
Principais	pontos
Versão	da	Comissão	de	Ciência,	Tecnologia,	Inovação,	Comunicação	e	Informática	(Sen.	Aloysio	

Nunes) Versão	da	Comissão	de	Assuntos	Econômicos	(Sen.	Ricardo	Ferraço)

Extensão	Territorial Aplica-se	à	pessoa	jurídica	sediada	no	exterior,	desde	que	oferte	serviço	ao	público	brasileiro	ou	
pelo	menos	um	integrante	do	mesmo	grupo	econômico	possua	estabelecimento	no	Brasil.

Não	houve	alteração.

Definição	de	Dados	
Pessoais

"Qualquer	informação	referente	a	pessoa	natural	identificável	ou	identificada". "Qualquer	informação	relacionada	a	pessoa	natural	identificável	ou	identificada".

Definição	de	Dados	
Sensíveis

"Qualquer	dado	pessoal	que	revelem	a	orientação	religiosa,	política	ou	sexual,	a	convicção	
filosófica,	a	procedência	nacional,	a	origem	racial	ou	étnica,	a	participação	em	movimentos	políticos	

ou	sociais,	informações	de	saúde,	genéticas	ou	biométricas	do	titular	dos	dados".
Não	houve	alteração.

Definição	de	
Tratamento

"Qualquer	operação	ou	conjunto	de	operações	realizadas	sobre	dados	pessoais	ou	banco	de	dados,	
com	ou	sem	o	auxílio	de	meios	automatizados,	tais	como	coleta,	armazenamento,	ordenamento,	
conservação,	modificação,	comparação,	avaliação,	organização,	seleção,	extração,	utilização,	
bloqueio,	cancelamento	e	fornecimento	a	terceiros,	por	meio	de	transferência,	comunicação,	

interconexão	ou	difusão".

	"Qualquer	operação	ou	conjunto	de	operações	realizadas	sobre	dados	pessoais	ou	banco	de	dados,	
com	ou	sem	o	auxílio	de	meios	automatizados,	tais	como	coleta,	armazenamento,	ordenamento,	
conservação,	modificação,	comparação,	avaliação,	organização,	seleção,	extração,	utilização,	

bloqueio,	cancelamento,	anonimização,	pseudonimização	e	fornecimento	a	terceiros,	por	meio	de	
transferência,	comunicação,	interconexão	ou	difusão".

Definição	de	
Anonimização

"Procedimento	ou	modificação	destinado	a	impedir	a	associação	de	um	dado	pessoal	a	um	
indivíduo	identificado	ou	identificável	ou	capaz	de	retirar	dos	dados	coletados	ou	tratados	as	

informações	que	possam	levar	à	identificação	dos	titulares".

"Procedimento	ou	modificação	destinada	a	impedir,	de	forma	irreversível,	a	associação	de	um	
dado	pessoal	a	um	indivíduo	identificado	ou	identificável	ou	capaz	de	retirar	do	dado	tratado	

informação	que	possa	levar	à	identificação	do	titular".
Definição	de	dado	
anonimizado	ou	

anônimo

"Dado	relativo	a	um	titular	que	não	possa	ser	identificado,	considerando	a	utilização	dos	meios	
técnicos	razoáveis	e	disponíveis	na	ocasião	de	sua	coleta	ou	tratamento".

"Dado	relativo	a	um	titular	que	não	possa	ser	identificado	ou	que,	através	de	um	processo	de	
anonimização,	não	possa	mais	ser	associado	a	uma	pessoa	natural	identificada	ou	identificável".

Definição	de	Dado	
Pseudonimizado Inexistente.

"	Dado	que,	através	de	um	tratamento	específico	capaz	de	extrair	um	ou	mais	de	seus	elementos	
identificadores,	não	possa	mais	ser	diretamente	associado	a	um	indivíduo,	senão	através	do	uso	de	

informação	adicional	mantida	separadamente	em	ambiente	controlado	e	seguro".

Princípios

Licitude,	boa-fé	e	finalidade	específica;	adequação,	pertinência,	exatidão	e	atualização;	conservação	
dos	dados	e	identificação	dos	seus	titulares	apenas	pelo	período	necessário	às	finalidades	da	coleta	

ou	tratamento;	acesso	do	titular	a	informações	sobre	o	tratamento	de	seus
dados;	consentimento;	proporcionalidade;	segurança	da	informação;	prevenção;	responsabilização	

e	prestação	de	contas;	compatibilidade	com	as	finalidades;	limitação	do	tratamento.

Remoção	do	"consentimento"	como	princípio.	Inclusão	do	privacy	by	desing	e	by	default;	inclusão	
da	garantia	da	liberdade	de	expressão,	de	comunicação,	de	informação	e	de	manifestação	de	

pensamento.

Comparativo	entre	os	substitutivos



Direitos	dos	Titulares

"I	–	inviolabilidade	da	intimidade,	da	vida	privada,	da	honra	e	da	imagem;
II	–	indenização	por	dano	material	ou	moral,	individual	ou

coletivo;
III	–	recebimento	de	informações	claras,	completas	e	atualizadas	sobre	a	coleta,	armazenamento	e	

tratamento	de	seus	dados	pessoais;
IV	–	consentimento	livre,	específico,	inequívoco	e	informado	sobre	coleta,	armazenamento	e	

tratamento	de	dados	pessoais,	que	deverá	sempre	ocorrer	de	forma	destacada;
V	–	não	fornecimento	a	terceiros	de	seus	dados	pessoais,	salvo	mediante	consentimento	prévio,	

livre,	inequívoco	e	informado	ou	nas	hipóteses	previstas	em	lei;
VI	–	conhecimento	da	finalidade	do	tratamento	automatizado	dos	seus	dados;

VII	–	exclusão	definitiva,	a	seu	requerimento	e	ao	término	da	relação	entre	as	partes,	dos	seus	
dados	pessoais	em	quaisquer	bancos	de	dados,	ressalvadas	outras	hipóteses	legais	que	incidem	

sobre	a	guarda	de	dados;
VIII	–	oposição	ao	tratamento	dos	seus	dados	pessoais,	salvo	quando	indispensável	para	o	

cumprimento	de	obrigação	legal		ou	contratual;
IX	–	autodeterminação	quato	ao	tratamento	dos	seus	dados,	incluindo	a	confirmação	da	existência	

do	tratamento	de	dados	pessoais,	o	acesso	aos	dados,	a	correção	gratuita	de	dados	pessoais	
inverídicos,	inexatos,	incompletos	ou	desatualizados	e	o		cancelamento	de	dados	desnecessários,	

excessivos	ou	tratados	em	desconformidade	com	o	disposto	neta	Lei;
X	–	aplicação	das	normas	de	defesa	do	consumidor,	tais	como	a	nulidade	de	cláusulas	e	a	proteção	

contra	obrigações	abusivas,	quando	for	o	caso,	na	tutela	da	proteção	de	dados	pessoais;
XI	–	a	facilitação	da	defesa	de	seus	direitos	em	processos	judiciais	ou	administrativos,	admitida	a	

inversão	do	ônus	da	prova,	quando,	a	critério	do	juiz,	for	verossímil	a	alegação;
XII	–	tratamento	não	discriminatório	de	dados	pessoais,	assim	compreendido	aquele	que	causar	

dano	ao	titular	dos	dados	(art.	186,	Código	Civil);
XIII	-	solicitação	de	revisão	de	decisões	tomadas	unicamente	com	base	em	tratamento	

automatizado	de	dados		pessoais	que	afetem	os	interesses	dos	titulares".

"I	-	inviolabilidade	da	intimidade,	da	vida	privada,	da	honra	e	da	imagem;
II	-	indenização	por	dano	material	ou	moral,	individual	ou	coletivo;

III	-	recebimento	de	informações	claras,	completas	e	atualizadas	sobre	o	tratamento	de	seus	dados	
pessoais;

IV	-	consentimento,	quando	necessário;
V	-	o	conhecimento	dos	principais	elementos	e	critérios	considerados	para	a	tomada	de	decisão	

automatizadas	a	partir	de	seus	dados	pessoais,	resguardado	o	segredo	empresarial;
VI	-	cancelamento,	a	seu	requerimento	e	ao	término	da	relação	entre	as	partes,	dos	seus	dados	

pessoais	em	quaisquer	bancos	de	dados,	ressalvadas	outras	hipóteses	legais;
VII	-	oposição	ao	tratamento	dos	seus	dados	pessoais,	salvo	quando	indispensável	para	o	

cumprimento	de	obrigação	legal	ou	contratual;																																																																																											
VIII	-	autodeterminação	quanto	ao	tratamento	dos	seus	dados,	incluindo	a	confirmação	da	

existência	do	tratamento	de	dados	pessoais,	o	acesso	aos	dados,	a	correção	gratuita	de	dados	
pessoais	inverídicos,	inexatos,	incompletos	ou	desatualizados	e	o	cancelamento	de	dados	
desnecessários,	excessivos	ou	tratados	em	desconformidade	com	o	disposto	nesta	lei;

IX	-	a	facilitação	da	defesa	de	seus	direitos	em	processos	judiciais	ou	administrativos,	admitida	a	
inversão	do	ônus	da	prova,	quando,	a	critério	do	juiz,	for	verossímil	a	alegação	ou,	em	se	tratando	

de	relação	de	consumo,	for	o	consumidor	hipossuficiente;
X	-	solicitação	de	revisão	de	decisões	tomadas	unicamente	com	base	em	tratamento	

automatizado	de	dados	pessoais	que	afetem	os	interesses	dos	titulares;
XI	-	acesso	a	informações	claras,	completas	e	atualizadas,	sobre	o	tratamento	de	seus	dados	

pessoais,	respeitados	o	segredo	empresarial.
Parágrafo	único.	Toda	pessoa	natural	tem	assegurada	a	titularidade	de	seus	dados	pessoais,	
garantidos	os	direitos	fundamentais	de	liberdade,	intimidade	e	privacidade,	nos	termos	desta	

lei".

Acesso	aos	dados Prazo	de	7	dias	úteis	para	atendimento	do	requerimento	do	titular.	Sempre	gratuito.
Prazo	de	30	dias	para	atendimento	do	requerimento	do	titular.	Responsável	poderá	cobrar	taxa	

"razoável"	ou	deixar	de	dar	sequência	aos	requerimentos	quando	"manifestamente	infundados	ou	
excessivos".

Correção	dos	dados Prazo	de	5	dias	úteis	para	atendimento	do	requerimento	do	titular.	Sempre	grauito.
Prazo	de	30	dias	para	atendimento	do	requerimento	do	titular.	Responsável	poderá	cobrar	taxa	

"razoável"	ou	deixar	de	dar	sequência	aos	requerimentos	quando	"manifestamente	infundados	ou	
excessivos".

Direito	do	titular	de	
não	ser	prejudicado	

por	decisões	
automatizadas

"Art.	10.	Toda	pessoa	natural	tem	direito	a	não	ser	excluída,	prejudicada	ou	de	qualquer	forma	
afetada	em	sua	esfera	jurídica	por	decisões	fundamentadas	exclusivamente	no	tratamento	

automatizado	de	dados	voltado	a	avaliar	o	seu	perfil.
§	1º	As	decisões	a	que	se	refere	o	caput	serão	admitidas	no	âmbito	da	celebração	ou	da	execução	
de	um	contrato	acordado	pela	pessoa	natural,	desde	que	sejam	garantidas	medidas	capazes	de	
assegurar	a	possibilidade	de	impugnação,	a	intervenção	humana	imediata	e	outros	interesses	

legítimos	da	pessoa	natural.
§	2º	As	decisões	a	que	se	refere	o	caput	serão	sempre	passíveis	de	impugnação	pelo	titular,	sendo	

assegurando	o	direito	à	obtenção	de	decisão	humana	fundamentada	após	a	impugnação".	

Inexistente.



Consentimento	como	
hipótese	de	

tratamento	de	Dados	
Pessoais

"Livre,	específico,		inequívoco	e	informado	concedido	pelo	titular	dos	dados"																																					
"Art.	13.	O	consentimento	do	titular	deve	ser	prestado	de	forma	apartada	do	restante	das	

declarações	e	dizer	respeito	a	finalidade	legítima,	específica	e	delimitada.
§	1º	O	titular	deve	ter	acesso,	antes	de	prestar	o	consentimento,	a	todas	as	informações	relevantes	

acerca	do	tratamento	dos	seus	dados,	como	a	finalidade,	a	duração,	o	responsável,	suas	
informações	de	contato	e	os	terceiros	a	quem	os	dados	podem	ser	comunicados.

§	2º	O	ônus	da	prova	acerca	do	consentimento	e	da	sua	adequação	aos	critérios	legais	cabe	ao	
responsável	pelo	tratamento	dos	dados.

§	3º	O	consentimento	pode,	a	qualquer	momento	e	sem	ônus,	ser	revogado.
§	4º	Qualquer	alteração	relativa	à	finalidade,	à	duração,	ao	responsável	ou	a	outro	elemento	

relevante	do	tratamento	de	dados	depende	da	renovação	expressa	e	informada	do	consentimento	
pelo	titular".

"Manifestação	inequívoca,	pela	qual	o	titular	concorda	com	o	tratamento	de	seus	dados	pessoais	
para	uma	finalidade	específica"																																																																																																																										

"Art.	12.	O	consentimento	do	titular	deve	estar	relacionado	a	uma	finalidade	legítima,	sendo	nulas	
as	autorizações	genéricas	para	o	tratamento	de	dados	pessoais.																																																																

§	1º	O	consentimento	do	titular	deve	ser	prestado	de	forma	apartada	de	outros	assuntos,	em	um	
formato	inteligível	e	facilmente	acessível,	usando	linguagem	clara	e	simples.

§	2º	Se	o	tratamento	para	um	fim	diverso	daquele	para	o	qual	os	dados	pessoais	foram	coletados	
não	se	baseia	no	consentimento	do	titular	de	dados,	o	responsável	pelo	tratamento	deve,	para	

assegurar-se	de	que	o	tratamento	para	outro	fim	seja	compatível	com	a	finalidade	inicial	da	coleta,
adotar	medidas	adequadas	e	compatíveis	com	os	princípios	e	garantias	desta	lei,	nos	termos	do	

regulamento,	entre	as	quais	técnicas	de	pseudonimização	do	dado.
Art.	13.	O	titular	deve	ter	acesso	a	todas	as	informações	relevantes	acerca	do	tratamento	dos	seus	
dados,	como	finalidade,	duração,	identificação	do	responsável	e	suas	informações	de	contato	e	

terceiro	a	quem	os	dados	forem	comunicados.
§	1º	O	ônus	da	prova	acerca	do	consentimento	e	da	sua	adequação	aos	critérios	legais	cabe	ao	

responsável	pelo	tratamento	dos	dados.
§	2º	O	consentimento	pode,	a	qualquer	momento	e	sem	ônus,	ser	revogado.

§	3º	Qualquer	alteração	relativa	à	finalidade,	à	duração,	ao	responsável	ou	a	outro	elemento	
relevante	do	tratamento	de	dados	depende	da	renovação	expressa	e	informada	do	consentimento	

pelo	titular.	

Bases	legais	para	
Tratamento	de	Dados	

Pessoais

I	–		consentimento;
II	-	na	execução	de	um	contrato	ou	na	fase	pré-	contratual	de	uma	relação	em	que	o	titular	seja	

parte;
III	–	quando	necessário	para	o	cumprimento	de	obrigação	legal	pelo	responsável;

IV	–	quando	realizado	exclusivamente	no	âmbito	da	pesquisa	jornalística,	histórica	ou	científica	sem	
fins	lucrativos	e	desde	que	sejam	tomadas	medidas	adicionais	de	proteção;

V	–	quando	necessário	para	a	realização	de	atividades	específicas	de	pessoas	jurídicas	de	direito	
público,	mediante	decisão	motivada,	e	desde	que	a	obtenção	do	consentimento	represente	

obstáculo	à	consecução	do	interesse	público;
VI	–	quando	necessário	para	tutela	da	saúde	ou	proteção	da	incolumidade	física	do	titular	ou	de	

terceiro;
VII	–	quando	necessário	para	garantir	a	segurança	da	rede	e	da	informação;																																								

VIII	–	quando	necessário	para	atender	aos	interesses	legítimos	do	responsável	pelo	tratamento	ou	
do	terceiro	a	quem	os	dados	sejam	comunicados,	desde	que	não	prevaleçam	sobre	os	interesses	ou	

os	direitos	e	liberdades	fundamentais	do	titular	dos	dados.

Exclusão	do	item	"V"	e	inclusão	da	seguinte	justificativa:	"para	o	exercício	regular	de	direitos	em	
processo	judicial	ou	administrativo".



Regras	especiais	para	
o	Tratamento	de	
Dados	Sensíveis

"Art.	15.	É	proibido	o	tratamento	de	dados	pessoais	sensíveis,	salvo:
I	–	quando	o	titular	ou	seu	representante	legal	consentir	de	forma	específica	e	expressa;

II	–	quando	for	necessário	para	o	cumprimento	das	obrigações	e	dos	direitos	do	responsável	no	
domínio	da	legislação	do	trabalho;

III	–	quando	o	tratamento	for	efetuado,	no	âmbito	das	suas	atividades	legítimas	e	com	as	garantias	
adequadas,	por	fundação,	associação	ou	qualquer	outra	entidade	sem	fins	lucrativos	de	caráter	

político,	filosófico,	religioso	ou	sindical,	quando	o	tratamento	estiver	relacionado	aos	seus	
respectivos	membros	ou	às	pessoas	que	com	ele	mantenham	contatos	periódicos	ligados	às	suas	

finalidades,	vedado	o	seu	acesso	por	terceiros	sem	o	consentimento	do	titular;
IV	–	nas	hipóteses	previstas	nos	incisos	III	a	VI	do	art.	12	desta	Lei.

§	1º	O	consentimento	de	que	trata	o	inciso	I	será	realizado	por	meio	de	manifestação	apartada	em	
relação	ao	tratamento	dos	demais	dados	pessoais,	devendo	o	titular	ser	informado	prévia	e	

extensivamente	acerca	da	natureza	sensível	dos	dados.
§	2º	Não	se	admitirá,	em	nenhuma	hipótese,		o	tratamento	de	dados	com	o	propósito	de	prejudicar	

o	titular,	devendo	os	responsáveis	pelo	tratamento	adotar	medidas	específicas	de	segurança.
§	3º	Regras	suplementares	de	segurança	para	o	tratamento	dos	dados	pessoais	de	que	trata	o	
caput	serão	objeto	de	regulamentação	pelo	Poder	executivo,	após	consulta	pública	específica".

"A	autoridade	competente	poderá	estabelecer	medidas
adicionais	de	segurança	e	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	à	privacidade".

Regime	diferenciado	
para	o	Poder	Público

Inexistente. Artigos	17	a	26.

Notificação	de	data	
breach

À	autoridade:	qualquer	incidente	de	segurança	que	possa	acarretar	prejuízo	aos	titulares.	Aos	
titulares:	será	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.

À	autoridade:	qualquer	incidente	de	segurança	que	exponha	os	dados	armazenados	e	tratados	ou	
que	possa	acarretar	prejuízo	aos	titulares.	Aos	titulares:	será	obrigatória,	independente	de

determinação	da	autoridade	competente,	nos	casos	em	que	coloque	em	risco	a	segurança	pessoal	
do	titular.

Hipóses	de	
Transferência	

Internacional	de	
Dados

"Art.	26.	A	transferência	internacional	de	dados	pessoais	somente	pode	ser	realizada	nas	seguintes	
hipóteses:

I	–	para	países	que	proporcionem	o	mesmo	grau	de	proteção	de	dados	previsto	nesta	Lei;
II	–	quando	o	titular,	após	ser	devidamente	informado	do	caráter	internacional	do	tratamento	e	dos	

riscos	existentes	no	tratamento	de	dados	no	país	de	destino,	consentir	de	forma		específica	e	
própria;

III	–	quando	necessário	para	o	cumprimento	de	obrigação	prevista	na	legislação	brasileira;
IV	–	quando	necessário	para	tutela	da	saúde	ou	proteção	da	incolumidade	física	do	titular	ou	de	

terceiro;
V	–	na	cooperação	internacional	entre	Estados	relativa	às	atividades	de	inteligência	e	investigação,	
conforme	previsto	nos	instrumentos	de	direito	internacional	dos	quais	o	Brasil	seja	signatário.

Parágrafo	único.	Autoridade	competente	gerenciará	o	regime	de	autorizações	para	transferência	de	
dados	pessoais	ao	exterior".

"Art.	30.	A	transferência	internacional	de	dados	pessoais	pode	ser	realizada	nas	seguintes	
hipóteses:

I	-	para	países	ou	organizações	internacionais	que	proporcionem	nível	adequado	de	proteção	de	
dados,	conforme	decisão	da	autoridade	competente;

II	-	quando	o	titular,	após	ser	devidamente	informado	do	caráter	internacional	do	tratamento,	
consentir;

III	-	quando	necessário	para	o	cumprimento	de	obrigação	prevista	na	legislação	brasileira;
IV	-	quando	necessário	para	tutela	da	saúde	ou	proteção	da	incolumidade	física	do	titular	ou	de	

terceiro;																																																																																																																																																																			
V	-	quando	a	transferência	resultar	de	compromisso	assumido	em	cooperação	internacional	entre	

Estados;
VI	-	quando	a	transferência	for	necessária	para	execução	de	política	pública	ou	atribuição	legal	do	

serviço	público;
VII	-	quando	o	responsável	pela	transferência,	mediante	autodeclaração,	oferecer	garantias	de	
cumprimento	dos	princípios,	dos	direitos	do	titular	e	do	regime	jurídico	de	proteção	de	dados	

previstos	nesta	lei;	e
VIII	-	quando	a	transferência	for	necessária	para	a	cooperação	jurídica	internacional		entre	órgãos	

públicos	de	inteligência,	de	investigação	e	de	persecução	criminal".



Transferência	de	
Dados	a	países	que	
não	garantem	nível	

adequado	de	proteção

"Será	permitida	quando	o	responsável	oferecer	e	comprovar	garantias	de	cumprimento	dos	
princípios,	dos	direitos	do	titular	e	do	regime	jurídico	de	proteção	de	dados	previsto	nesta	Lei,	na	
forma	de	cláusulas	contratuais	específicas	para	uma	determinada	transferência,	de	cláusulas	

contratuais	padrão	ou	em	normas	corporativas	globais,	nos	termos	do	regulamento".

"Será	permitida	quando	o	responsável	oferecer	e	comprovar	garantias	de	cumprimento	dos
princípios,	dos	direitos	do	titular	e	do	regime	jurídico	de	proteção	de	dados	previsto	nesta	lei,	na	
forma	de	cláusulas	contratuais	específicas	para	uma	determinada	transferência,	de	cláusulas	

contratuais	padrão,	de	normas	corporativas	globais	ou	de	selos,	certificados	e	códigos	de	conduta	
e	adequação	emitidos	por	organismos	de	certificação	qualificados	ou	pela	própria	autoridade

competente	nos	termos	do	regulamento".

Responsabilidade	e	
compliance	em	

proteção	de	dados

"I	-	implementar	programa	de	governança	em	privacidade	que,	no	mínimo:
a)	demonstre	o	comprometimento	do	responsável	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	em	que	se	deu	sua	coleta;

c)	seja	adaptado	à	estrutura,	escala	e	volume	de	suas	operações,	bem	como	à	sensibilidade	dos	
dados	tratados;

d)	estabeleça	políticas	e	salvaguardas	adequadas	a	partir	de	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	à	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;
h)	seja	atualizado	constantemente	com	base	em	informações	obtidas	a	partir	de	monitoramento	

contínuo	e	avaliações	periódicas.
II	-	estar	preparado	para	demonstrar	a	efetividade	de	seu	programa	de	governança	de	privacidade	

quando	apropriado,	e	em	especial,	a	pedido	da	autoridade	competente	ou	de	outra	entidade	
responsável	por	promover	o	cumprimento	boas	práticas	ou	códigos		de	conduta,	os	quais,	de	forma	

independente,	promovam	o	cumprimento	da	Lei".

"Art.	33.	Aquele	que	efetuar	o	tratamento	de	dados	pessoais	responderá,	no	limite	de	sua	
atuação,	pela	reparação	dos	danos	causados	aos	titulares	ou	terceiros,	se,	no	exercício	de	sua	
atividade,	não	tiver	cumprido	as	determinações	desta	lei	ou	da	autoridade	competente	que	lhe	

são	impostas.
Parágrafo	único.	Os	agentes	envolvidos	na	mesma	atividade	de	tratamento	de	dados	que	

provocarem	dano	ao	titular	responderão	solidariamente	por	sua	reparação,	assegurado	o	direito	
de	regresso	contra	dos	demais	àquele	que	reparar	integralmente	o	dano."																																																			

Em	termos	de	compliance,	o	responsável	deverá	implementar	programa	de	governança	em	
privacidade	e	estar	preparado	para	demonstrar	sua	efetivade,	tal	como	já	previsto	no	substitutivo	
anterior.	Além	disso,	regulamento	deverá	dispor	sobre	requisitos	e	procedimentos	mínimos	de	tal	

programa.



Autoridade	
Competente	e	
procedimento	
administrativo

"Art.	30.	A	União	fiscalizará	o	cumprimento	desta	Lei,	apenando	eventuais	infrações	mediante	
processo	administrativo	que	assegure	o	contraditório	e	a	ampla	defesa".

"Art.	35.	A	União	fiscalizará	o	cumprimento	desta	lei,	apenando	eventuais	infrações	mediante	
processo	administrativo	que	assegure	o	contraditório	e	a	ampla	defesa.																																								

Atividades	da	Autoridade	Competente:																																																																																																														
I	-	zelar	pela	proteção	dos	dados	pessoais,	nos	termos	da	legislação;

II	-	fiscalizar	o	tratamento	de	dados	pessoais	e	processos	envolvidos	com	dados	pessoais	visando	
garantir	a	sua	conformidade	aos	princípios	e	regras	desta	lei,	mediante	processo	administrativo	

que	assegure	o	contraditório	e	a	ampla	defesa;
III	-	promover	o	conhecimento	das	normas	e	das	políticas	públicas	sobre	proteção	de	dados	

pessoais	e	as	medidas	de	segurança;
IV	-	promover	estudos	sobre	as	práticas	nacionais	e	internacionais	de	proteção	de	dados	pessoais	

e	privacidade;																																																																																																																																																													
V	-	estimular	a	adoção	de	padrões	para	serviços	e	produtos	que	facilitem	o	exercício	de	controle	

dos	titulares	sobre	seus	dados	pessoais;
VI	-	promover	ações	de	cooperação	com	autoridades	de	proteção	de	dados	pessoais	de	outros	

países,	de	natureza	internacional	ou	transnacional;
VII	-	dispor	sobre	as	formas	pelas	quais	se	dará	a	publicidade	das	operações	de	tratamento;

VIII	-	solicitar,	a	qualquer	momento,	ao	Poder	Público,	informações	acerca	dos	seus	órgãos	que	
realizem	operações	de	tratamento	de	dados	pessoais,	informe	específico	sobre	o	âmbito,	

natureza	dos	dados	e	outras	informações	relacionadas	ao	tratamento	realizado,	podendo	emitir	
parecer	técnico	complementar	para	garantir	o	cumprimento	desta	lei;

IX	-	elaborar	relatórios	anuais	acerca	de	suas	atividades	e	sobre	o	estado	da	proteção	de	dados	
pessoais	no	país;

X	-	realizar	demais	ações	dentro	de	sua	esfera	de	competência,	inclusive	as	previstas	nesta	lei	e	
em	legislação	específica;	e

XI	-	editar	normas	complementares	para	a	proteção	de	dados	pessoais".

Sanções

"Art.	31.	As	infrações	desta	Lei	ficam	sujeitas,	conforme	o	caso,	às	seguintes	sanções	
administrativas,	sem	prejuízo	das	de	natureza	civil,	penal	e	das	definidas	em	normas	específicas:

I	–	advertência,	com	indicação	de	prazo	para	a	adoção	de	medidas	corretivas;
II	–		alteração,	retificação	ou	cancelamento	do	banco	de	dados;

III	–	multa	de	até	5%	(cinco	por	cento)	do	faturamento	do	grupo	econômico	no	Brasil	no	seu	último	
exercício,	excluídos	os	tributos;

IV	–	suspensão,	parcial	ou	total,	das	atividades	de	tratamento	de	dados	pessoais;
V	–	proibição,	parcial	ou	total,	das	atividades	de	tratamento	de	dados	pessoais;

VI	–	intervenção	judicial".

"Art.	37.	Aquele	que	infringir	o	disposto	esta	lei,	fica	sujeito,	conforme	o	caso,	às	seguintes	sanções	
administrativas,	sem	prejuízo	daquelas	de	natureza	civil,	penal	e	das	definidas	em	normas	

específicas:
I	-	advertência,	com	indicação	de	prazo	para	a	adoção	de	medidas	corretivas;

II	-	alteração,	retificação,	bloqueio	ou	cancelamento	dos	dados;
III	-	multa	de	até	2%	sobre	o	faturamento	da	empresa	ou	do	grupo	econômico	no	Brasil	no	seu	

último	exercício,	excluídos	os	tributos,	por	infração,	no	caso	de	reincidência	de	infração	cometida	
que	leve	à	aplicação	das	penalidades	dos	itens	I	e	II;																																																																																																																																		

IV	-	suspensão	parcial	ou	total	das	atividades	específicas	de	tratamento	de	dados	pessoais;
V	-	proibição	parcial	ou	total	das	atividades	específicas	de	tratamento	de	dados	pessoais".

Vacatio	Legis 120	dias	da	publicação 365	dias	da	publicação


