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APRESENTAÇÃO

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei Federal no 
13.709/2018), como se verá ao longo do texto, tem muitos objetivos. Reu-
nidos, representam e condensam uma finalidade protetiva maior do marco 
legal: proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Essa finalidade máxima do texto legal deve ser tida como premissa 
em cada uma de suas linhas, tão inerente quanto à própria identificação do 
vernáculo em sua leitura. Isso não significa que seja a única premissa a ser 
pensada, especialmente considerando que o texto parece propor – quase 
em grau de certeza – a aproximação da ciência jurídica com as ideias de 
tecnologia e segurança da informação e tem um imanente foco cultural.

Logo, cada disposição propõe, certamente, a adoção de um vetor em 
direção à plena privacidade, com o tratamento de dados pessoais melhor 
possível como fio condutor, porém, da forma mais equilibrada e ajustada à 
realidade dos diversos modelos de negócio existentes.

Os comentários feitos ao longo do texto também proporão essa 
perspectiva. Além disso, parece que argumentos de que essa visão seria 
contra legem terminariam ainda nascituros, dado que o próprio texto legal 
propõe tal equilíbrio em vários momentos, com destaque para seus fun-
damentos (art. 2o) e na própria espera de que os programas de governança 
em privacidade sejam amoldados ao contexto das organizações (art. 50, 
§ 2o, I). Essas e outras são aberturas normativas que propõem a própria 
sobrevivência do texto normativo, sob pena de que esse sucumba pela 
imposição da realidade.

O que faz a LGPD é reconhecer a existência de práticas e rotinas há 
muito tempo realizadas e que se valem do tratamento de dados pessoais. 
Ou seja, de operações com dados com base nos quais pessoas naturais são 
identificadas direta ou indiretamente e, por isso, geram risco à privacidade e 
ao desenvolvimento da personalidade. Práticas e rotinas identificadas no plano 
fático e que agora passam a compor e circunscrever as relações jurídicas.

Muito antes do contemporâneo debate público sobre a reconhecida 
economia de dados (que resulta na ideia de que os dados pessoais represen-
tam verdadeiras commodoties – os dados como matéria-prima dos negócios 
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e produzidos em larga escala) e da Quarta Revolução Industrial1 e desde que 
foi possível tecnologicamente realizar operações que se valem de dados pes-
soais, sempre estiveram envolvidos nessa relação de ordem fática aquele que 
realiza da operação com os dados pessoais e aquele quem é identificado por 
esses dados. Paralelamente, foram e são cada vez mais crescentes os debates 
na busca pelo equilíbrio entre o necessário desenvolvimento acelerado dos 
negócios e a proteção à liberdade e à privacidade das pessoas cujos dados 
são envolvidos nessa dinâmica.

A LGPD torna essa relação de fato em uma relação jurídica, incorpo-
rando-a, de forma consistente,2 ao ordenamento jurídico. A relação passa 
então a ser identificada pela existência de um agente de tratamento de um 
lado, de um titular de dados pessoais do outro, e como objeto da relação 
qualquer operação realizada com dados pessoais associados a esse último 
(tratamento de dados pessoais).

Suas disposições, assim, trazem parâmetros jurídicos a serem observa-
dos nessa mesma relação. Definem quais parâmetros e como a observância 

1 Diz Klaus Schwab: “Atualmente, enfrentamos uma grande diversidade de desafios fascinantes; entre eles, o 
mais intenso e importante é o entendimento e a modelagem da nova revolução tecnológica, a qual implica 
nada menos que a transformação de toda a humanidade. Estamos no início de uma revolução que alterará 
profundamente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, escopo e complexidade, 
a quarta revolução industrial é algo que considero diferente de tudo aquilo que já foi experimentado pela 
humanidade. (...) Estou bastante ciente de que alguns acadêmicos e profissionais consideram que essas 
inovações são somente mais um aspecto da terceira revolução industrial. Três razões, no entanto, sustentam 
minhas convicções da ocorrência de uma quarta – e distinta – revolução: - Velocidade: ao contrário das 
revoluções industriais anteriores, esta evolui em um ritmo exponencial e não linear. Esse é o resultado do 
mundo multifacetado e profundamente interconectado em que vivemos; além disso, as novas tecnologias 
geram outras mais novas e cada vez mais qualificadas. Amplitude e profundidade: ela tem a revolução digital 
como base e combina várias tecnologias, levando a mudanças de paradigma sem precedentes da economia, 
dos negócios, da sociedade e dos indivíduos. A revolução não está modificando apenas ‘o que’ e o ‘como’ 
fazemos as coisas, mas também ‘quem’ somos. Impacto sistêmico: ela envolve a transformação de sistemas 
inteiros entre países e dentro deles, em empresas, indústrias e em toda sociedade. (...) Ela teve início na 
virada do século e baseia-se na revolução digital. É caracterizada por uma internet mais ubíqua e móvel, por 
sensores menores e mais poderosos que se tornaram mais baratos e pela inteligência artificial e aprendizagem 
automática (ou aprendizagem da máquina). As tecnologias digitais, fundamentadas no computador, software 
e redes, não são novas, mas estão causando rupturas à terceira revolução industrial; estão se tornando mais 
sofisticadas e integradas e, consequentemente, transformando a sociedade e a economia global. (...) A quarta 
revolução industrial, no entanto, não diz respeito apenas a sistemas e máquinas inteligentes e conectadas. Seu 
escopo é muito mais amplo. Ondas de novas descobertas ocorrem simultaneamente em áreas que vão desde 
o sequenciamento genético até a nanotecnologia, das energias renováveis à computação quântica. O que 
torna a quarta revolução industrial fundamentalmente diferente das anteriores é a fusão dessas tecnologias e 
a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos.” (SCHWAB, Klaus. A quarta revolução industrial. 
Tradução Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. p. 11, 13 e 16-17).

2 Fala-se de forma consistente porque a relação de tratamento de dados pessoais já era tratada pelo próprio 
Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014) embora longe da profundidade atual e mesmo deduzida a partir 
de outras relações jurídicas, como propriamente das relações de consumo e da respectiva interpretação 
conferida ao Código de Defesa do Consumidor.
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desses deve ocorrer na prática. As disposições da lei também apresentam os 
porquês que tais parâmetros devem ser respeitados (fundamentos), quem deve 
respeitá-los (aplicabilidade territorial e material da lei e agentes de tratamento), 
as consequências de não observância e a quem compete a regulamentação 
adicional à lei e a fiscalização de suas disposições.

Com uma estrutura elogiável, amadurecida com base nas experiências 
estrangeiras (com especial influência no General Data Protection Regulation 
– GDPR da União Europeia) e de debates nacionais plurais, democráticos e 
consistentes, é texto que se apresenta com começo, meio e fim, com quase 
a totalidade das lógicas jurídicas necessárias para um marco regulamentador 
que se propõe efetivo e não meramente vigente e eficaz.

Além disso, é preciso dizer que a LGPD é filha e representante da 
relação cada vez mais crescente entre Direito e as tecnologias da informa-
ção. Essas provocam – e por mais e por vezes que se pretenda resistir – um 
abalo inegável nas estruturas de linguagem preestabelecidas. Consequência: 
o Direito volta seu olhar para si mesmo, revisitando sua natureza e com-
preensão como ciência social e objeto de estudo, interpretação e aplicação. 

Em linhas gerais, propõe-se aqui novamente a ideia de que o Direito 
Digital não propriamente se traduz em uma autonomia científica, mas se 
explica em razão da relação existente entre o Direito e as tecnologias da 
informação de forma multifacetária. Tem este autor, inclusive, proposto em 
outras oportunidades – o que ora se reitera – que essa relação se daria baseada 
em seis dimensões.3 Assim como o Marco Civil da Internet, a LGPD é clara 
representante de uma das principais dimensões do fenômeno no Brasil: as 
alterações no ordenamento jurídico provocadas pelas tecnologias.

Feitas essas considerações importantes para situar contextualmente a 
Lei e sem qualquer pretensão de esgotar os temas nela tratados, serão feitos 
comentários a cada um de seus artigos com a preocupação de equilíbrio 
entre a teoria e a prática diária.

3 Seriam: (i) as tecnologias propõem as alterações dos próprios textos legislativos; (ii) influenciam em qualidade 
e quantidade a forma como a inter-relação entre os textos normativos existentes ocorre; (iii) provocam 
mudanças nas compreensões da literatura e acadêmico-científica sobre os fenômenos sociais; (iv) alteram 
as percepções subjetivas dos intérpretes normativos (privados ou estatais); (v) otimizam e alteram a forma 
como os mecanismos de resolução de conflitos jurídicos se desenvolvem; e (vi) as tecnologias da informação 
alteram o próprio suporte fático sobre o qual a interpretação normativa repousa.
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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 pro-
teger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade 
e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

1. Considerações iniciais. O art. 1o cumpre bem o papel que dele se espera 
e inaugura a LGPD dizendo qual é seu principal objeto de regulação: o 
tratamento de dados pessoais. Ou seja, seguindo suas próprias definições, 
postas em seu art. 5o, tem por objetivo regular “toda operação realizada com 
dados pessoais”, quer dizer, toda operação realizada com dados que deles 
se extraia uma “informação relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável” (inc. I). Tratamento de dados dos quais não seja possível, nem 
indiretamente, extrair informação de tal qualidade e com tal aptidão não 
está sujeito à lei. Dados associados a pessoas jurídicas não são diretamente 
atingidos por sua eficácia material.

É importante notar que, diferentemente do que se poderia imaginar no 
estudo do tema de proteção de dados, todos os tratamentos de dados pessoais 
são regulados (ressalvadas as situações dos arts. 3o e 4o) e não apenas aqueles 
feitos nos meios digitais, como a locução explicativa “inclusive nos meios 
digitais” deixa claro. Reflete os documentos estrangeiros sobre a matéria. 

Interessante verificar também que a expressão adotada é “nos meios 
digitais” e não “pelos meios digitais”, deixando claro o texto que os meios 
digitais são apenas instrumentos do tratamento, mas este é realizado por 
alguém.

A LGPD também define esse alguém de forma abrangente, incluindo 
pessoas naturais e pessoas jurídicas, tanto de direito privado como de direito 
público. Estão incluídas nesse conceito todas as espécies de pessoas jurídicas 
admitidas no Direito brasileiro. Aliás, era de se esperar que o texto seguisse 
por esse caminho e essa não é a única disposição que faz essa opção, por 
assim dizer, mais ampliativa (basta verificar a adoção do conceito expansio-
nista de dado pessoal – art. 5o, I). Se a lei tem o objetivo de potencializar a 
proteção à liberdade, à privacidade e ao desenvolvimento da personalidade 
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da pessoa natural, é coerente que seu texto englobe o maior número possível 
de situações sob sua regulação.

Adicionalmente, o art. 1o deixa claro os principais porquês que justifi-
cam sua existência e a regulação do tratamento de dados pessoais no Brasil: 
“proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural”. De forma pensada e 
concatenada, os três objetos de proteção estão reunidos, pois são interde-
pendentes, quais sejam a privacidade, a liberdade e o desenvolvimento da 
personalidade.

2. Histórico. A LGPD estabelece no País, de forma muito amadurecida, a 
proteção de dados pessoais, trazendo para o ordenamento jurídico nacional 
a evolução histórico-protetiva dessa matéria.

Em termos históricos, a consistência da proteção da liberdade e da 
vida privada, muito antes da aplicação das tecnologias da informação, deve-
-se à Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Documento de 
reconhecida importância para a consolidação dos direitos fundamentais nos 
nossos tempos, pois propõe uma limitação clara na atuação desleal, cruel 
e indigna do Estado (sobretudo considerando as atrocidades cometidas no 
período anterior à Segunda Grande Guerra). Inspira todos os regimes de pro-
teção de dados pessoais, sobretudo pela eleição da privacidade individual 
e familiar à condição de direito universal, justamente pela importância de 
tal proteção para o desenvolvimento do ser humano enquanto indivíduo ou 
em comunidade.

Na sequência, a Europa, como era de se esperar por suas raízes histó-
ricas, revela-se o grande berço jurídico da matéria pelas próximas décadas. 
Integra hoje, junto aos Estados Unidos, o que pode ser identificado como 
núcleo duro de literatura e previsões jurídicas sobre o tema.1 

Em 1950, surge a Convenção Europeia de Direitos Humanos que, 
assim como seu documento antecessor de 1948, reconheceu a liberdade e 
a privacidade como direitos fundamentais.

De forma específica à matéria de proteção dos dados pessoais, reco-
nhecendo juridicamente uma nova manifestação do direito fundamental da 

1 DONEDA, Danilo. Panorama histórico da proteção de dados pessoais. In: MENDES, Laura Schertel et al. 
(Coord.). Tratado de proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 5.
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privacidade, identifica-se a Lei de Proteção de Dados do Land alemão de 
Hesse de 1970.2

Em 1973 e 1974, respectivamente, o Conselho da Europa editou as 
Resoluções nos 22 e 29, que versavam sobre a proteção de dados pessoais 
presentes em bancos de dados pessoais automatizados. Em 1979, alguns 
membros importantes da Comunidade Europeia passaram a implementar leis 
que tratavam da matéria em âmbito interno, alguns deles, inclusive, em sede 
constitucional: a própria Alemanha, Áustria, Dinamarca, Espanha, França, 
Luxemburgo, Noruega e Suécia.3

Em 1981, o Conselho da Europa editou a Convenção no 108 para 
Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados 
de Caráter Pessoal.4 Em seu art. 1o deixa clara sua proposta:

A proposta dessa Convenção é assegurar no território de cada membro, para 

todos os indivíduos, independentemente de sua nacionalidade ou domicílio, 

respeito aos seus direitos e liberdades fundamentais e, em particular, seu 

direito à privacidade, considerando o processamento automatizado de 

dados pessoais a ele relacionados (“proteção de dados”) [tradução livre].

Traz, inclusive, a definição de dados pessoais que vem a ser replicada 
nos textos legais subsequentes, sobretudo pela própria LGPD: “‘Dado pes-
soal’ significa qualquer informação relacionada a um indivíduo identificado 
ou identificável” [tradução livre]. Em 1995, a Comissão Europeia dá mais 
um importante passo e edita a Diretiva no 95/46/CE, que figurou por muito 
tempo como o principal documento em cenário estrangeiro na regulação 
da matéria.5 

3. GPDR. Em 2016, em substituição à Diretiva no 95/46/CE e as regulamen-
tações nela baseadas, surge o General Data Protection Regulation – GPDR 
– Regulação no 2016/679.6 Com amplitude material de destaque, seu texto 

2 Idem, p. 3.
3 MALDONADO, Viviane Nóbrega; OPICE BLUM, Renato (Coords.). LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados 

comentada. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 21.
4 Disponível em: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108. Acesso em:  

28 mar. 2021.
5 Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/LSU/?uri=celex:31995L0046.  Acesso em: 28 mar. 

2021.
6 Disponível em: https://gdprinfo.eu. Acesso em: 28 mar. 2021.
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é automaticamente aplicável aos países da União Europeia, prescindindo do 
desenvolvimento de textos legais nacionais para sua eficácia. É o principal 
documento estrangeiro de inspiração à LGPD, destacando-se as suas com-
pletas e belas 173 considerações iniciais de base.

De forma muito equilibrada entre a proteção dos dados pessoais e 
a promoção do desenvolvimento equânime das economias do mercado 
interno europeu, seu texto regulamenta o “tratamento de dados pessoas por 
meios total ou parcialmente automatizados” ou “tratamento por meios não 
automatizados de dados contidos em arquivos ou que visem à formação de 
arquivo” (art. 2o).

Quanto à sua aplicabilidade territorial, adota inicialmente o critério 
da localização do agente de tratamento (no documento, identificados como 
controladores ou processadores), sendo aplicado ao tratamento de dados 
pessoais se o agente tiver estabelecimento em território da União, indepen-
dentemente se o tratamento é realizado no território do bloco ou não (art. 3o). 
É regra interessante de reflexo para países de fora do bloco, mas que recebam 
empresas da União Europeia. As regras do GDPR lhes serão aplicáveis justa-
mente porque o estabelecimento de sua companhia está no bloco. Igualmente, 
ainda que o agente de tratamento não tenha estabelecimento no território 
da União, se: (i) oferecer bens ou serviços a pessoas localizadas fisicamente 
nesse mesmo território, ainda que gratuitos; ou (ii) se fizer o monitoramento 
do comportamento de pessoas que estejam nesse mesmo território (art. 3o). 
Ainda, seu texto será ainda aplicável se o controlador estiver localizado fora 
do bloco, mas o respectivo estado aplique seu texto internamente por força 
do Direito Internacional Público (art. 3o). Em suma, uma organização situada 
no Brasil poderá ser sujeita ao GDPR se: (i) integrar grupo com algum esta-
belecimento, ainda sucursal ou filial, em território da União Europeia; (ii) se 
oferecer bens ou serviços a pessoas localizadas no território do bloco; (iii) se 
fizer monitoramento de controle de comportamento de pessoas localizadas 
no território do bloco; ou (iv) se o Brasil aplica-se internamente o GDPR, o 
que não é o caso, preferindo o País adotar seu próprio marco regulatório, 
inspirado, mas juridicamente independente.

Em seu art. 4o, traz as definições da matéria, muitas delas replicadas 
na LGPD, sendo pertinente algumas referências.

Define como dado pessoal “a informação relativa a uma pessoa natural 
identificada ou identificável”, entendendo como “identificável” a pessoa que 
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sobre a matéria (ver art. 4o do GDPR e art. 14 do Dec. no 8.771/2016), em 
vez do conceito reducionista de dado pessoal.

Isso era esperado e é condizente com os objetivos da LGPD (art. 1o). Se 
a regulação tem por objetivos a promoção da liberdade (negativa e positiva), 
privacidade e o desenvolvimento da personalidade, é natural que se amplie 
as situações em que um dado pessoal estaria caracterizado, pois também se 
amplia o espectro de proteção da norma.

Nesse sentido, o conceito expansionista define um dado como um dado 
pessoal se dele e com base em seu contexto de operação pode ser extraída 
uma informação e que essa seja capaz de identificar diretamente uma pessoa 
natural (pessoa identificada) ou que é capaz de identificar indiretamente 
uma pessoa natural (pessoa identificável). São dados pessoais, por exemplo: 
nome, prenome, números identificadores (RG, CPF, CNH, OAB, título de 
eleitor etc.), endereço, nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, 
gênero, números de telefone, históricos, endereços IP, e-mails, cookies etc.

Dado e informação são conceitos diferentes. A informação é o resultado 
racional extraído do dado. Se com base nesse raciocínio e da verificação 
contextual, pode-se chegar a alguém determinado ou indeterminado, fala-se 
em dado pessoal. Esse alguém pode ser identificado de forma direta, imediata, 
precisa, determinada ou exata (pessoa identificada). Esse alguém também 
pode ser identificado de forma indireta, mediata, imprecisa ou inexata (pessoa 
identificável). Pelos objetivos da LGPD, o raciocínio é de cautela, de modo 
que, existindo uma mínima possibilidade, ainda que contextual e de esforço 
racional, de identificar uma pessoa natural, o dado deve ser considerado 
como pessoal. Do contrário, não.

Em vetor racional oposto, o conceito reducionista de dado pessoal 
limita muito a identificação de dados que seriam pessoais, como a própria 
definição indica. Para esse conceito – não utilizado pela legislação brasi-
leira, vale repisar – dado pessoal seria apenas aquele do qual é possível 
extrair uma informação precisa, determinada e exata sobre alguém (pessoa 
identificada, apenas).

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 
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referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, 
quando vinculado a uma pessoa natural;

3. Conceito de dado pessoal sensível: Sendo um dado pessoal, pois dele se 
extrai uma informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou 
identificável, o dado pessoal sensível é assim conceituado em razão de uma 
especial qualidade da informação que se extrai do dado e que é relacionada 
à pessoa natural.

As informações que podem ser extraídas e que qualificam o dado pessoal 
como dado pessoal sensível são, a saber: origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou à organização de caráter 
religioso, filosófico ou político, saúde, vida sexual, genética ou biométrica. 
A sensibilidade que justifica tal categorização de tais dados, inclusive com 
regime de bases legais de tratamento distinto (art. 11), decorre muito do 
potencial discriminatório do uso indevido de tais informações, do potencial 
lesivo maior se comparadas às informações não sensíveis e da experiência 
histórica e prática de situações em que informações dessa qualidade foram 
utilizadas. Em suma, os dados sensíveis assim o são porque o tratamento 
respectivo demonstra um potencial de risco maior, inclusive ingressando em 
algumas situações na esfera ainda mais profunda de intimidade do indivíduo 
(ver art. 1o, item 8), justificando um regime mais cauteloso e protetivo de 
regulação.

Assim como em relação à condição de pessoal do dado, sua condição 
de sensível também deve ser avaliada de forma contextual, o que envolve 
uma análise conjunta de vários fatores, como, por exemplo, quais dados 
pessoais são tratados, em qual volume, quais as inter-relações feitas e finali-
dades adotadas. Por vezes, é esse olhar conjunto que revela a sensibilidade 
das informações extraídas e é essa avaliação o mais global possível que os 
objetivos da LGPD recomendam.

Alguns exemplos dessa dinâmica são interessantes, em especial aqueles 
que identificam o que pode ser chamado de padrão contextual de sensibili-
dade. Isso é comum em relação ao mapeamento de hábitos de consumo. A 
coleta de dados dos produtos ou serviços adquiridos de forma isolada não 
necessariamente implica o tratamento de dados pessoais sensíveis, porém, 
se com base nessa coleta é feita a inferência sobre a condição de saúde do 
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titular dos dados pessoais, estar-se-á diante de dados pessoais sensíveis. Outra 
situação emblemática se extrai da utilização de dados de geolocalização que, 
por si só, não implica a identificação de qualquer filiação ou convicção do 
indivíduo. Agora, porém, caso a partir desse tratamento seja possível identifi-
car um padrão de comportamento, identificando, por exemplo, que o titular 
está com frequência na sede de algum sindicato (revelando sua filiação) ou 
frequenta com regularidade sinagogas (identificando sua religião judaica32), 
estar-se-á diante do tratamento de dados sensíveis.

4. Rol taxativo: Importa dizer que, embora a interpretação extensiva e con-
textual seja recomendada, pois da própria natureza das coisas, o rol do inc. 
II não deixa de ser taxativo. Assim, são dados sensíveis apenas aqueles dos 
quais podem ser extraídas as informações com as características identificadas 
no próprio inc. II. 

Não raro, há uma certa percepção de bom senso sobre a sensibilidade 
de algumas informações, como aquelas que revelem o padrão financeiro do 
indivíduo ou mesmo dados seus de cartões de crédito. Embora elas sejam, 
de fato, socialmente sensíveis no contexto nacional, recomendando maior 
cautela e práticas mais restritas e cuidadosas pelos agentes de tratamento, 
inclusive considerando o potencial lesivo no caso de incidente de privacidade 
(art. 46), elas não são sensíveis nos termos da LGPD.

5. Dado sobre origem racial: Dado sobre origem racial ou étnica é o dado 
do qual é extraída informação a respeito do indivíduo que o identifique ou 
categorize em razão de sua ascendência, cor, origem nacional ou étnica 
(pertencimento a uma coletividade diferenciada por suas especificidades, 
como cultura, práticas, modos de agir etc. Em razão desse perfil, permite, 
sobretudo, o emprego de práticas discriminatórias negativas.

6. Dado sobre convicção religiosa: Dado sobre convicção religiosa é o dado 
do qual é extraída informação a respeito da convicção religiosa do indivíduo, 
quer dizer, suas crenças e dogmas e práticas habituais (de religiosidade) neles 
baseadas. A informação que identifica o indivíduo em razão de sua adesão 

32 MALDONADO, Viviane Nóbrega; OPICE BLUM, Renato (Coords.)., op. cit., p. 93.
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a tais preceitos, permitindo, inclusive, sua segregação, discriminação ou 
mesmo perseguição.

7. Dado sobre opinião política: Dado sobre opinião política é o dado do qual 
é extraída uma informação que identifica a opinião política do indivíduo, 
ou seja, seu modo de pensar sobre as formas de organização sociais e de 
estruturação do Estado. Um dos pilares que insere o indivíduo no campo 
democrático de evolução social. Por isso, a depender do contexto e princi-
palmente no caso de opinião política comum de um determinado grupo de 
indivíduos, pode ser objeto de perseguição ou de práticas discriminatórias.

8. Dado sobre filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político: Mais do que a informação sobre as convicções, crenças 
e opiniões dos indivíduos, em si consideradas, esse dado é aquele do qual 
pode ser extraída uma informação que identifique sua filiação, vinculação 
ou cadastro a tais organizações (v.g., membros de determinada igreja ou de 
determinado partido político).

9. Dado referente à saúde. Dado referente à saúde é o dado do qual é extraída 
uma informação que diz respeito a qualquer elemento sobre saúde física ou 
mental do indivíduo (v.g., histórico, sintomas, exames, doenças, estados de 
saúde, medicamentos, comportamentos), incluindo as informações relacio-
nadas a planos e à prestação, lato sensu, de serviços médicos de qualquer 
natureza (ver art. 4o (15) do GDPR).

10. Dado referente à vida sexual. A LGPD, de forma proposital e ciente da 
sensibilidade da informação, adota uma expressão ampla para tal categoria 
de dado. Assim, são dados referentes à vida sexual quaisquer dados dos quais 
possa ser extraída alguma informação sobre a sexualidade do indivíduo: 
orientações, hábitos, preferências, histórico etc.

11. Dado genético. Dado genético é aquele a partir do qual pode ser extraída 
uma informação relativa a características genéticas, hereditárias ou adquiri-
das de uma pessoa que tragam informações únicas sobre a sua fisiologia ou 
saúde e que resulte de uma análise de uma amostra biológica proveniente 
do titular do dado (ver art. 4o (13) do GDPR).
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ou sem a demonstração segura, inequívoca ou idônea. Como já comentado 
(ver art. 52, item 5), sempre que possível, o faturamento base deve ser aquele 
associado à atividade de tratamento e uso dos dados. A ideia é que a multa 
seja proporcional à atividade que se aproveita dos dados pessoais e que 
infringiu o texto legal.

§ 5o O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, 
inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de 
Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei no 7.347, 
de 24 de julho de 1985, e a Lei no 9.008, de 21 de março de 1995. 

20. Destino dos valores. Os valores resultantes das multas aplicadas (simples 
ou diária) será direcionado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, sendo 
uma ótima oportunidade para se debater e refletir sobre a eficiência dessa 
estrutura.

§ 6o As sanções previstas nos incisos X, XI e XII do caput deste 
artigo serão aplicadas:

I – somente após já ter sido imposta ao menos 1 (uma) das 
sanções de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste 
artigo para o mesmo caso concreto; e

II – em caso de controladores submetidos a outros órgãos e enti-
dades com competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos.

21. Gradação legal. O § 6o traz regras específicas em relação à aplicação 
sancionatória por parte da ANPD, de forma pautada, ora na gravidade das 
sanções (inc. I), ora na proposta de manutenção da coerência e respeito à 
fiscalização setorial (inc. II). Assim, a suspensão parcial do banco de dados, 
a suspensão do exercício da atividade e a proibição parcial ou total do 
exercício das atividades apenas podem ser aplicadas se uma das outras san-
ções, menos graves, já tiverem sido aplicadas. Além disso, como requisito 
cumulativo, se os controladores estiverem submetidos a regimes setoriais, 
os órgãos deverão ser previamente ouvidos. Essa última medida é altamente 
saudável, de modo a propor maior segurança jurídica e relativizar o problema 
de multi-institucionalidade, com a coordenação dos setores.
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§ 7o Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados 
de que trata o caput do art. 46 desta Lei poderão ser objeto de 
conciliação direta entre controlador e titular e, caso não haja 
acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades 
de que trata este artigo. 

22. Vazamentos individuais ou acessos não autorizados. O § 7o traz regra 
específica para a aplicação de sanções em casos de incidentes de priva-
cidade individuais. Embora o texto fale em vazamento, como visto (ver 
art. 46), essa é apenas uma das hipóteses de incidente e, pela menção 
ao caput do art. 46, parece ser o caso do § 7o ser aplicável a qualquer 
incidente de repercussão individual. Assim, nesses casos, a LGPD traz 
a possibilidade (já feito no art. 22), de composição amigável entre o 
controlador e o titular. Se por um lado é uma faculdade, por outro, a lei 
condiciona a aplicação de sanção ao resultado infrutífero de composição. 
Nessa perspectiva, parece o dispositivo representar mais um incentivo de 
que o controlador adote mecanismos voluntários de composição, o que, 
condicionará a aplicação da sanção. No mais, os comentários ao art. 22 
são aqui aplicáveis.

Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regula-
mento próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta 
Lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias 
que orientarão o cálculo do valor-base das sanções de multa.

§ 1o As metodologias a que se refere o caput deste artigo 
devem ser previamente publicadas, para ciência dos agentes 
de tratamento, e devem apresentar objetivamente as formas 
e dosimetrias para o cálculo do valor-base das sanções de 
multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos 
os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios 
previstos nesta Lei.

§ 2o O regulamento de sanções e metodologias corresponden-
tes deve estabelecer as circunstâncias e as condições para a 
adoção de multa simples ou diária.
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Art. 62. A autoridade nacional e o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito de suas 
competências, editarão regulamentos específicos para o acesso 
a dados tratados pela União para o cumprimento do disposto 
no § 2o do art. 9o da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) , e aos referentes ao 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 
de que trata a Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004.

1. Regulamentos ANPD e INEP. O art. 62 é simples e apenas determina que a 
ANPD e o INEP editarão regulamentos específicos em relação aos objetivos 
nele mencionados.

Art. 63. A autoridade nacional estabelecerá normas sobre a 
adequação progressiva de bancos de dados constituídos até 
a data de entrada em vigor desta Lei, consideradas a comple-
xidade das operações de tratamento e a natureza dos dados.

1. Regulamentação de bancos de dados constituídos anteriormente. O art. 
63 traz texto de alto bom senso. Reconhece que as providências associadas 
à conformidade com a LGPD são gradativas e contínuas, dependendo do 
direcionamento da governança das organizações. Assim, a fim de evitar rup-
turas, prejuízos desproporcionais nas atividades ou fiscalizações extremas e 
que ignorem essa realidade, estabelece que a ANPD edite normas de ade-
quação progressiva em relação aos tratamentos de dados pessoais, pautados 
em bancos de dados constituídos antes da vigência da lei.

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.

1. Preservação de outros direitos. A LGPD não exclui outros direitos, mas 
dialoga com todo o ordenamento jurídico pátrio. Nessa perspectiva, será 
o caso concreto referente ao tratamento de dados pessoais que revelará o 
conjunto normativo aplicável e conteúdo jurídico de disciplina.
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Art. 65. Esta Lei entra em vigor:

I – dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 
55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B; e

I-A – dia 1o de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54;

II – 24 (vinte e quatro) meses após a data de sua publicação, 
quanto aos demais artigos.

1. Vigência. A vigência da LGPD é um tema à parte com o aumento do seu 
período de vacatio legis em relação a alguns de seus dispositivos. Quem 
viveu os anos de 2018 a 2020 sabe como foram intensas as discussões a esse 
respeito. Porém, de forma objetiva: (i) os arts. 55-A a 58-B, que orientam a 
estruturação da ANPD e do Conselho Nacional, entraram em vigência no 
dia 28 de dezembro de 2018; (ii) a aplicação das sanções só foi possível a 
partir de 1o de agosto de 2021; e (iii) todas as demais disposições entraram 
em vigência, considerando os 24 meses da publicação, em 18 de setembro 
de 2020. 

Brasília, 14 de agosto de 2018; 197o da Independência e 130o 
da República.

MICHEL TEMER
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	§ 2o Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta Lei.
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	§ 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, po
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	§ 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.
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	§ 2o O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro.
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	§ 1o O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional.
	§ 2o O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ao disposto nesta Lei.
	§ 3o Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento.
	§ 4o Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o § 3o deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá:
	I – comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente; ou
	II – indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência.
	§ 5o O requerimento referido no § 3o deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento.
	§ 6o O responsável deverá informar, de maneira imediata, aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam idêntico procedimento, exceto nos
	§ 7o A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso V do caput deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador.
	§ 8o O direito a que se refere o § 1o deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor.
	Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular:
	I – em formato simplificado, imediatamente; ou
	II – por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, cont
	§ 1o Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso.
	§ 2o As informações e os dados poderão ser fornecidos, a critério do titular:
	I – por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim; ou
	II – sob forma impressa.
	§ 3o Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos de regulamentação da autoridade nacion
	§ 4o A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos nos incs. I e II do caput deste artigo para os setores específicos.
	Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, 
	§ 1o O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial.
	§ 2o Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1o deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automati
	Art. 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo.
	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 legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva.

	CAPÍTULO IV – DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO
	Seção I – Das Regras
	Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1o da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade 
	I – sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execuç
	II – Vetado; e
	III – seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 39 desta Lei; e
	IV – Vetado.
	§ 1o A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento.
	§ 2o O disposto nesta Lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo de instituir as autoridades de que trata a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação).
	§ 3o Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o Poder Público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei no 9.507, de 12 de novembro de 1997 (Lei do Habeas Data), da Lei no 
	§ 4o Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta Lei.
	§ 5o Os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o caput deste artigo.
	Art. 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos te
	Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público, nos termos deste 
	Art. 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das
	Art. 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais 
	§ 1o É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto:
	I – em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação);
	II – Vetado;
	III – nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta Lei.
	IV – quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou
	V – na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades.
	§ 2o Os contratos e convênios de que trata o § 1o deste artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional.
	Art. 27. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto:
	I – nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas 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.
	Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput deste artigo será objeto de regulamentação.
	Art. 28. Vetado.
	Art. 29. A autoridade nacional poderá solicitar, a qualquer momento, aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do t
	Art. 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais.

	Seção II – Da Responsabilidade
	Art. 31. Quando houver infração a esta Lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação.
	Art. 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do Poder Público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo Poder Público.

	CAPÍTULO V – DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS
	Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos:
	I – para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta Lei;
	II – quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta Lei, na forma de:
	a) cláusulas contratuais específicas para determinada transferência;
	b) cláusulas-padrão contratuais;
	c) normas corporativas globais;
	d) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos;
	III – quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional;
	IV – quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
	V – quando a autoridade nacional autorizar a transferência;
	VI – quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional;
	VII – quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei;
	VIII – quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades; ou
	IX – quando necessário para atender as hipóteses previstas nos incisos II, V e VI do art. 7o desta Lei.
	Parágrafo único. Para os fins do inciso I deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1o da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), no âmbito de suas competências legais, e resp
	Art. 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso I do caput do art. 33 desta Lei será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração:
	I – as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional;
	II – a natureza dos dados;
	III – a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nesta Lei;
	IV – a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento;
	V – a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais; e
	VI – outras circunstâncias específicas relativas à transferência.
	Art. 35. A definição do conteúdo de cláusulas-padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta, a que se refere o in
	§ 1o Para a verificação do disposto no caput deste artigo, deverão ser considerados os requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transferência que observem os direitos, as garantias e os princípios desta Lei.
	§ 2o Na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais submetidas à aprovação da autoridade nacional, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações de trata
	§ 3o A autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do previsto no caput deste artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento.
	§ 4o Os atos realizados por organismo de certificação poderão ser revistos pela autoridade nacional e, caso em desconformidade com esta Lei, submetidos a revisão ou anulados.
	§ 5o As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no caput deste artigo serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o pr
	Art. 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no inciso II do art. 33 desta Lei deverão ser comunicadas à autoridade nacional.

	CAPÍTULO VI – DOS AGENTES DE 
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
	Seção I – Do Controlador e do Operador
	Art. 37. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse.
	Art. 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os segred
	Parágrafo único. Observado o disposto no caput deste artigo, o relatório deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador co
	Art. 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria.
	Art. 40. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência

	Seção II – Do Encarregado pelo 
Tratamento de Dados Pessoais
	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.
	§ 3o A autoridade nacional 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 t
	§ 4o Vetado.

	Seção III – Da Responsabilidade 
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.
	§ 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 cont
	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, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe exc
	§ 3o As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente.
	§ 4o Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso.
	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.
	Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais:
	I – o modo pelo qual é realizado;
	II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
	III – as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado.
	Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao dano.
	Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente.

	CAPÍTULO VII – DA SEGURANÇA 
E DAS BOAS PRÁTICAS
	Seção I – Da Segurança e do Sigilo de Dados
	Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer fo
	§ 1o A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, 
	§ 2o As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução.
	Art. 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta Lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término.
	Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.
	§ 1o A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, 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 técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;
	IV – os riscos relacionados ao incidente;
	V – os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e
	VI – as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.
	§ 2o A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências, tais como:
	I – ampla divulgação do fato em meios de comunicação; e
	II – medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente.
	§ 3o No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços, para terceiros não autori
	Art. 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulame

	Seção II – Das Boas Práticas e da Governança
	Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o 
	§ 1o Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador levarão em consideração, em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento
	§ 2o Na aplicação dos princípios indicados nos incisos VII e VIII do caput do art. 6o desta Lei, o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos 
	I – implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo:
	a) demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais;
	b) seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do modo como se realizou sua coleta;
	c) seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados;
	d) estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade;
	e) tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular;
	f) esteja integrado a sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e externos;
	g) conte com planos de resposta a incidentes e remediação; e
	h) seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas;
	II – demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade quando apropriado e, em especial, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de f
	§ 3o As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional.

	CAPÍTULO VIII – DA FISCALIZAÇÃO
	Seção I – Das Sanções Administrativas
	Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional:
	I – advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;
	II – multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por in
	III – multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;
	IV – publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;
	V – bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;
	VI – eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;
	VII – (VETADO);
	VIII – (VETADO);
	IX – (VETADO);
	X – suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador;
	XI – suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período;
	XII – proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.
	§ 1o As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios
	I – a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados;
	II – a boa-fé do infrator;
	III – a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
	IV – a condição econômica do infrator;
	V – a reincidência;
	VI – o grau do dano;
	VII – a cooperação do infrator;
	VIII – a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso II do § 2o do art. 48 desta Lei;
	IX – a adoção de política de boas práticas e governança;
	X – a pronta adoção de medidas corretivas; e
	XI – a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.
	§ 2o O disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em legislação específica.
	§ 3o O disposto nos incs. I, IV, V, VI, X, XI e XII do caput deste artigo poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos, sem prejuízo do disposto na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei no 12.5
	§ 4o No cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo, a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em 
	§ 5o O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei no 9.008, de 21 de março de 1995
	§ 6o As sanções previstas nos incisos X, XI e XII do caput deste artigo serão aplicadas:
	I – somente após já ter sido imposta ao menos 1 (uma) das sanções de que tratam os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo para o mesmo caso concreto; e
	II – em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos.
	§ 7o Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput do art. 46 desta Lei poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular e, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades d
	Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta Lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do valor-base das sanções de multa.
	§ 1o As metodologias a que se refere o caput deste artigo devem ser previamente publicadas, para ciência dos agentes de tratamento, e devem apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor-base das sanções de multa, que deverão con
	§ 2o O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as circunstâncias e as condições para a adoção de multa simples ou diária.
	Art. 54. O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta Lei deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela autoridade nacional.
	Parágrafo único. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento.

	CAPÍTULO IX – DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD) E DO CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE
	Seção I – Da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD)
	Art. 55. (VETADO).
	Art. 55-A. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República.
	§ 1o A natureza jurídica da ANPD é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à Presidência da República
	§ 2o A avaliação quanto à transformação de que dispõe o § 1o deste artigo deverá ocorrer em até 2 (dois) anos da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD.
	§ 3o O provimento dos cargos e das funções necessários à criação e à atuação da ANPD está condicionado à expressa autorização física e financeira na lei orçamentária anual e à permissão na lei de diretrizes orçamentárias.  
	Art. 55-B. É assegurada autonomia técnica e decisória à ANPD.
	Art. 55-C. A ANPD é composta de:
	I – Conselho Diretor, órgão máximo de direção;
	II – Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;
	III – Corregedoria;
	IV – Ouvidoria;
	V – órgão de assessoramento jurídico próprio; e
	VI – unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei.
	Art. 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 (cinco) diretores, incluído o Diretor-Presidente.
	§ 1o Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do Grup
	§ 2o Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. 
	§ 3o O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 (quatro) anos.
	§ 4o Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2 (dois), de 3 (três), de 4 (quatro), de 5 (cinco) e de 6 (seis) anos, conforme estabelecido no ato de nomeação. 
	§ 5o Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor, o prazo remanescente será completado pelo sucessor.
	Art. 55-E. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. 
	§ 1o Nos termos do caput deste artigo, cabe ao Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáve
	§ 2o Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo, somente quando assim recomendado pela comissão especial de que trata o § 1o deste artigo, e proferir o julgamento.  
	Art. 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no art. 6o da Lei no 12.813, de 16 de maio de 2013. 
	Parágrafo único. A infração ao disposto no caput deste artigo caracteriza ato de improbidade administrativa. 
	Art. 55-G. Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPD.
	§ 1o Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a ANPD receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de suas atividades.
	§ 2o O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno da ANPD.
	Art. 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo federal.
	Art. 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo Diretor-Presidente.  
	Art. 55-J. Compete à ANPD:
	I – zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação;
	II – zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do art. 2o desta Lei;
	III – elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;
	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; 
	V – apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação; 
	VI – promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança; 
	VII – promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade;
	VIII – estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis;
	IX – promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional;
	X – dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial;
	XI – solicitar, a qualquer momento, às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir pa
	XII – elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades; 
	XIII – editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de prote
	XIV – ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento;
	XV – arrecadar e aplicar suas receitas e publicar, no relatório de gestão a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, o detalhamento de suas receitas e despesas; 
	XVI – realizar auditorias, ou determinar sua realização, no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso IV e com a devida observância do disposto no inciso II do caput deste artigo, sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes
	XVII – celebrar, a qualquer momento, compromisso com agentes de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro 
	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 s
	XIX – garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos desta Lei e da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
	XX – deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação desta Lei, as suas competências e os casos omissos;
	XXI – comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento;
	XXII – comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nesta Lei por órgãos e entidades da administração pública federal; 
	XXIII – articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação; e
	XXIV – implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta Lei.
	§ 1o Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a ANPD deve observar a exigência de mínima intervenção, assegurados os fundamentos, os princípios e o
	§ 2o Os regulamentos e as normas editados pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiência públicas, bem como de análises de impacto regulatório.
	§ 3o A ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades, nas correspondentes esferas de atuação, com vistas a assegurar o cumprimento de suas at
	§ 4o A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as
	§ 5o No exercício das competências de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações, nos termos da lei.
	§ 6o As reclamações colhidas conforme o disposto no inciso V do caput deste artigo poderão ser analisadas de forma agregada, e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada.
	Art. 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta Lei compete exclusivamente à ANPD, e suas competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública.
	Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será o órgão central de interpretação desta Lei e do estabelecimento de normas e diret
	Art. 55-L. Constituem receitas da ANPD:
	I – as dotações, consignadas no orçamento geral da União, os créditos especiais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos;
	II – as doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
	III – os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
	IV – os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas neste artigo;
	V – (VETADO);
	VI – os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais;
	VII – o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública.
	Art. 56. (VETADO).
	Art. 57. (VETADO).

	Seção II – Do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade
	Art. 58. (VETADO).
	Art. 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 (vinte e três) representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos:
	I – 5 (cinco) do Poder Executivo federal;
	II – 1 (um) do Senado Federal;
	III – 1 (um) da Câmara dos Deputados;
	IV – 1 (um) do Conselho Nacional de Justiça;
	V – 1 (um) do Conselho Nacional do Ministério Público;
	VI – 1 (um) do Comitê Gestor da Internet no Brasil;
	VII – 3 (três) de entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados pessoais;
	VIII – 3 (três) de instituições científicas, tecnológicas e de inovação;
	IX – 3 (três) de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo;
	X – 2 (dois) de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais; e
	XI – 2 (dois) de entidades representativas do setor laboral.
	§ 1o Os representantes serão designados por ato do Presidente da República, permitida a delegação.
	§ 2o Os representantes de que tratam os incs. I, II, III, IV, V e VI do caput deste artigo e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades da administração pública.
	§ 3o Os representantes de que tratam os incs. VII, VIII, IX, X e XI do caput deste artigo e seus suplentes:
	I – serão indicados na forma de regulamento;
	II – não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil;
	III – terão mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.
	§ 4o A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
	Art. 58-B. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade:
	I – propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD;
	II – elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;
	III – sugerir ações a serem realizadas pela ANPD;
	IV – elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade; e
	V – disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população.
	Art. 59. (VETADO).

	CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
	Art. 60. A Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), passa a vigorar com as seguintes alterações:
	Art. 61. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta Lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua fili
	Art. 62. A autoridade nacional e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no âmbito de suas competências, editarão regulamentos específicos para o acesso a dados tratados pela União para o cumprimento do disposto no
	Art. 63. A autoridade nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta Lei, consideradas a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados.
	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.
	Art. 65. Esta Lei entra em vigor:
	I – dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B; e
	I-A – dia 1o de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54;
	II – 24 (vinte e quatro) meses após a data de sua publicação, quanto aos demais artigos.
	Brasília, 14 de agosto de 2018; 197o da Independência e 130o da República.
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