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CONTRIBUIÇÕES DO SINDITELEBRASIL PARA O PROJETO DE LEI 5.276 

Versão 01.06.2017 

 

Considerações Gerais:  

O Sinditelebrasil vem submeter ao Deputado Orlando Silva, relator do Projeto de Lei 

5.276, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, nossas sugestões de alterações 

ao texto do projeto, de forma a promover a aprovação de uma Lei principiológica que 

estabeleça fundamentos, princípios e direitos e demais condicionantes que garantam o 

livre desenvolvimento da personalidade e da dignidade da pessoa natural.  

Uma lei principiológica não necessariamente precisa ser genérica demais a ponto de 

possibilitar diferentes interpretações e com isso gerar insegurança jurídica aos agentes 

que atuam no ecossistema digital. As propostas de ajustes que estamos apresentando   

visam apenas excluir detalhamentos que devem estar em uma eventual 

regulamentação.  

O Setor defende a criação de um órgão competente que zele pela proteção dos dados 

pessoais, mas que ao estabelecer condicionamentos administrativos ao tratamento dos 

dados pessoais, sejam eles limites, encargos ou sujeições, observe a exigência de mínima 

intervenção na vida privada, assegurando que: 

I - a liberdade será a regra, constituindo exceção as proibições, restrições e 

interferências do Poder Público; 

II - os condicionamentos deverão ter vínculos, tanto de necessidade como de 

adequação, com finalidades públicas específicas e relevantes; 

III - haverá relação de equilíbrio entre os deveres impostos aos provedores de 

serviços e os direitos a eles reconhecidos.  

Assim sendo, a atividade de regulamentação seria sempre “ex-post” e editada para 

corrigir distorções na aplicação da Lei. Com isso, o órgão competente atuaria como um 

coordenador entre os agentes do ecossistema digital e os titulares, no sentido de buscar 

o consenso nas medidas a serem tomadas para a correção das falhas de mercado. 

Praticando-se o que denominamos de corregulação. 

No que tange a fiscalização, o órgão competente deve, por exemplo, ter a atribuição de 

averiguar se um responsável tem medidas de proteção adequadas à garantia do sigilo e 

privacidade dos titulares, independentemente de padrão, tecnologia ou porte do 

responsável.  

Dessa forma, estamos sugerindo a supressão de diversos artigos que estão espalhados 

ao longo do texto do projeto de lei atribuindo mandatos abusivos ao órgão competente, 

como definir prazos para o tratamento de dados ou formatos de relatórios e padrões de 

proteção. Não se deve pretender fazer com que uma pequena, média ou grande 

empresa, que já possui processos seguros e adequados a proteção dos dados de seus 
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usuários que ela seja obrigada a investir na contratação de outros modelos que venham 

a ser impostos pelo órgão regulador. 

Entendemos que a Seção que trata da criação do órgão competente deve trazer todas 

as suas atribuições de caráter geral, retirando-se do corpo da Lei os detalhamentos 

dispensáveis e que não devem estar em uma Lei principiológica. 

Sugerimos que esteja explicitamente descrito na Lei que o órgão competente deve ter 

independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e 

estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. Adicionalmente, que ele deve 

atuar com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade na 

adoção das medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o 

desenvolvimento da inovação, da competitividade do setor produtivo brasileiro.   

Também defendemos que a Lei identifique de forma clara como se dará o custeio do 

órgão competente. Defendemos que ele não ocorra a partir da criação de nenhuma 

nova taxa, imposto, ou qualquer tipo de oneração dos agentes do setor privado que já 

estão submetidos a uma carga tributária e a um custo Brasil insustentável; 

Assim, nossa contribuição ao texto da futura Lei tem como objetivo minimizar os custos 

operacionais advindos da sua aplicação. Existe uma grande diferença por exemplo,  

entre garantir aos titulares o acesso as informações quanto ao uso dos seus dados 

pessoais e estimular ou incentivar que a todo o momento os titulares cobrem novas 

informações dos responsáveis pelo tratamento de seus dados, muitas vezes de forma 

redundante, já disponibilizadas em solicitações anteriores ou sem nenhuma justificativa 

razoável para uma nova demanda, contribuindo para a emissão de milhares de 

relatórios, em formatos a serem definidos pelo órgão competente, por via impressa, em 

prazos mínimos.   

O custo Brasil precisa ser reduzido. Uma regulamentação “ex-ante” pesada e 

desnecessária é tudo que não precisamos neste momento. É preciso que se encontre o 

equilíbrio entre a proteção ao sigilo e a privacidade dos usuários e o incentivo ao 

empreendedorismo e a inovação. O marco legal deve criar um ambiente de estímulo e 

fomento a inovação e ao investimento estável, duradouro e transparente em Tecnologia 

da Informação e Comunicação - TIC, com neutralidade tecnológica e regras iguais para 

todos os agentes que atuam neste ecossistema digital. 

Registramos, ainda que a nova Lei não pode estabelecer condicionantes que tragam 

graves assimetrias de competição entre empresas brasileiras e empresas que ofertam 

serviços no Brasil e não tem representante legal ou sequer um funcionário no País.  

Como será descrito ao longo de cada artigo comentado, estamos sugerindo que a Lei 

tenha um escopo reducionista nas definições de dados pessoais, nos condicionamentos 

em geral. Defendemos um conceito de anonimização mais amplo, não sendo admissível 

que se mantenha na Lei uma interpretação de que os dados tratados de forma anônima 

serão considerados dados pessoais desde que seja possível por algum mecanismo a sua 
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associação ao titular. Essa é uma visão onde, praticamente, elimina-se a existência de 

dados anonimizados.   

Defendemos a flexibilização das formas de consentimento e regras mais leves para a 

transferência internacional de dados.  

Defendemos que a Lei contemple na Seção referente as sanções administrativas que o 

procedimento administrativo a ser instaurado para apuração de qualquer 

descumprimento possibilite a ampla defesa e que as decisões tenham foco na solução 

de eventuais falhas e não na aplicação de multas. Também deve ser incluída na Lei a 

advertência como uma das possíveis sanções a serem aplicadas. 

Concluindo, sugerimos a criação de um Conselho Consultivo de Proteção de Dados 

Pessoais e da Privacidade, dentro da estrutura da Agência Reguladora, nos moldes da 

Agência Nacional de Telecomunicações, com competência para emitir recomendações 

e sugerir ações a serem realizadas pelos diversos órgãos do Poder Púbico. O referido 

Conselho substituiria o Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade 

previsto no PL e teria a composição prevista na versão em discussão.  

Por fim, defendemos que a vigência da Lei ocorra após dois anos de seu sancionamento, 

com vistas a viabilizar o tempo adequado para que as empresas públicas e privadas 

possam se organizar e se estruturar para o seu atendimento, assim como viabilizar a 

estruturação do órgão competente, que deve ter atuação nacional e centralizar todas 

as atividades de proteção de dados de pessoais, de todos os setores da economia.  
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Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais para a 

garantia do livre desenvolvimento da personalidade 

e da dignidade da pessoa natural. 

 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais 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. 

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamento o respeito à 

privacidade e: 

I - a autodeterminação informativa; 

II - a liberdade de expressão, de comunicação e de opinião; 

III - a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem; 

IV - o desenvolvimento econômico e tecnológico; e 

V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor.  

Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa 

natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente 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; ou  

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; ou  

III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território 

nacional.  

Justificativa: O inciso II tem redação confusa. Os incisos I e III já são suficientes para 

delimitar adequadamente o alcance da aplicação da Lei. A aplicação da Lei brasileira não 

deve recair sobre atividades que não tenham por objetivo a oferta ou fornecimento de 
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serviços ao público brasileiro, e ainda, sobre atividades de tratamento de dados que 

estejam meramente em trânsito no território nacional.  

Parágrafo único. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo 

titular nele se encontre no momento da coleta. 

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados: 

I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente pessoais; 

ll - realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos, literários ou acadêmicos; 

ou 

III - realizado para fins exclusivos de segurança publica, de defesa nacional, de segurança 

do Estado ou de atividades de investigação e repressão de infrações penais. 

IV – realizados de forma anônima ou dissociada.  

Justificativa: Quando o tratamento for anônimo sem o objetivo de associar o dado 

pessoal a seu titular ele não deveria ser objeto de aplicação da Lei.  

§ 1º O tratamento de dados pessoais previsto no inciso III será regido por legislação 

específica, observados os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos 

nesta Lei. 

§ 2º É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso III por pessoa de direito 

privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que 

serão objeto de informe específico ao órgão competente. 

§ 3º 0 órgão competente emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às 

exceções previstas nos incisos II e III e poderá solicitar aos responsáveis relatórios de 

impacto à privacidade. 

Justificativa: As atuações do órgão competente devem estar listadas na seção referente 

a sua criação, especificamente na seção II do capítulo VIII. Não há necessidade de numa 

lei principiológica se entrar em detalhes sobre cada atividade do órgão competente. 

Além disso, o parágrafo 3º dá a impressão de que as entidades que fazem o tratamento 

dos dados enquadrados nos incisos II e III precisam pedir autorização ao órgão 

competente de forma prévia, fato como qual não concordamos. 

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - dado pessoal: qualquer informação referente à pessoa natural identificada ou 

identificável, inclusive números identificativos, dados locacionais ou identificadores 

eletrônicos quando estes estiverem relacionados a uma pessoa: 

Justificativa: Sugerimos a adoção da redação do PL 330, com a retirada do termo 

identificável. Defendemos a adoção de uma definição para dados pessoais com escopo 

reducionista. A bilhetagem telefônica, por exemplo, é um tipo de tratamento de dados 

dos assinantes, atividade fundamental para a cobrança dos assinantes. Tal tratamento  

faz uso do número do telefone e das chamadas realizadas por esse terminal para fins de 
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cobrança. Não existe a menor intenção de identificação do assinante e sim apenas a 

geração da conta telefônica associada aquele número. É claro que o assinante pode ser 

associado ao terminal, porém nessa atividade de bilhetagem não há nenhuma intenção 

de tratar tais dados com a finalidade de associação das chamadas ao titular da linha. 

Defendemos que casos como este estejam fora do escopo da Lei e não sejam 

considerados como dados pessoais. Chamamos a atenção de que tal atividade é feita 

desde os primórdios do uso da telefonia fixa e tal tratamento nunca ameaçou trazer 

danos aos seus usuários.  

ll - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a 

coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transcrição, 

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 

controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração; 

III - dados sensíveis: dados pessoais sobre a origem racial ou étnica, as convicções 

religiosas, as opiniões políticas, a filiação a sindicatos ou a organizações de caráter 

religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual e dados 

genéticos ou biométricos; 

IV - dados anonimizados ou dissociados: dados relativos a um titular que não possa 

esteja identificado; 

Justificativa: Retirar da definição de dados anonimizados a menção a impossibilidade de 

associação do dado ao titular. Entendemos como fundamental a adoção de uma 

definição de dados anonimizados abrangendo qualquer dado que não esteja associado 

a um titular, mesmo que ele possa ser identificado por algum artifício. A definição 

constante do PL restringe em demasia os casos de dissociação.  

V - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, localizado em um ou em 

vários locais, em suporte eletrônico ou físico;  

VI - titular: a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 

tratamento;  

VII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular 

concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;  

VIII - responsável: a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado a quem 

competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;  

IX – operador: a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 

tratamento de dados pessoais em nome do responsável;  

X - encarregado: pessoa natural ou área funcional de pessoa jurídica, indicada pelo 

responsável, que atua como canal de comunicação perante os titulares e o órgão 

competente; 

Justificativa: Pessoas jurídicas de grande porte possuem áreas funcionais com diversos 

funcionários atuando na atividade de tratamento de dados pessoais. Não é razoável que 
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nesses casos seja indicada uma pessoa natural e sim os contatos da área funcional da 

empresa. 

XI - transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para um país 

estrangeiro;  

 XII – anonimização: qualquer procedimento por meio do qual um dado perde a 

possibilidade da sua associação direta ou indireta, a um indivíduo; 

Justificativa: Retirar da definição de dados anonimizados a menção a impossibilidade de 

associação do dado ao titular. Entendemos como fundamental a adoção de uma 

definição de anonimização como sendo qualquer processo de desassociação de um 

dado com o seu titular, sem considerar a possibilidade ou não de voltar a identificar o 

titular por qualquer processo.  

XIII - bloqueio: guarda do dado pessoal ou do banco de dados com a suspensão 

temporária de qualquer operação de tratamento; 

XIV - eliminação: exclusão definitiva de dado ou de conjunto de dados armazenados em 

banco de dados, independente do procedimento empregado; e 

XV - uso compartilhado de dados: a comunicação, a difusão, a transferência 

internacional, a interconexão de dados pessoais ou o tratamento compartilhado de 

bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos, no cumprimento de suas 

competências legais, ou entre órgãos e entidades públicos e entes privados, com 

autorização especifica, para uma ou mais modalidades de tratamento delegados por 

esses entes públicos. 

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os 

seguintes princípios: 

I - finalidade: pelo qual o tratamento deve ser realizado para finalidades legítimas, 

específicas, explícitas e informadas ao titular, não podendo ser tratados posteriormente 

de forma incompatível com essas finalidades: 

II - adequação: pelo qual o tratamento deve ser compatível com as suas finalidades e 

com as legítimas expectativas do titular, de acordo com o contexto do tratamento; 

Ill - necessidade: pelo qual o tratamento deve se limitar ao mínimo necessário para a 

realização das suas finalidades, abrangendo dados pertinentes, proporcionais e não 

excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; 

Justificativa: o princípio da necessidade já está coberto pelos dois primeiros princípios 

(finalidade e adequação). Se o tratamento de um dado está adequado e compatível com 

a finalidade informada não há porque se incluir na lei uma subjetividade sobre o que é 

proporcional ou excessivo.    

IV - livre acesso: pelo qual deve ser garantida aos titulares consulta facilitada e gratuita 

sobre as modalidades de tratamento e sobre a integralidade dos seus dados pessoais; 
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Justificativa: o princípio do livre acesso é um estímulo ao titular de inundar o responsável 

de solicitações. Existe uma grande diferença entre garantir aos titulares o acesso as 

informações quanto ao uso dos seus dados pessoais e estimular ou incentivar que a todo 

o momento os titulares cobrem novas informações dos responsáveis pelo tratamento 

de seus dados, muitas vezes de forma redundante, já disponibilizadas em solicitações 

anteriores ou sem nenhuma justificativa razoável para uma nova demanda, 

contribuindo para a emissão de milhares de relatórios, em formatos a serem definidos 

pelo órgão competente, por via impressa, em prazos mínimos.   

Assim julgamos mais adequado que o princípio da transparência seja ajustado para: “VI 

- transparência: pelo qual devem ser garantidas aos titulares informações claras, 

adequadas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento, os respectivos 

agentes de tratamento e sobre a integralidade de seus dados pessoais”. Com isso, 

consideramos desnecessária a manutenção do livre acesso.  

V - qualidade dos dados: pelo qual devem ser garantidas aos titulares a exatidão, a 

clareza, relevância e a atualização dos dados de acordo com a periodicidade necessária 

para o cumprimento da finalidade de seu tratamento; 

Justificativa: retirar a menção da periodicidade. O que deve ser garantido é exatidão, a 

clareza, relevância e a atualização dos dados. Não há necessidade de se estabelecer uma 

obrigação ex ante de periodicidade.  

VI - transparência: pelo qual devem ser garantidas aos titulares informações claras, 

adequadas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento, os respectivos 

agentes de tratamento e sobre a integralidade de seus dados pessoais;  

Justificativa: conforme justificativa feita no livre acesso. 

Vll - segurança: pelo qual devem ser utilizadas medidas técnicas e administrativas 

constantemente atualizadas, proporcionais a natureza das informações tratadas e aptas 

a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou 

ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;  

Justificativa: retirar a menção à necessidade de atualização constante. O que importa é 

que o órgão competente avalie se as medidas técnicas adotadas pelo responsável são 

seguras e adequadas. Não cabe ao órgão competente definir padrões ou técnicas a 

serem utilizadas ou se tais medidas estão atuais ou não.  

VIII - prevenção: pelo qual devem ser adotadas medidas para prevenir as ocorrências de 

danos em virtude do tratamento de dados pessoais; e 

IX - não discriminação: pelo qual o tratamento não pode ser realizado para fins 

discriminatórios.  

 

 

 



 

9 
 

CAPITULO II 

REQUISITOS PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

Seção I 

Requisitos para o tratamento 

 

 Art 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado mediante o 

fornecimento pelo titular de consentimento livre, informado e inequívoco. nas seguintes 

hipóteses: 

Parágrafo Único: Fica dispensada a exigência do consentimento previsto no caput nas 

seguintes hipóteses: 

Ia - tratamento de dados pessoais cujo acesso seja público;  

Ib – quando o tratamento do dado for essencial a prestação do serviço ou a oferta do 

produto, devendo o titular ser informado com destaque sobre tal fato e de que a sua 

adesão ao serviço implica seu consentimento para o tratamento dos seus dados para as 

finalidades explicitadas pelo responsável; 

Ic – quando o tratamento dos dados pessoais for condição para a oferta do serviço ou 

fornecimento do produto, devendo o titular ser informado com destaque sobre tal fato 

e de que a sua adesão ao serviço implica seu consentimento para o tratamento dos seus 

dados para as finalidades explicitadas pelo responsável; 

Justificativa: Tratamento de dados pessoais públicos não deve ser passível de 

consentimento. Da mesma forma, a Lei deve permitir o consentimento tácito e/ou 

presumido para fornecimento de dados. 

Em situações, por exemplo, em que o tratamento dos dados é indispensável para o 

fornecimento do produto ou serviço ou para o exercício de direito, o consentimento 

deve ser admitido a partir da decisão do usuário de utilizar o serviço. Cabe ao provedor 

do serviço a responsabilidade de deixar transparente e destacada quais as finalidades 

do tratamento na oferta do serviço e explicite que o consentimento para o tratamento 

de dados pessoais é condição indispensável para o fornecimento do produto. 

Por outro lado, a necessidade de consentimento explícito, quando combinada com o 

requerimento de prover informação completa, pode levar a uma sobrecarga de 

informação e escolhas, o que, por sua vez, levaria a uma cultura de consentimento (tick 

box consent culture). Nessa cultura, indivíduos fatigados do assunto adotam um de dois 

comportamentos: desistência do uso do serviço ou consentimento desinformado. No 

primeiro caso, cria-se um efeito econômico adverso; no segundo caso, o propósito 

original (decisão informada) não é alcançado.  
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Os requerimentos de aviso e consentimento explícito também podem levar a um 

redesenho em larga escala dos processos técnicos e comerciais por meio dos quais 

dados são obtidos e utilizados, incluindo contratos, termos e condições, registros online, 

sistemas de CRM (relacionamento com o cliente). As implicações e custos associados a 

essas mudanças podem ter custos altíssimos para a indústria, e até tirar do negócio 

empresas de pequeno porte que atuam no setor. 

Finalmente, os requerimentos excessivos podem levar a constantes pedidos de 

autorização explícita, o que pode impedir que se obtenha dados que hoje são 

fundamentais para desenvolvimento de produto, marketing, e outras áreas que visam a 

oferecer melhores produtos e serviços para o consumidor. 

II - para o cumprimento de uma obrigação legal pelo responsável; 

Ill - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados 

necessários à execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;  

IV - para a realização de pesquisa histórica, cientifica ou estatística, garantida, sempre 

que possível, a anonimazação dos dados pessoais; 

V - quando necessário para a execução de um contrato ou de procedimentos 

preliminares relacionados a um contrato do qual e parte o titular, a pedido do titular 

dos dados; 

VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial ou administrativo;  

 VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

VIII - para a tutela da saúde, com procedimento realizado por profissionais da área da 

saúde ou por entidades sanitárias; 

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do responsável ou de 

terceiros, exceto no caso de prevalecerem interesses ou direitos e liberdades 

fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, em especial se o 

titular for menor de idade. 

§ 1º Nos casos de aplicação do disposto nos incisos II e III, o responsável deverá informar 

ao titular as hipóteses em que será admitido o tratamento de seus dados. 

§ 2º A forma de disponibilização das informações previstas no parágrafo anterior e no 

art. 24 poderá ser especificada pelo órgão competente. 

§ 3º No caso de descumprimento do disposto no § 1º, o operador ou o responsável pelo 

tratamento de dados poderá ser responsabilizado. 

§ 4º 0 tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve ser realizado de acordo 

com esta Lei, considerados a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificara a 

sua disponibilização. 

Justificativa: Eliminar o parágrafo primeiro, pois o cumprimento de uma obrigação legal 

pode ser inclusive sigilosa, por exemplo, atendimento à demandas judiciais em casos de 



 

11 
 

apuração de ilicitudes por parte das autoridades. Não cabe ao responsável informar ao 

titular investigado. Não há razão para o órgão competente definir forma de 

disponibilização de informação do responsável ao titular. O que ele deve avaliar é 

adequabilidade da forma adotada por algum responsável em caso de alguma 

reclamação. Por isso também defendemos a retirada do parágrafo 2º. Estamos 

propondo a retirada do parágrafo 1º e por consequência, solicitamos a retirada do 

parágrafo 3º. Por fim, entendemos que a lei não deve se aplicar a tratamento de dados 

pessoais cujo acesso é público. 

Art. 8º Para fins de fornecimento do consentimento, o titular deverá ter acesso facilitado 

às informações sobre o tratamento dados, que deverão ser disponibilizadas de forma 

clara, adequada e ostensiva sobre, entre outros:  

Justificativa: O caput deve deixar claro que ele se aplica ao momento prévio ao 

fornecimento do consentimento. Após o momento de consentimento, não é razoável 

que o titular possa demandar todas essas informações já disponibilizadas pelo 

responsável quando do consentimento, sem motivação justificada.   

I - finalidade específica do tratamento; 

II - forma e duração do tratamento; 

III - identificação do responsável;  

IV - informações de contato do responsável; 

V – sujeitos ou categorias de sujeitos para os quais os dados podem ser comunicados e 

o âmbito de sua difusão; 

VI - responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento; e 

VII - direitos do titular, com menção explícita à possibilidade de: 

a) receber esclarecimentos mediante solicitação formal e justificada sobre o tratamento 

de seus acessar os dados, retificar os seus dados pessoais ou revogar o consentimento, 

por procedimento gratuito e facilitado; 

Justificativa: Após o momento de consentimento, não é razoável que o titular possa 

demandar a todo momento informações já disponibilizadas pelo responsável, sem 

motivação justificada.   

b) denunciar ao órgão competente o descumprimento de disposições desta Lei; e 

c) não fornecer o consentimento, na hipótese em que o consentimento é requerido. 

mediante o fornecimento de informações sobre as consequências da negativa. 

Justificativa: após receber as informações do responsável referentes a finalidade, a 

forma e duração do tratamento, o titular tem a seu dispor as informações necessárias 

para decidir se fornece o consentimento ou não. As explicitações das consequências da 

negativa soam como uma forma de intimidação do titular e deve ser retirada do texto 

dessa alínea.  
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§ 1º Na hipótese em que o consentimento é requerido, este será considerado nulo caso 

as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou não tenham sido 

apresentadas previamente de forma clara, adequada e ostensiva. 

§ 2º Em caso de alteração de informação referida no inciso IV do caput, o responsável 

deverá comunicar ao titular as informações de contato atualizadas. 

§ 3º Nas atividades que importem em coleta continuada de dados pessoais, o titular 

deverá ser informado periodicamente sobre as principais características do tratamento, 

nos termos definidos pelo órgão competente. 

§ 4º Quando o consentimento para 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 tal fato. e sobre os meios pelos quais poderá exercer 

controle sobre o tratamento de seus dados. 

Justificativas: Defendemos a exclusão da parte final do parágrafo 4º vez que está 

redundante com o inciso VII do artigo. Também defendemos a eliminação do parágrafo 

2º do artigo 8º, vez que tal condicionante estabelece uma burocracia exagerada aos 

responsáveis. Uma simples consulta do titular ao responsável viabiliza a identificação do 

encarregado. Em empresas de médio e grande porte será informada a área funcional 

que será designada como encarregada, conforme definição deste termo.  

Para fins de fornecimento do consentimento, o responsável informará a duração do 

tratamento, que pode ser indeterminada, enquanto perdurar a provisão do serviço. A 

informação periódica sobre as principais características do tratamento é desnecessária, 

principalmente se não houver nenhuma alteração de procedimento. Assim, solicitamos 

a eliminação do parágrafo 3º. 

§ 5º O órgão competente poderá dispor sobre os meios referidos no § 4º. 

Justificativas: Mais um condicionante onde se percebe o peso da regulação, 

concorrendo para o aumento da burocracia e do custo Brasil. Solicitamos a retirada 

desse artigo. O órgão competente com base nas suas atribuições que serão detalhadas 

na seção II do Capítulo VIII, fiscalizará a qualquer tempo a adequação dos procedimentos 

do responsável quanto a transparência e informação ao titular dos dados.  

Art. 9º 0 consentimento previsto no art. 7º, inciso I, deverá ser livre, informado e 

inequívoco e fornecido por escrito ou por qualquer outro meio que o certifique. 

Justificativa: O Sinditelebrasil sugeriu um ajuste no texto do artigo 7º e dessa forma não 

cabe a menção ao inciso I no caput do artigo 9º. 

§ 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, este deverá ser fornecido em 

cláusula destacada das demais cláusulas contratuais.  

§ 2º Cabe ao responsável o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em 

conformidade com o disposto nesta Lei. 
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§ 3º É vedado o tratamento de dados pessoais quando o consentimento tenha sido 

obtido mediante erro, dolo, coação, estado de perigo ou simulação.  

§ 4º O consentimento deverá se referir a finalidades determinadas, sendo nulas as 

autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais. 

§ 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação 

expressa do titular. 

§ 6º Em caso de alteração de informação referida nos incisos I, II, III ou V art. 8º, o 

responsável deverá obter novo consentimento do titular, após destacar de forma 

específica o teor das alterações. 

§ 7º O órgão competente poderá adequar os requisitos para o consentimento, 

considerado o contexto em que é fornecido e a natureza dos dados pessoais fornecidos. 

Justificativa: Consideramos que a Lei já apresenta as condições previstas para o 

consentimento. Não consideramos razoável que o órgão competente possa extrapolar 

o que a lei estabelece, criando novos condicionantes ou modificando o que estabelece 

a Lei. 

Art. 10 O legítimo interesse do responsável somente poderá fundamentar um 

tratamento de dados pessoais sem o consentimento do titular, quando necessário e 

baseado em uma situação concreta, respeitados os direitos e liberdades fundamentais 

do titular. 

§ 1º O legítimo interesse deverá contemplar as legítimas expectativas do titular quanto 

ao tratamento de seus dados, de acordo com o disposto no art. 6º, inciso II. 

§ 2º O responsável deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento 

de dados baseado no seu legítimo interesse, devendo fornecer aos titulares mecanismos 

eficazes para que possam manifestar sua oposição ao tratamento de dados pessoais. 

§ 3º Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do responsável, somente 

os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser 

tratados, devendo ser anonimizados sempre que compatível com a finalidade do 

tratamento. 

Justificativa: O legítimo interesse do responsável, desde que garantida a transparência 

do tratamento dos dados e devidamente comprovado, deve poder ser realizado dentro 

da necessidade e para a finalidade que caracterizou o legítimo interesse. Na condição 

de exercício do legítimo interesse do responsável, somos contrários a obrigação de 

anonimização dos dados. Da mesma forma, somos contrários a obrigação de 

fornecimento aos titulares de mecanismos para que possam manifestar sua oposição ao 

tratamento de dados pessoais. 

§ 4º O órgão competente poderá solicitar ao responsável relatório de impacto a 

privacidade quando o tratamento tiver como fundamento o seu interesse legítimo. 
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Justificativa: Mais um condicionante onde se percebe o peso da regulação, concorrendo 

para o aumento da burocracia e do custo Brasil. Solicitamos a retirada desse parágrafo. 

O órgão competente com base nas suas atribuições que serão detalhadas na seção II do 

Capítulo VIII, fiscalizará a qualquer tempo os procedimentos do responsável no exercício 

do seu legitimo interesse.   

Art. 11. É vedado o tratamento de dados pessoais sensíveis, exceto:  

I - com fornecimento de consentimento livre, inequívoco, informado, expresso e 

específico pelo titular:  

a) mediante manifestação própria, distinta da manifestação de consentimento relativa 

a outros dados pessoais; e  

Justificativa: Consideramos desnecessária a obrigação de um consentimento específico 

para os dados sensíveis. Julgamos ser mais um condicionante onde se percebe o peso 

da regulação, concorrendo para o aumento da burocracia e do aumento do custo Brasil 

de operação das empresas.  

b) com informação prévia e específica sobre a natureza sensível dos dados tratados, com 

alerta quanto aos riscos envolvidos no seu tratamento.  

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for 

indispensável para: 

 a) cumprimento de uma obrigação legal pelo responsável;  

b) tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução, pela 

administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; 

c) realização de pesquisa histórica, científica ou estatística, garantida, sempre que 

possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis; 

d) exercício regular de direitos em processo judicial ou administrativo; 

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; ou 

f) tutela da saúde, com procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou 

por entidades sanitárias. 

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais capaz 

de revelar dados pessoais sensíveis, 

§ 2º O tratamento de dados pessoais sensíveis não poderá ser realizado em detrimento 

do titular, ressalvado o disposto em legislação específica. 

§ 3º O disposto na alínea "c" do inciso II não se aplica caso as atividades de pesquisa 

estejam vinculadas a qualquer das seguintes atividades: 

I - comercial; 
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II - de administração pública, quando a pesquisa não for a atividade principal ou 

legalmente estabelecida do órgão; ou 

III - relativa à investigação criminal ou inteligência, 

§ 4º Nas hipóteses do parágrafo anterior, sempre que possível, será garantida a 

anonimização dos dados pessoais. 

Justificativa: “Sempre que possível” insere uma subjetividade que não deve estar na Lei. 

Entendemos que este parágrafo deve ser eliminado. 

§ 5º Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas "a" e "b" do inciso II pelos órgãos e 

pelas entidades públicas, será dada publicidade a referida dispensa de consentimento, 

nos termos do art. 24. 

Art. 12. O órgão competente poderá estabelecer medidas adicionais de segurança de 

proteção aos dados pessoais sensíveis, que deverão ser adotadas pelo responsável ou 

por outros agentes do tratamento, ou solicitar a apresentação de relatório de impacto 

a privacidade. 

Justificativa: O condicionante que se propõe retirar acima não deveria estar presente 

em uma Lei principiológica. Ao registrar que o órgão competente tem mandato para 

estabelecer medidas adicionais ao que está na Lei está se dando poderes ao órgão 

regulador de legislar. O órgão cometente deve regulamentar a Lei e dela não deve se 

afastar um milímetro. O órgão competente deve atuar com base nas suas atribuições 

que serão detalhadas na seção II do Capítulo VIII.   

Art. 13. Os dados anonimizados serão considerados dados pessoais, para os fins desta 

Lei, quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido ou 

quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.  

§ 1º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta Lei 

os dados utilizados para a formação do perfil comportamental de uma determinada 

pessoa natural, ainda que não identificada.  

§ 2º O órgão competente poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizadas em 

processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança. 

§ 3º O compartilhamento e o uso que se faz de dados anonimizados deve ser objeto de 

publicidade e de transparência, sem prejuízo do órgão competente poder solicitar ao 

responsável relatório de impacto a privacidade referente aos riscos de reversão do 

processo de anonimização e demais aspectos de seu tratamento. 

Justificativa: Consideramos inadmissível que a Lei estabeleça que dados anonimizados 

possam ser considerados dados pessoais. Entendemos que tratamento de dados de 

forma anônima não deveria ser alcançado nesta Lei. Como já defendemos, o mais 

importante é que o tratamento do dado não tem o objetivo de associar qualquer 

informação a um determinado titular. O que deveria prevalecer em uma Lei 

principiológica seria o objetivo do tratamento desassociado. Se futuramente ficar 



 

16 
 

identificada alguma falha de mercado, o Poder Público pode a qualquer momento, 

editar uma regulamentação (ex-post) para corrigi-la. 

Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser 

realizado no seu melhor interesse, nos termos da legislação pertinente. 

 

Seção II  

Término do tratamento 

 

Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais 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 especifica almejada; 

II - fim do período de tratamento; 

III - comunicação do titular, inclusive no exercício do seu direito de revogação do 

consentimento conforme disposto no art. 9º, parágrafo 5º; ou  

IV - determinação do órgão competente, quando houver violação da legislação em vigor 

a respeito. 

Paragrafo único. O órgão competente estabelecerá os períodos máximos para o 

tratamento de dados pessoais, ressalvado o disposto em legislação específica. 

Justificativa: Retirar este parágrafo. Este condicionante é considerado inoportuno, vez 

que o consentimento deve ser dado em função da necessidade do tratamento dos dados 

e para a autorização do tratamento responsável e titular estarão acordados sobre a 

finalidade e a duração que pode ser indeterminada, enquanto durar o serviço. 

Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, 

autorizada a conservação para as seguintes finalidades: 

I - cumprimento de obrigação legal do responsável; 

ll - pesquisa histórica, científica ou estatística;, garantida, quando possível, a 

anonimização dos dados pessoais; ou 

Justificativa: Entendemos que a conservação e a proteção do sigilo dos dados pode ser 

feita utilizando-se de outras técnicas que não se caracterizariam por anonimização, 

como por exemplo, a criptografia.  

III - transferência a terceiros, desde que respeitados os requisitos de tratamento de 

dados dispostos nesta Lei.  

Parágrafo único. O órgão competente poderá estabelecer hipóteses específicas de 

conservação de dados pessoais, garantidos os direitos do titular, ressalvado o disposto 

em legislação específica. 
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CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS DO TITULAR 

 

Art. 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais, 

garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade nos termos 

desta Lei. 

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter, em relação aos seus dados, 

respeitados os limites técnicos de atuação do responsável: 

Justificativa: A definição de dados pessoais é tão ampla (mesmo se acatada a nossa 

sugestão de retirada do termo “identificável” da mesma) e o tratamento de dados 

pessoais envolve praticamente qualquer atividade sobre eles, que existirão inúmeras 

atividades (que podem ser consideradas tratamento de dados pessoais), mas para os 

quais não existe possibilidade de acesso aos dados em si. Por essa razão, é fundamental 

que se coloque a observação de que devem ser respeitados os limites técnicos de 

atuação do responsável.  

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, mediante requisição, de seus dados pessoais a outro fornecedor de 

serviço ou produto; 

Justificativa: A portabilidade não deve ser incluída como direito do titular. Trata-se de 

um serviço que vai além do escopo desta Lei. O que já está estabelecido é o direito de 

acesso aos seus dados. Com isso, ele pode transferí-los a quem ele quiser. 

VI - eliminação, a qualquer momento, de dados pessoais com cujo tratamento o titular 

tenha consentido; e 

VII - aplicação das normas de defesa do consumidor, quando for o caso, na tutela da 

proteção de dados pessoais. 

§ 1º O titular pode se opor a tratamento realizado com fundamento em uma das 

hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto 

nesta Lei. 
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Justificativa: Se a própria Lei entende estabelece que determinada situação está fora do 

seu alcance e que determinado tipo de tratamento não demanda consentimento não 

cabe ao usuário contrariar o que está estabelecido na Lei. A lei precisa ser respeitada. 

§ 2º Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento do titular 

ao responsável um dos agentes de tratamento, com a devida justificativa detalhando a 

motivação de sua solicitação.   que adotará imediata providência para seu atendimento. 

§ 3º Na eventualidade de não ter sua demanda atendida o titular poderá solicitar a 

intermediação do órgão competente. que analiisará o não atendimento Em caso de 

impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o § 2º, o responsável 

enviará ao titular, em até sete dias, contados da data do recebimento do requerimento, 

resposta em que poderá: 

I - comunicar que não é agente de tratamento dos dados, indicando, sempre que 

possível, o agente; ou 

II - indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da 

providência,  

§ 4º A providência de que trata o § 2º será realizada sem custos para o titular. 

Justificativa: Solicitamos o ajuste no parágrafo 2º, de forma a evitar que o titular fique 

fazendo reiteradas solicitações sobre o mesmo tema, sem qualquer motivação que 

justifique as novas demandas. Quanto ao parágrafo terceiro, entendemos que ele 

também deve ser ajustado, pois em caso do titular não ser atendido ele pode recorrer 

ao órgão competente que arbitrará o assunto. 

Da forma como estão redigidos os parágrafos 2º e 3º consideramos que são 

condicionantes onde se percebe o peso da regulação, concorrendo para o aumento da 

burocracia e do custo Brasil.  

§ 5º O responsável deverá informar aos terceiros a quem os dados tenham sido 

comunicados sobre a realização de correção, eliminação, anonimização, ou bloqueio dos 

dados, para que repitam idêntico procedimento.  

Art. 19 A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados 

a critério do titular:  

I - em formato simplificado, imediatamente; ou  

II - por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a data de 

registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, fornecida no prazo de até 

sete 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 tal fim; ou 
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II --sob forma impressa, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor 

necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. 

§ 3º Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em um contrato, 

o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral dos seus dados pessoais em formato 

que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento. 

§ 4º O órgão competente poderá dispor sobre os formatos em que serão fornecidas as 

informações e os dados ao titular. 

§ 5º O órgão competente poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos dos 

incisos I e II do caput para os setores específicos. 

Justificativa: Os condicionantes que se propõe retirar acima não deveriam estar 

presentes em uma Lei principiológica e inserem obrigações e procedimentos que 

oneram as empresas e reduzem a sua competitividade. Somos contrários que se insira 

em uma Lei principiológica condicionantes que estabelecem mandatos para o órgão 

competente estabelecer novos processos, definir exigência de emissão de relatórios em 

padrões a serem definidos, periodicidade e novas obrigações aos empreendedores. 

Reiteramos que, em se constatando alguma falha de mercado, o Poder Público pode a 

qualquer momento, editar uma regulamentação (ex-post) para corrigi-la. 

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar revisão de decisões tomadas 

unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus 

interesses,  no caso de negativa de prestação de serviço, inclusive as decisões destinadas 

a definir o seu perfil ou avaliar aspectos de sua personalidade. 

Paragrafo único. O responsável deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações 

claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão 

automatizada, na hipótese de negativa do serviço respeitados os segredos comercial e 

industrial. 

Art. 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não 

podem ser utilizados em seu prejuízo. 

Justificativa: O condicionante deve ser retirado, pois uma eventual negativação da 

oferta do serviço pode acontecer em decorrência do tratamento de seus dados pessoais. 

Negativa que pode ser legal e também aderente ao marco regulatório. 

Art. 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida 

em juízo individual ou coletivamente, na forma do disposto na Lei nº 9.507, de 12 de 

novembro de 1997, nos artigos 81 e artigo 82 da Lei n º 8.078, de 11 de setembro de 

1990, na Lei n º 7.347, de 24 de julho de 1985, e nos demais instrumentos de tutela 

individual e coletiva. 
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CAPÍTULO IV 

 

DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PUBLICO 

OBS.: Não faremos contribuições sobre este Capítulo, mas gostaríamos de externar que 

a não contribuição não significa um aceite ou concordância com a manutenção do seu 

conteúdo. A exceção é para parágrafo 2º do artigo 24, vez que não concordamos com 

uma atuação do órgão competente dispondo sobre formas de publicidade das 

operações de tratamento. O referido órgão deve avaliar a adequação da publicidade, 

porém não deve impor formas aos responsáveis, mesmo sendo do poder público.  

Seção I 

Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público 

 

Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público 

referenciadas no parágrafo único do art. 1º da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução de um 

interesse público, tendo por objetivo a execução de competências legais ou o 

cumprimento de atribuição legal pelo serviço público. 

Art. 24. Os órgãos do Poder Público deverão informar as hipóteses em que, no exercício 

de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo 

informações claras e atualizadas sobre essas atividades em veículos de fácil acesso, 

preferencialmente em seus sítios eletrônicos. 

§ 1º Os órgãos do Poder Público que realizarem operações de tratamento de dados 

pessoais deverão indicar um encarregado, nos termos do art. 40. 

§ 2º O órgão competente poderá dispor sobre as formas pelas quais se dará a 

publicidade das operações de tratamento. 

Justificativa: Ver justificativa feita logo após o capítulo IV. 

Art. 25. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuem 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 não estiverem atuando em regime de 

concorrência, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e as entidades do 

Poder Público, nos termos desse Capítulo. 
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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 da proteção de dados pessoais 

elencados no art. 6º desta Lei. 

Parágrafo único. É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados 

pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto em casos de execução 

descentralizada de atividade pública que o exija e exclusivamente para este fim 

específico e determinado, observado o disposto na Lei 12.527, de 2011. 

Art. 27. A comunicação e a transferência de dados pessoais de pessoa jurídica de direito 

público a pessoa de direito privado será informada ao órgão competente e dependerá 

de consentimento do titular, exceto:  

I - nas hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei; ou:  

II - nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos 

do art. 24. 

Art. 28. A comunicação de dados pessoais entre órgãos e entidades de direito público 

será de objeto de publicidade, nos termos art. 24.  

Art. 29. O órgão competente poderá solicitar, a qualquer momento, às entidades do 

Poder Público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informe 

específico sobre o âmbito, natureza dos dados e demais detalhes do tratamento 

realizado, podendo emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento 

desta Lei. 

Art. 30. O órgão competente poderá estabelecer normas complementares para as 

atividades de comunicação e dados pessoais. 

 

Seção II 

Responsabilidade 

 

Art. 31. Quando houver infração a esta Lei em decorrência do tratamento de dados 

pessoais por órgãos públicos, o órgão competente poderá enviar informe com medidas 

cabíveis para fazer cessar a violação. 

Parágrafo único. As punições cabíveis a agente público no âmbito desta Lei serão 

aplicadas pessoalmente aos operadores de órgãos públicos, conforme disposto na Lei 

nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 

Art. 32. O órgão competente poderá solicitar a agentes do poder público a publicação 

de relatórios de impacto de privacidade e poderá sugerir a adoção de padrões e boas 

práticas aos tratamentos de dados pessoais pelo poder público. 
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CAPÍTULO V 

DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS 

 

Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos 

seguintes casos: 

I -para países que proporcionem nível de proteção de dados pessoais ao menos 

equiparável ao desta Lei;  

II - quando a transferência for necessária para a cooperação judicial internacional entre 

órgãos públicos de inteligência e de investigação, de acordo com os instrumentos de 

direito internacional; 

III - quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade 

física do titular ou de terceiro;  

IV - quando o órgão competente autorizar a transferência; 

V - quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de 

cooperação internacional;  

VI - quando a transferência for necessária para execução de politica pública ou 

atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do art. 24; ou 

VII - quando o titular tiver fornecido o seu consentimento para a transferência, com 

informação prévia e específica sobre o caráter internacional da operação, com alerta 

quanto aos riscos envolvidos. 

Parágrafo único. O nível de proteção de dados do país estrangeiro será avaliado pelo 

órgão competente, que levará em conta: 

I - as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino; 

II - a natureza dos dados; 

III - a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta 

Lei;  

IV - a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento; e 

V - as outras circunstâncias específicas relativas à transferência. 

Art. 34. A autorização referida no inciso IV do caput do art. 33 será concedida quando o 

responsável pelo tratamento apresentar garantias suficientes de observância dos 

princípios gerais de proteção e dos direitos do titular, apresentadas em cláusulas 

contratuais aprovadas pelo órgão competente para uma transferência específica, em 
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cláusulas contratuais padrão ou em normas corporativas globais, nos termos do 

regulamento. 

§ 1º O órgão competente poderá elaborar cláusulas contratuais padrão ou homologar 

dispositivos constantes em documentos que fundamentem a transferência 

internacional de dados, que deverão observar os princípios gerais de proteção de dados 

e os direitos do titular, garantida a responsabilidade solidária do cedente e do 

cessionário, independentemente de culpa. 

§ 2º Os responsáveis pelo tratamento que fizerem parte de um mesmo grupo econômico 

ou conglomerado multinacional poderão submeter normas corporativas globais à 

aprovação do órgão competente, obrigatórias para todas as empresas integrantes do 

grupo ou do conglomerado, a fim de obter permissão para transferências internacionais 

de dados dentro do grupo ou do conglomerado sem necessidade de autorizações 

específicas, observados os princípios gerais de proteção e os direitos do titular. 

§ 3º Na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas 

globais submetidas a aprovação do órgão competente, poderão ser requeridas 

informações suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações 

de tratamento. 

§ 4º As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos 

direitos do titular referidas no caput serão, também, analisadas de acordo com as 

medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto 

nos § 1º e § 2º do art. 45. 

Art. 35. O cedente e o cessionário respondem solidária e objetivamente pelo tratamento 

de dados, independentemente do local onde estes se localizem, em qualquer hipótese. 

Justificativa: Sugerimos uma completa mudança no que diz respeito a transferência 

internacional de dados. Nossa posição é de que a proposta está demasiadamente 

burocrática e impõe pesados condicionantes que inviabilizam a transferência 

internacional. 

Sugerimos que o titular seja devidamente informado sobre a referida transferência, seus 

objetivos, finalidades e com os alertas quanto aos riscos envolvidos. Entretanto, quando 

o titular tiver fornecido o seu consentimento para a transferência, ela deve ser 

suficiente.  

 

CAPÍTULO VI 

DOS AGENTES DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Seção I 

Responsável e operador 
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Art. 36. São agentes do tratamento de dados pessoais o responsável e o operador. 

Art. 37. O responsável e o operador devem manter registro das operações de 

tratamento de dados pessoais que realizarem. 

Parágrafo único. O órgão competente poderá dispor sobre o formato, a estrutura e o 

tempo de guarda do registro. 

Justificativa: Não concordamos com uma atuação do órgão competente dispondo sobre 

formato, estrutura e tempo da guarda de registro. O referido órgão deve avaliar a 

adequação dos registros atuais do responsável, sem impor formatos aos responsáveis. 

Se julgar indevido, o órgão competente pode determinar a correção. 

Art. 38. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo 

responsável, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a 

matéria. 

Art. 39. O órgão competente poderá determinar ao responsável que elabore relatório 

de impacto à privacidade referente às suas operações de tratamento de dados, nos 

termos do regulamento. 

Art. 40. A comunicação de dados pessoais entre responsáveis ou operadores de direito 

privado dependerá do consentimento do titular, ressalvadas as hipóteses de dispensa 

do consentimento previstas nesta Lei. 

Justificativa: Os condicionantes que se propõe retirar acima não deveriam estar 

presentes em uma Lei principiológica e inserem obrigações e procedimentos que 

oneram as empresas e reduzem a sua competitividade. Somos contrários que se insira 

em uma Lei principiológica condicionantes que estabelecem mandatos para o órgão 

competente estabelecer novos processos, definir exigência de emissão de relatórios em 

padrões a serem definidos, periodicidade e novas obrigações aos empreendedores. 

Reiteramos que, em se constatando alguma falha de mercado, o Poder Público pode a 

qualquer momento, editar uma regulamentação (ex-post) para corrigi-la. 

 

Seção II 

Encarregado pelo tratamento de dados pessoais 

Art. 41. O responsável deverá indicar um 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 sitio eletrônico do 

responsável.  

§ 2º As atividades do encarregado consistem em: 

I - receber reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar 

providências; 
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II - receber comunicações do órgão competente 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 - demais atribuições determinadas pelo responsável ou estabelecidas em normas 

complementares. 

§ 3º O órgão competente poderá estabelecer normas complementares sobre a definição 

e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua 

indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de 

tratamento de dados. 

Justificativa: Já nos manifestamos contrários a possibilidade do órgão competente ir 

além do que a Lei estabelece. O órgão competente deve apenas regulamentar a Lei, mas 

dela não pode s e afastar nem um milímetro. 

Seção III 

Responsabilidade e ressarcimento de danos 

Art. 42 Todo aquele que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados 

pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, é obrigado a 

repará-lo, 

Parágrafo único. O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do 

titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação ou quando a produção 

de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. 

Justificativa: Sugerimos a exclusão do parágrafo único pois no CPC já há regra sobre 

inversão do ônus da prova. 

Art. 43. A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes 

do tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei, especialmente da observância 

dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. 

Art. 44. Nos casos que envolvem a transferência de dados pessoais, o cessionário ficará 

sujeito as mesmas obrigações legais e regulamentares do cedente, com quem terá 

responsabilidade solidária pelos danos eventualmente causados. 

Parágrafo único. A responsabilidade solidária não se aplica aos casos de tratamento 

realizado no exercício dos deveres de que trata a Lei nº 12.527, de 2011, relativos à 

garantia do acesso a informações públicas. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA SEGURANÇA E DAS BOAS PRÁTICAS 
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Seção I 

Segurança e sigilo de dados 

 

Art. 45. O operador deve adotar medidas de segurança técnicas e administrativas 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. 

§ 1º O órgão competente poderá dispor sobre padrões técnicos e organizacionais para tornar 

aplicável o disposto no caput, levando-se em consideração a natureza das informações tratadas, 

características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, em particular no caso 

dados sensíveis.  

§2º As medidas de segurança deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou 

do serviço até a sua execução.  

Justificativa: Não concordamos com uma atuação do órgão competente dispondo sobre 

padrões técnicos e organizacionais. O referido órgão deve avaliar a adequação das 

medidas de segurança técnicas e administrativas dos responsáveis. Se julgá-los  

indevidos, o órgão competente pode determinar a correção. 

Art. 46. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases 

do tratamento obriga-se ao dever de sigilo em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu 

término. 

Art. 47. O responsável deverá comunicar ao órgão competente a ocorrência de relevante 

incidente  qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou prejuízo relevante aos 

titulares. 

Parágrafo único. A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pelo órgão 

competente, e deverá mencionar, no mínimo: 

I - a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;  

II - as informações sobre os titulares envolvidos; 

III - a indicação das medidas de segurança utilizadas para a proteção dos dados, inclusive 

procedimentos de encriptação; 

IV - os riscos relacionados ao incidente; 

V - os motivos da demora, no caso da comunicação não ter sido imediata; e. 

VI - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos de prejuízo. 

Justificativa: Não faz sentido o responsável ser obrigado a informar ao órgão competente 

qualquer ocorrência de incidente. Sugerimos a adequação da redação do caput, conforme 

acima. Os detalhes do parágrafo único devem estar presentes na regulamentação da Lei e não 

em seu corpo. 

Art. 48. O órgão competente verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para 

a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao responsável a adoção de outras 

providências, como: 
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I - pronta comunicação aos titulares; 

II - ampla divulgação do fato em meios de comunicação; e 

lll - medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. 

§ 1º No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram 

adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis para 

terceiros não autorizados a acessá-Ios. 

§ 2º A pronta comunicação aos titulares afetados pelo incidente de segurança obrigatória, 

independente de determinação do órgão competente, nos casos em que for possível identificar 

que o incidente coloque em risco a segurança pessoal dos titulares ou lhes possa causar danos. 

Art. 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de 

forma a atender aos requisitos de segurança, aos princípios gerais previstos nesta Lei e às demais 

normas regulamentadoras.  

Seção II 

Boas práticas 

Art. 50. Os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de 

associações, poderão formular regras de boas práticas que estabeleçam as condições de 

organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, as normas de segurança, os 

padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações 

educativas, os mecanismos internos de supervisão e outros aspectos relacionados ao 

tratamento de dados pessoais. 

§ 1º Ao estabelecer regras de boas práticas, o responsável pelo tratamento e o operador levarão 

em consideração a natureza, o escopo e a finalidade do tratamento e dos dados e a 

probabilidade e a gravidade dos riscos de danos aos indivíduos. 

§ 2º As regras de boas práticas serão disponibilizadas publicamente e atualizadas e poderão ser 

reconhecidas e divulgadas pelo órgão competente. 

Art. 51. O órgão competente estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle 

dos titulares sobre seus dados pessoais. 

Justificativas: Esta seção é desnecessária e numa Lei principiológica deve ser suprimida. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA FISCALIZAÇÃO 

Seção I 

Sanções administrativas 

Art. 52. As infrações realizadas por pessoas jurídicas de direito privado às normas previstas nesta 

Lei ficam sujeitas às sanções administrativas a seguir estabelecidas e que devem ser aplicadas 

de forma gradativa, após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla 

defesa e sempre tendo como objetivo o ajustamento de conduta para solucionar eventuais falhas 

processuais e evitar a reincidência.  
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 as seguintes sanções administrativas aplicáveis pelo órgão competente: 

Justificativa: Deixar claro que as sanções mais graves somente devem ser passíveis de aplicação, 

em situação de comprovada gravidade e reincidência. Incluir os dois casos de advertência como 

sanções possíveis. 

I – Advertência; 

II – Advertência com aplicação de solução que impliquem em ajustes de processo para evitar a 

reincidência da infração;  

II - multa simples ou diária; 

II - publicização da infração; 

III - anonimização dos dados pessoais;  

IV - bloqueio dos dados pessoais; 

V - suspensão de operação de tratamento de dados pessoais; 

VI - cancelamento dos dados pessoais; e 

VII - suspensão de funcionamento de banco de dados.  

§ 1º As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo 

com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e a natureza das infrações, à natureza 

dos direitos pessoais afetados, a existência de reincidência, à situação econômica do infrator e 

aos prejuízos causados.  

§ 2º O disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais 

definidas em legislação especifica.  

§ 3º O disposto nos incisos III a VII do caput deste artigo poderá ser aplicado às entidades e aos 

órgãos públicos, sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.112, de 1990, e na Lei nº 8.429, de 1992. 

Seção II 

Órgão competente e Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade 

Incluir novos artigos nesta seção conforme descrito a seguir. 

Art. AA.  O órgão competente designado para zelar pela implementação e pela fiscalização 

desta Lei terá natureza de autarquia especial caracterizada por independência administrativa, 

ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e 

autonomia financeira. 

Art. BB. A Agência atuará como autoridade administrativa independente, assegurando-se-lhe  

as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de sua competência. 

Art. CC. Caberá ao Poder Executivo instalar a Agência, devendo o seu regulamento, aprovado 

por decreto do Presidente da República, fixar-lhe a estrutura organizacional. 

Parágrafo único. A edição do regulamento marcará a instalação da Agência, investindo-a 

automaticamente no exercício de suas atribuições. 
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Art. DD.  O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de até noventa dias, 

a partir da publicação desta Lei, mensagem criando o quadro efetivo de pessoal do órgão 

competente, podendo remanejar cargos disponíveis na estrutura dos Ministérios.  

 

Art. 53. O órgão competente designado para zelar pela implementação e pela fiscalização desta 

Lei deve atuar com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e 

terá as seguintes atribuições: 

I - zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação; 

II - elaborar diretrizes para uma Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade; 

III - realizar auditoria nos tratamentos de dados pessoais e processos envolvidos com dados 

pessoais visando garantir a sua conformidade aos princípios e regras desta Lei; 

IV - promover entre a população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre 

proteção de dados pessoais e as medidas de segurança; 

V - promover estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais 

e privacidade; 

VI - estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle 

dos titulares sobre seus dados pessoais; 

Vil - promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros 

países, de natureza internacional ou transacional; 

VIII - dispor sobre as formas pelas quais se dará a publicidade das operações de tratamento; 

IX - solicitar, a qualquer momento, as entidades do Poder Público que realizem operações de 

tratamento de dados pessoais, informe específico sobre o âmbito, natureza dos dados e demais 

detalhes do tratamento realizado, podendo emitir parecer técnico complementar para garantir 

o cumprimento desta Lei;  

Parágrafo único:  Ao impor condicionamentos administrativos ao tratamento dos dados 

pessoais, sejam eles limites, encargos ou sujeições, o órgão competente deve observar  a 

exigência de mínima intervenção na vida privada, assegurando que: 

I - a liberdade será a regra, constituindo exceção as proibições, restrições e interferências do 

Poder Público; 

II - os condicionamentos deverão ter vínculos, tanto de necessidade como de adequação, com 

finalidades públicas específicas e relevantes; 

III - haverá relação de equilíbrio entre os deveres impostos aos provedores de serviços e os 

direitos a eles reconhecidos. 

Justificativa: Defendemos que a existência de um órgão competente com atribuições limitadas 

pelos novos condicionantes minimiza a chance de uma excesso de regulação, garante a 

autonomia do órgão, a sua centralização e atuação em todos os setores econômicos e sociais. 

Defendemos, ainda que, o órgão competente sempre adote medidas necessárias para o 

atendimento do interesse público e para o desenvolvimento da inovação, da competitividade 
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do setor produtivo brasileiro, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, 

impessoalidade e publicidade 

É fundamental que seu  custeio não ocorra a partir da criação de nenhuma nova taxa, imposto, 

ou qualquer tipo de oneração dos agentes do setor privado que já estão submetidos a uma 

carga tributária e a um custo Brasil insustentável; 

Art. 54. O órgão competente terá em sua estrutura organizacional um Conselho Consultivo de 

Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade que será composto por quinze representantes 

titulares, e seus respectivos suplentes, dos seguintes órgãos: 

I - sete três representantes do Poder Executivo federal; 

II - um representante indicado pelo Congresso Nacional;  

III - um representante indicado pelo Conselho Nacional de Justiça; 

IV - um representante indicado pelo Conselho Nacional do Ministério Publico; 

V - um representante indicado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil;  

VI - um representante da sociedade civil; 

VII - um representante da academia; e 

VIII – quatro dois representantes do setor privado. 

§ 1º Os representantes serão designados por ato do Ministro de Estado da Justiça e terão 

mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

§ 2º A participação no Conselho Consultivo Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da 

Privacidade será considerada atividade de relevante interesse público, não remunerada. 

§ 3º Os representantes referidos no inciso I a V do caput e seus respectivos suplentes serão 

indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades. 

§ 4º Os representantes referidos nos incisos VI a VIII do caput e seus respectivos suplentes serão 

indicados na forma do regulamento. 

Art. 55. Compete ao Conselho Consultivo Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da 

Privacidade: 

I - fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da 

Privacidade; 

II - elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Politica Nacional de 

Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; 

III - sugerir ações a serem realizadas pelo órgão competente; 

IV - realizar estudos e debates sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade; e 

V - disseminar o conhecimento sobre proteção de dados pessoais e privacidade à população em 

geral. 

 

CAPÍTULO IX 
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DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 56. Esta Lei entra em vigor 2 (dois) anos após a data de sua publicação.  

Paragrafo único. O órgão competente estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de 

bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta Lei, considerada a 

complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados.  

Justificativa: O início da vigência desta Lei em um prazo inferior a dois anos é inexequível. 

 


