRE DATA PROTECTION NO BRASIL

Fases da legislação infraconstitucional:

a) Fase de anomia infraconstitucional

b) Fase legislativa (principais...)
– Lei nº 8.078, de 11.10.1990 (CDC) (arts. 43 a 45)

– Lei nº 9.507, de 12.11.1997 (Habeas Data)

– Lei nº 12.414, de 9.06.2011 (Cadastro Positivo)

– Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (LAI)

– Lei nº 12.965, de 23.04.2014 (Marco Civil da Internet)

– Lei nº 13.709, de 14.08.2018 (LGDP)



EUROPA

GDPR - Vigor desde 
maio de 2018 – exige 
proteção de dados 
transferidos 
internacionalmente

BRASIL (Um dos 
últimos) para não 
perder a concorrência



LEI 
13.709/18

(14/08/2018)



LEI 13.709/18 
(14/08/2018)

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.



MISSÕES DA LGPD  - ART. 1º 

Proteger liberdades e direitos 
fundamentais;

Trazer segurança jurídica;

Estabelecer regras de Proteção de 
Dados



DESTINATÁRIOS DA LGPD

Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais:

Tratamento de dados pessoais de pessoas físicas;

Por pessoas físicas e jurídicas;  

No âmbito público e privado.



LEI 13.709/2018 - LGPD

• 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.



O QUE A LGPD NÃO REGULA?

Tratamento de dados pessoais para fins não econômicos, jornalísticos, 
acadêmicos e de segurança pública.

Tratamento de dados de pessoas jurídicas;

Art. 4º da LGPD 



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.



Art. 2º, A disciplina da proteção de dados pessoais tem como 
FUNDAMENTOS:

I Respeito à privacidade

II Autodeterminação informativa

III Liberdade de expressão, 
informação, comunicação e 

opinião

VI Livre iniciativa, concorrência e a defesa 
do consumidor

V Desenvolvimento econômico e 
tecnológico e à inovação

VII  Direitos humanos, livre 
desenvolvimento da personalidade, 
dignidade e o exercício da cidadania 

pelas pessoas naturais.IV Inviolabilidade da intimidade, 
honra e imagem





CONCEITOS 
BÁSICOS
(art. 5º da LGPD)



CONCEITOS BÁSICOS
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;

*A lei não conceitua dado sensível. O rol é exemplificativo ou taxativo? O que no futuro
vai permitir classificar/segregar a pessoa? A ANPD terá a importante missão de
mencionar outras hipóteses, até porque ela tem como papel a interpretação da lei, nos
termos da própria LGPD.



TITULAR:

PESSOA NATURAL A QUEM SE REFEREM OS DADOS PESSOAIS QUE 
SÃO OBJETO DE TRATAMENTO;

DADOS PESSOAIS

-Dados Cadastrais (CPF, RG etc);

-Fotografias;

-Imagens;

-Logs

-Cookies

-Qualificação profissional e afins (salário, 
profissão, função etc);

-Geolocalização;

-Qualificação pessoal;

-Características pessoais.

DADOS SENSÍVEIS

-Origem Racial e Etnica;

-Convicção Religiosa;

-Opinião Política;

-Filiação a Sindicato;

-Organização de caráter religiosa, política ou 
filosófica;

-Saúde;

-Vida e opção sexual;

-Dados genéticos;

-Dados biométricos.



CONCEITOS BÁSICOS

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;

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.







Anonimização vs. pseudonimização

Art. 13, § 4º se refere à pseudonimização como 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.

A definição é bem semelhante à trazida pelo GDPR: é o tratamento de dados pessoais
de forma que deixem de poder ser atribuídos a um titular de dados específico sem
recorrer a informações suplementares, desde que essas informações sejam mantidas
separadamente e sujeitas a medidas técnicas e organizativas para assegurar que os
dados pessoais não possam ser atribuídos a uma pessoa singular identificada ou
identificável.





IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador;

Encarregado

(DPO)

Controlador Operador

TITULARESANPD





ENCARREGADO DE 
DADOS – DPO 

(PESSOA FÍSICA OU 
JURÍDICA, INTERNA 

OU EXTERNA)

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.



Encarregado (DPO)

✓ Quais são atribuições do DPO?
✓ O encarregado deverá ser detentor de conhecimento jurídico-regulatório?
✓ O empregador é obrigado a ter um encarregado (DPO)?
✓ E as pequenas empresas?
✓ Deve ser empregado ou pode-se firmar um contrato de prestação de serviços? Pode ser PJ?
✓ O DPO pode exercer outras funções na empresa?
✓ O DPO pode ter acesso aos dados pessoais e às operações de tratamento? E o conflito de interesses?
✓ O encarregado pode ser destituído ou penalizado pelo pelo regular desempenho de suas funções?
✓ A quem o DPO deve se reportar?
✓ Um grupo econômico pode indicar apenas um DPO?
✓ O DPO é enquadrado como categoria diferenciada?
✓ O DPO pode receber do Controlador e/ou do Operador instruções relativamente ao exercício das

suas funções ou deve ser garantida a autonomia técnica e profissional no exercício do cargo de DPO?
✓ Escritório de advocacia pode exercer o papel de DPO?



CONCEITOS BÁSICOS

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;



CONCEITOS BÁSICOS

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; (dados sensíveis: “[...] consentir, de forma
específica e destacada, para finalidades específicas”.



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;

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;

DADOS PESSOAIS – DADOS P. SENSÍVEIS



DADOS PESSOAIS – DADOS P. SENSÍVEIS
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;

c) realização de estudos por órgão de
pesquisa, garantida, sempre que possível,
a anonimização dos dados pessoais
sensíveis;

[Omisso]

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;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm


DADOS PESSOAIS – DADOS P. SENSÍVEIS
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) Vigência

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.

[OMISSO]

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) Vigência

[OMISSO]

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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art65..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art65..


DÚVIDAS 
TRABALHISTAS????



EXEMPLOS

• Cumprimento de  obrigação legal ou  regulatória – CLT e outras;

• Proteção à vida /incolumidade física – exame médico de gravidez, AIDS e tipo sanguíneo;

• Execução de contrato ou de procedimentos preliminares de contrato - Serasa, antecedentes
criminais, psicotécnico, redes sociais;

• Interesse legítimo – apuração interna de assédio sexual; prática de assédio moral; discriminação
religiosa; justa causa por violação do sigilo; investigações internas;

• Tutela à saúde – acidente de trabalho.



Câmeras internas;

Uso de Crachá com dados do empregado durante o atendimento ao Público;

Compartilhamento de dados com terceiros.

FINALIDADE LEGÍTIMA



LEGÍTIMO INTERESSE DO CONTROLADOR (Art. 7º, 
inc. IX)

• 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.



LEGÍTIMO INTERESSE DO CONTROLADOR 

• § 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.

• § 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.



REQUISITOS PARA O TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS: 

• Exemplo prático de interesse legítimo:

Empregador monitora de forma não oculta os perfis de redes sociais de ex-
empregados com o intuito de aferir, através do histórico profissional disponibilizado
nestas redes, se estes cumprem com as cláusulas de não concorrência ou de
confidencialidade constantes dos seus contratos de trabalho, cujas referidas
cláusulas continuam em vigor mesmo após a cessação dos respectivos vínculos
laborais, a finalidade desse tratamento pode ser entendida como, em abstrato,
legítima.



REQUISITOS PARA O TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS: 

• Exemplo prático de interesse legítimo:

O tratamento de dados pessoais decorrentes dessa monitorização pode ser fundamentado
na necessidade do mesmo para a tutela dos interesses legítimos da entidade
empregadora – i. e., a não transferência de know-how, técnicas e métodos de antigos
trabalhadores para empresas diretamente concorrentes com a atividade por esta exercida
– desde que tal monitorização seja realizada da forma menos intrusiva possível. (LUIS,
João Vares; HENRIQUES, Sérgio Coimbra. Consentimento e outros fundamentos de licitude
para o tratamento de dados pessoais em contexto laboral. In: Anuário da proteção de
dados 2019. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2019, p. 32)



REQUISITOS PARA O TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS: 

• Exemplo prático de interesse legítimo:

O GT29 aponta exemplo concreto sobre o tema: “Um empregador monitoriza os perfis de antigos
empregados no LinkedIn que estão envolvidos durante a vigência das cláusulas de não concorrência.
A finalidade desta monitorização consiste em controlar a conformidade com essas cláusulas. A
monitorização é limitada a estes antigos empregados. Enquanto o empregador puder provar que
tal monitorização é necessária para proteger os seus interesses legítimos, que não existem outros
meios menos invasivos disponíveis e que os antigos empregados tenham sido devidamente
informados da extensão da observação regular das suas comunicações públicas, o empregador
pode invocar o fundamento jurídico do art. 7.º, alínea f), da Diretiva” (cfr. ponto 5.2 do Parecer
2/2017 do GT29).



TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS CUJO ACESSO É 
PÚBLICO (ART. 7º, § 3º)

§ 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.

§ § 1ºe 2º - Revogados



DISPENSA DO CONSENTIMENTO

Art. 7º […]
§ 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.

§ 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.

Publicar em rede social é tornar público?



CONSENTIMENTO ESPECÍFICO PARA 
COMPARTILHAMENTO DE DADOS

Art. 7º […]

§ 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.



TRATAMENTO POSTERIOR DADOS PESSOAIS 
PÚBLICOS 

Art. 7º […]

§ 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)



A FORMA COMO DEVE SE DAR O CONSENTIMENTO

• 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.



A FORMA COMO DEVE SE DAR O CONSENTIMENTO

• Para o GT29, exemplos de consentimentos explícitos são:

• (i) Confirmação do consentimento por meio de uma declaração por escrito;

• (ii) Assinatura de uma declaração escrita;

• (iii) Envio de declaração por meio do preenchimento de um formulário 
eletrônico;

• (iv) Envio de declaração por e-mail; 

• (v) Envio de um documento assinado digitalizado; 

• (vi) Usando uma assinatura eletrônica.



AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA O TRATAMENTO 

• § 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades
determinadas, e as autorizações genéricas para o tratamento de
dados pessoais serão nulas.



REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO: TEMPO E 
MODO

• § 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
inc. VI do caput do art. 18 desta Lei.



ALTERAÇÕES QUANTO TRAMENTO DE DADOS JÁ 
COLHIDOS 

• § 6º Em caso de alteração de informação referida nos incisos I (finalidade
específica do tratamento), II (forma e duração do tratamento), III (identificação
do controlador) ou V (informações acerca do uso compartilhado de dados pelo
controlador e a finalidade) 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.



PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO

• 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;



ACESSO AOS DADOS PESSOAIS PELO TITULAR 

• 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.



NULIDADE DO CONSENTIMENTO

• § 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.



MUDANÇAS DA FINALIDADE INCOMPATÍVEIS COM O 
CONSENTIMENTO ORIGINAL

• § 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.



FORNECIMENTO DE DADOS COMO CONDIÇÃO P/ O FORNECIMENTO 
DE PRODUTO/SERVIÇO OU P/ EXERCÍCIO DE DIREITO 

• § 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.



TÉRMINO DO TRATAMENTO DOS DADOS

REGRA => ELIMINAÇÃO DOS DADOS

AUTORIZADA A GUARDA PARA:

• Cumprimento de obrigação legal, regulatória (PRESCRIÇÃO?);

• Estudos por órgãos de pesquisa, garantida a anonimização;

• Transferência a terceiro, respeitados os requisitos da LGPD;

• Uso exclusivo do controlador, vedado o acesso por terceiro, e desde que 
anonimizados os dados.



PRESCRIÇÃO

• Por quanto tempo o empregador poderá armazenar os dados?

• Marco inicial: ciência inequívoca

• Candidatos ao emprego: 5 anos

• Empregados e ex-empregados: 5 anos ou 2 anos ou tempo indeterminado
(imprescritível) .



PRESCRIÇÃO

• Por quanto tempo o empregador poderá armazenar os dados?

• [...] não há falar em prescrição bienal, pois não houve contrato de trabalho 
e tampouco rescisão contratual, o que atrai a incidência da prescrição 
quinquenal. Assim, [...] inexistia relação de emprego, e em se tratando de 
fase pré-contratual, aplica-se a prescrição quinquenal do art. 7º, XXIX, da 
Constituição Federal, incidente às relações de trabalho. [...] (E-ED-RR-AIRR-
173400-24.2008.5.02.0445, SDI-1, Relator Ministro Aloysio Correa da Veiga, 
DEJT 11/04/2017).



DIREITOS DOS 
TITULARES –

ARTIGO 18

 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;

 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.



QUEM TERÁ 
ACESSO AOS 
DADOS DOS 

TRABALHADORES?

Encarregado

Terceiros 

RH

Outros

Necessidade de treinamento de todos



VAZAMENTO

RESPONSÁVEL: CONTROLADOR? 
OPERADOR?

PODE SER PUNIDO O ENCARREGADO?



RESPONSABILIDADE CIVIL
(arts. 42 a 45, da LGPD)



DA RESPONSABILIDADE CIVIL 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.



DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO RESSARCIMENTO 
DE DANOS

• § 1º 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;



DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO RESSARCIMENTO 
DE DANOS

• 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, (1) for verossímil a alegação, (2) houver 
hipossuficiência para fins de produção de prova ou (3) quando a produção de prova 
pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa.



DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO RESSARCIMENTO 
DE DANOS: EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE

• 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.



FISCALIZAÇÃO

• Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, órgão da administração 
pública federal, integrante da Presidência da República.

• Órgão com autonomia técnica, mas sem autonomia financeira;

• “Órgão regulador” com relação à proteção de dados no Brasil;

• Outras entidades fiscalizadoras: órgãos de proteção ao trabalhador (MPT,  MPF etc.).



PRINCIPAIS FUNÇÕES DA ANPD

• I - zelar pela proteção dos dados pessoais;

• 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;

• XIII - editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e

• privacidade;

• 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 à Lei;

• XX - deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação  desta Lei, as suas 
competências e os casos omissos;



PENALIDADES

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

• 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;

• multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

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

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

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



EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE

São agentes de tratamento: o controlador e o operador

Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem:

- que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;

- que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais
que lhes é  atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados; ou

- que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.



NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA



GDPR – ART. 88

• Os Estados-Membros podem estabelecer, no seu ordenamento jurídico ou em
convenções coletivas, normas mais específicas para garantir a defesa dos direitos e
liberdades no que respeita ao tratamento de dados pessoais dos trabalhadores no
contexto laboral, nomeadamente para efeitos de recrutamento, execução do contrato de
trabalho, incluindo o cumprimento das obrigações previstas no ordenamento jurídico ou
em convenções coletivas, de gestão, planeamento e organização do trabalho, de igualdade
e diversidade no local de trabalho, de saúde e segurança no trabalho, de proteção dos bens
do empregador ou do cliente e para efeitos do exercício e gozo, individual ou coletivo, dos
direitos e benefícios relacionados com o emprego, bem como para efeitos de cessação da
relação de trabalho.



CASOS PRÁTICOS 



Biometria

Lei da transparência

Sindicato

Nome social

Atestado médico



Fases 
Preliminares
Tratativas
Seleção



FASES

Intenso fluxo de “Dados Pessoais” na relação de trabalho:

(a) as fases anteriores à sua celebração (informações sobre o
candidato, currículo, histórico etc.). Cuidados com a
discriminação no processo seletivo (pré-contrato):
formulários claros, com observância das informações que
necessitam de consentimento expresso, manifestação livre,
informada e inequívoca por meio do qual ele concorda com o
tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade e
adequação determinada). E se não for contratado?



CONTRATO



FASES

(b) pela celebração do contrato de trabalho (dados

cadastrais, filiação a sindicado, endereço, nomes

dos genitores, escolaridade, situação familiar,

nomes dos filhos, idade, tipo sanguíneo etc.)



FASES

c) durante a execução do contrato de trabalho (jornada,

valor do salário, descontos, faltas, motivos das faltas,

doenças, acidentes, situações conjugais e familiares que

podem ter reflexos em providências da empresa, como o

pagamento de pensão, inclusão de dependente no plano

de saúde etc.)



EXTINÇÃO 
DO 
CONTRATO E 
PÓS 
EXTINÇÃO



FASES

c) término do contrato de trabalho (motivo do

desligamento, valor das verbas rescisórias etc.). E o

empregado que morrer.

d) Quanto tempo pode armazenar?



COMPATILHAMENTO

e) Compartilhamento entre o Empregador-Controlador e
outros Controladores e os órgãos públicos. Ex.: convênios
médicos, planos de saúde, vale-refeição, e-Social,
consultorias contratadas, SESMT na hipótese em que não
são constituídos na própria empresa. Haverá tratamento
de dados pessoais ainda, em relação aos dados dos
empregados das empresas terceirizadas que forem
transmitidas à empresa contratante.



CASOS PRÁTICOS

• Situação 1: Sindicato oficia a empresa 
solicitando a relação completa de seus 
empregados, devidamente 
identificados com nome completo, 
CPF, RG e demonstrativo de 
pagamentos.

• Situação 2: Sindicato oficia a empresa 
solicitando a relação completa de seus 
empregados, devidamente 
identificados com nome completo, 
CPF, RG e demonstrativo de 
pagamentos, conforme previsto em 
norma coletiva.



CASOS PRÁTICOS

• Situação 3: Empresa pergunta ao 
empregado se é filiado a 
sindicato e pretende armazenar 
tal informação e realizados 
descontos de mensalidades 
associativas dos filiados, 
conforme previsto em norma 
coletiva. Qual a base legal para a 
coleta desse dado? Necessita de 
consentimento? Como se dará o 
consentimento? 



CASOS PRÁTICOS

• Situação 4: Empresa pretende compartilhar 
os dados de seus empregados com 
determinada operadora de plano de saúde.  
Necessita de consentimento? Em caso 
positivo, como se dará o consentimento?

• Situação 5: Empregado apresenta atestado 
médico para abonar sua falta. Empresa 
pretende armazenar tal atestado. Em caso 
positive, qual setor poderá armazenar? 
Necessita de consentimento? Como se dará 
o consentimento?



CASOS PRÁTICOS

• Situação 6: Empresa de segurança 
patrimonial solicita CAC ao 
candidato a emprego? Pode? 
Necessita de consentimento? 
Como se dará o consentimento?

• Situação 7: Empresa realiza 
processo de seleção de 10 
empregados e, ao final, contrata 
apenas um. Pode ela armazenar os 
dados privados dos demais 
candidatos não contratados?



CASOS PRÁTICOS

• Situação 8:  A empresa 
pode solicitor dados de 
seus empregados para 
constar no e-Social, CAGED, 
RAIS, SEFIP etc. Quais os 
procedimentos a serem 
adotados?  Necessita de 
consentimento? Como se 
dará o consentimento?



CASOS PRÁTICOS

• Situação 9: Empregado é dispensado 
e, dias depois, oficia a empresa 
solicitando a eliminação de todos os 
seus dados armazenados. Que 
procedimento a empresa deve tomar?

• Situação 10: Trata-se de uma empresa 
prestadora de serviços de limpeza. 
Com a entrada em vigor da LGPD a 
empresa recebe uma solicitação das 
contratantes solicitando a relação dos 
empregados e comprovantes de 
pagamento de seus salários. É possível 
o compartilhamento de tais dados?  



CASOS PRÁTICOS

• Situação 11: Empresa irá firmar seguro de 
vida para os seus empregados e é instada 
pela seguradora a fornecer os dados 
pessoais dos mesmos, tais como idade, 
histórico funcional (inclusive com eventuais 
afastamentos e os respectivos motivos), 
número de dependentes etc. Qual o 
procedimento a ser adotado pela empresa?

• Situação 12: Empresa pretende monitorar 
por meio de recursos audiovisuais o local de 
trabalho. Pode? E caso ela solicite uma foto 
para o crachá?



CASOS PRÁTICOS

• Situação 13: Empresa recolhe 
dados das redes sociais do 
empregado para utilizar em 
defesa em processo judicial. É 
possível?  

• Situação 14: Empresa pretende 
monitorar o e-mail dos 
empregados.  É possível?

• Situação 15: Empresa de 
transporte escolar pode solicitar 
de seus empregados testes 
antidoping? 



CASOS PRÁTICOS

• Situação 16: Empresa de segurança de 
um determinado condomínio 
pretende colher a biometria e foto 
para reconhecimento visual de todos, 
inclusive de seus empregados?

• Situação 17: Na ficha de registro de 
empregados há espaço destinado ao 
gênero, filiação, situação eleitoral. O 
empregado se recusa a dar tais 
informações, pode? 



CASOS PRÁTICOS

• Situação 18: Empresas 
pertencentes ao mesmo grupo 
econômico pretendem 
compartilhar dados entre si. 
Pode? 

• Situação 19: Como tratar os dados 
de ESO admissional e demissional?

• Situação 20: Preciso treinar meus 
empregados para a LGPD? Todos?



Cláusula
Especial de 

Regulação de 
Whatsapp –

Termos
Individuais ou
em Código de 

Conduta



Regulação de Uso de Whatsapp

▪ OBJETIVO: 

• 1. Evitar o vazamento de informações sigilosas

• 2. Esclarecer as responsabilidades de cada um ao utilizar o grupo, especialmente acerca dos 
horários e conteúdos

• 3. Evitar discussões judiciais, especialmente sobre horas extraordinárias e assédio moral

• 4. Evitar danos à reputação e imagem da empresa

• 5.  Se o grupo é criado por gestores, fiscalização da empresa sobre o que ocorra porque é 
extensão do local de trabalhos

• 6. Se foi criado pelos empregados, haverá responsabilidade do empregador pelo 932, então é 
importante ter no código de conduta a vedação ou os cuidados/diretrizes



Regulação de Uso de Whatsapp

• Termos :

• - participação voluntária

• - empregado não tem obrigação de responder a mensagens durante a jornada, após o expediente ou durante as 
férias. Ainda estabelece que a empresa deve ser comunicada da criação de grupos para discutir assuntos 
profissionais.

• - empresa deve ser comunicada da criação de grupos para discutir assuntos profissionais.

• - se ocorrer a rescisão contratual o funcionário deve se retirar do grupo.

• - dados como custos, clientela, fornecedores, estratégias, sistemas e negócios da empresa são confidenciais

• - Autorização de monitoramento?

• - ferramenta de trabalho para circular informações, sem obrigatoriedade de resposta, e não ordem de serviço



Código de conduta e ética e regras de boas práticas nas redes sociais
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Aplicação da LGPD ao Processo do Trabalho



Constituição Federal
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da
intimidade ou o interesse social o exigirem;

Art. 93 (...)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos
nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique
o interesse público à informação;



CLT

Art. 813 - As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão
públicas e realizar-se-ão na sede do Juízo ou Tribunal em dias úteis
previamente fixados, entre 8 (oito) e 18 (dezoito) horas, não
podendo ultrapassar 5 (cinco) horas seguidas, salvo quando houver
matéria urgente.

Art. 781 - As partes poderão requerer certidões dos processos em
curso ou arquivados, as quais serão lavradas pelos escrivães ou

secretários.

Parágrafo único - As certidões dos processos que correrem em
segredo de justiça dependerão de despacho do juiz ou presidente.



CPC

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a
presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou
do Ministério Público.



CPC
Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;
II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação,
alimentos e guarda de crianças e adolescentes;
III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;
IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a
confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir
certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.
§ 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da
sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.



CPC

Art. 367 (....)

§ 5º A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em
meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos
órgãos julgadores, observada a legislação específica.

§ 6º A gravação a que se refere o § 5º também pode ser realizada diretamente
por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial.

Art. 368. A audiência será pública, ressalvadas as exceções legais.



Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei n. 12.527/2011)

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações
sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção.



CNJ

RESOLUÇÃO Nº 121, DE 5 DE OUTUBRO DE 2010
Dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na rede mundial de
computadores, expedição de certidões judiciais e dá outras providências.

Art. 1.º A consulta aos dados básicos dos processos judiciais será disponibilizada na
rede mundial de computadores (internet), assegurado o direito de acesso a
informações processuais a toda e qualquer pessoa, independentemente de prévio
cadastramento ou de demonstração de interesse.

Parágrafo único. No caso de processo em sigilo ou segredo de justiça não se aplica o
disposto neste artigo.



CNJ

RESOLUÇÃO Nº 121, DE 5 DE OUTUBRO DE 2010

Art. 2.º Os dados básicos do processo de livre acesso são:
I – número, classe e assuntos do processo;
II – nome das partes e de seus advogados;
III – movimentação processual;
IV – inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos.



CNJ

RESOLUÇÃO Nº 121, DE 5 DE OUTUBRO DE 2010

Art. 3.º O advogado cadastrado e habilitado nos autos, as partes cadastradas e o
membro do Ministério Público cadastrado terão acesso a todo o conteúdo do processo
eletrônico.
§ 1º. Os sistemas devem possibilitar que advogados, procuradores e membros do
Ministério Público cadastrados, mas não vinculados a processo previamente
identificado, acessem automaticamente todos os atos e documentos processuais
armazenados em meio eletrônico, desde que demonstrado interesse, para fins,
apenas, de registro, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça.
§ 2º. Deverá haver mecanismo que registre cada acesso previsto no parágrafo anterior.



CNJ
PORTARIA CNJ Nº 212, DE 2020: GRUPO DE TRABALHO. ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E DE
PROPOSTAS VOLTADAS À ADEQUAÇÃO DOS TRIBUNAIS À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.

ATO NORMATIVO - 0010276-22.2020.2.00.0000

Cada tribunal deverá criar um Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD), instância
que será responsável pela implementação da lei. O compartilhamento de dados em contratos e
convênios devem ser revisados, para se adequarem à LGPD.
Além disso, os órgãos do Judiciário precisam criar um site com informações sobre a aplicação
da LGPD, incluindo requisitos para o tratamento legítimo de dados, os deveres deles e os
direitos dos titulares dos dados e as informações sobre o encarregado por esse tratamento em
cada tribunal.
Os portais eletrônicos precisam apresentar os avisos de cookies e a política de privacidade
para navegação. E ainda deve ser criada uma política geral de privacidade e proteção de dados
pessoais a ser aplicada no âmbito de cada tribunal e supervisionada pelo CGPD.



Medidas Executivas Extraordinárias – Envolvem 
Quebra de Sigilo

SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias)
CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - BACEN)
INFOJUD (Informações ao Poder Judiciário – Secretaria da Receita 
Federal)
SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário)



Fim das Lawtechs?

Analytics e jurimetria

A partir do tratamento dados jurídicos, algumas lawtechs oferecem
soluções que contribuem para o entendimento de como os casos são
julgados. Algumas plataformas conseguem medir, por exemplo, a
porcentagem de êxito de um processo baseado em jurisprudência.





LGPD na Prática
EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 11.496/2007.
ANOTAÇÃO EM CTPS CONSTANDO EXPRESSAMENTE QUE TAL REGISTRO FORA FEITO POR ORDEM
JUDICIAL. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. I - Discute-se nos autos se o empregador, ao fazer
constar na CTPS do Reclamante a anotação de que o contrato de trabalho fora registrado por força
de decisão judicial, pratica ato ensejador de reparação ante a caracterização de dano moral; II - A
CTPS é o meio de prova da existência da relação jurídica de emprego. As anotações nela contidas, a
cargo do empregador, estão limitadas ao tempo de serviço, às suspensões e interrupções do
contrato e à remuneração, tão somente; III - Por sua vez, o artigo 29, § 4º, da CLT proíbe que o
empregador faça anotações prejudiciais à conduta do empregado; IV - É certo que não se mostra
desabonador o ajuizamento de ação trabalhista para reconhecimento de direitos que deveriam ter
sido espontaneamente satisfeitos pelo empregador, na medida em que o artigo 5º, XXXV, da CF
garante o acesso ao Poder Judiciário ; V - Logo, a anotação na forma como procedida pela
Reclamada é discriminatória, na medida em que, como é sabido, dificulta ou até mesmo
impossibilita a obtenção de novo emprego. Precedente. Recurso de embargos conhecido e provido”.
(E-RR - 350500-23.2008.5.09.0654, Relator Ministro: Horácio Raymundo de Senna Pires, Data de
Julgamento: 15/09/2011, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação:
DEJT 14/10/2011)



OBRIGADO, sejam bem-vindos!

@iurippinheiro @professorfabriciolima


