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https://www.scientificamerican.com/article/how-big-data-can-transform-society-for-the-better/

O que o seu celular sabe sobre você?



O que o seu celular realmente sabe sobre você?



Sociedade da 
disciplina

Sociedade da 
informação

Saber é poder



O coração da legislação: dado pessoal

E dado pessoal sensível, tratamento de dados, 
anonimização e pseudonimização...



Direito à privacidade

Autodeterminação 
informativa

Diretiva 95/46/EC

Declaração Universal 
dos Direitos Humanos

Convenção 108

GDPR

Desenvolvimento do direito à privacidade



https://www.dlapiperdataprotection.com/

O efeito viral das leis de proteção de dados

https://www.dlapiperdataprotection.com/
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Cambridge Analytica e LGPD 



Lei Geral de Proteção de Dados

• Lei nº 13.709/2018

• Medida Provisória nº 869/2018



Um novo paradigma de proteção de dados



Consentimento

Cumprimento de obrigação legal ou regulatória

Exercício regular do direito

Estudo por órgão de pesquisa

Execução de contrato ou diligência pré-contratual

Proteção da vida ou da incolumidade física

Tutela da saúde

Interesses legítimos

Proteção do crédito 

Execução de política pública

Os “bons motivos” para tratar dados pessoais



Adequados e necessários



Transparência

Contratos 

Sites

Política de 
Privacidade

Cookies

Serviços

Política Pública



Direitos dos titulares

Existem dados 
meus? Quais dados? 

Eles refletem minha 
situação?

Eles estão sendo tratados em 

conformidade com a lei?

Posso solicitar a portabilidade de 

meus dados?

Posso solicitar a eliminação dos 

meus dados?

Com quem meus dados são 

compartilhados?

E se eu não fornecer meu

consentimento?

E se eu quiser revogar o 

consentimento que eu 
forneci?



Direitos dos titulares



Integração com o Sistema de Defesa do Consumidor



Segurança

Medidas de segurança adequadas

Todos os fornecedores / parceiros

Prevenção 

Equipe de crise

Plano de resposta à incidente 
(incluindo dano reputacional)

Comunicação à Autoridade e 
aos titulares afetados



• Design institucional

• Cooperação com autoridades setoriais:
• Normas

• Fiscalização 

• Sanções

Autoridade Nacional de Proteção de Dados



Impacto no setor público 

Adequação à LGPD: 

• Mapeamento das atividades de tratamento de dados pessoais

• Construção de Política de Privacidade (incluindo o cargo de 

Encarregado / DPO)

• Revisão contratual (todos os parceiros/ fornecedores)

• Design de processos internos e serviços prestados

• Revisão das medidas de segurança 

• Garantia do exercício dos direitos dos titulares 

• Conscientização sobre privacidade



Compartilhamento de bases de dados públicas com agentes privados

Art. 27, LGPD. A comunicação ou o uso compartilhado de dados

pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa jurídica de

direito privado dependerá de consentimento do titular,

exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de 2018)

I - nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta Lei;

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

publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei; ou

III - nas exceções constantes do § 1º do art. 26 desta Lei.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv869.htm#art1


Compartilhamento de bases de dados públicas com agentes privados

Art. 26, § 1º, LGPD. É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados
pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto:

I - em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência,

exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei nº

12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) ;

II - (VETADO);

III - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as

disposições desta Lei.

III - se for indicado um encarregado para as operações de tratamento de dados

pessoais, nos termos do art. 39; (Redação dada pela Medida Provisória nº 869, de

2018)

IV - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos,

convênios ou instrumentos congêneres; (Incluído pela Medida Provisória nº 869, de

2018)

V - na hipótese de a transferência dos dados objetivar a prevenção de fraudes e

irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos
dados; ou (Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018)

VI - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as

disposições desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória nº 869, de 2018)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv869.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv869.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv869.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv869.htm#art1


Art. 7º, § 4º, LGPD .  

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.

Dados tornados manifestamente públicos



Impacto nas relações de trabalho
(e possibilidades no processo do trabalho)



Novas oportunidades para um desenvolvimento ético de tecnologia
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Muito obrigada!
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