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A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) deve entrar em vigor em 
agosto de 2020. O seu objetivo é re-

gulamentar o tratamento de dados pes- 
soais, inclusive nos meios digitais, visando 

proteger os direitos fundamentais de liberdade 
e de privacidade. Isso exigirá uma nova atitude 
das empresas, e aquelas que não se adequarem 
à nova legislação poderão sofrer sanções ad-
ministrativas, que podem chegar a até R$ 50 
milhões. A lei ainda prevê a possibilidade de 
reparação por danos coletivos em ação judi-
cial pelo descumprimento das obrigações. Em 
face da importância do tema, entrevistamos, a 
seguir, a palestrante e consultora no assunto, 
Selma Carloto, professora de pós-graduação 
da Fundação Getúlio Vargas e autora do livro 
Compliance Trabalhista.

LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE 
DADOS EXIGE NOVO 
COMPORTAMENTO 
DAS EMPRESAS

Quem não se adequar está sujeito 
a multas de até R$ 50 milhões
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QUAL O OBJETIVO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS E QUANDO DEVE ENTRAR EM VIGOR? 

SELMA – Na era da Big Data e com um ambiente de 
globalização que mitiga as fronteiras físicas, a Lei nº 
13.709/2018, denominada Lei Geral de Proteção de Da-
dos, foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de 
Dados da União Europeia, e a principal preocupação 
da legislação brasileira, assim como do regulamento eu-
ropeu, é a proteção da privacidade das pessoas, dos 
titulares de dados. A LGPD entra em vigor em agosto de 
2020, em princípio, já que existe projeto de lei que pode 
prorrogar essa data.

QUAL É O FUNDAMENTO DA LGDP 
E A QUEM SE APLICA?

SELMA – A LGPD tem como fundamento a tutela aos 
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, ao 
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural 
e aos direitos humanos. Ela se aplica ao tratamento de 
dados das pessoas naturais e tem como princípio basilar 
a não discriminação, nos termos do artigo 6, inciso IX, de 
forma expressa, e principalmente diferenciação de dados 
pessoais de dados pessoais sensíveis, que são os de maior 
potencial discriminatório.

Os dados pessoais consistem em informação sobre a 

pessoais sensíveis dizem respeito à origem racial ou étni-

ou político, bem como às informações sobre saúde ou vida 
sexual, dado genético ou biométrico, para identificar 
uma pessoa de forma inequívoca quando vinculados a 
uma pessoa natural.

O campo por excelência de aplicação da Lei Geral de 
Proteção de Dados ocorre nas relações de consumo, 
mas também se aplica às relações jurídicas em geral, 
sempre que há tratamento de dados pessoais e dados 
pessoais sensíveis, inclusive dos trabalhadores, nas rela-
ções de trabalho.

DE ACORDO COM A LGPD, COMO 
RESGUARDAR ESSES DADOS PESSOAIS? 

SELMA – É indispensável a existência de medidas técnicas 
e administrativas aptas a proteger e resguardar as infor-
mações. Os dados pessoais deverão ser apenas tratados por 

pessoas que necessitem dessas informações na realização 
de suas tarefas, limitando-se o tratamento ao mínimo ne-

-
mente, lidam com uma elevada quantidade de dados, com 
armazenamento em softwares e em serviços de nuvem, 
estão sujeitas a ataques cibernéticos e, por isso, devem 

COMO TRATAR ESSAS INFORMAÇÕES 
NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS? 

SELMA – A adequação à LGPD tem início já no processo 
seletivo, perdura durante o contrato e vai até a sua extin-
ção, e as informações podem ainda ser guardadas durante 
o período prescricional. É preciso cuidado para não causar 
qualquer prejuízo aos dados dos trabalhadores, lembran-
do que o empregador trata inclusive de dados pessoais 
sensíveis como atestados médicos, exames admissionais, 
periódicos e coleta a biometria do empregado, por exem-
plo, para o registro eletrônico de ponto. No tratamento, 

-
cessidade e adequação.

No anúncio de vaga de emprego, no qual tem início o trata-
mento dos dados pessoais do candidato, devem ser apenas 
solicitadas as informações indispensáveis à vaga. É preciso 
cuidado para que o tratamento não ofenda o princípio da 
não discriminação, tratando-se dados pessoais sensíveis 
sem consentimento, ou sem base em alguma das demais 
hipóteses autorizadoras de tratamento, salvo quando a na-
tureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, 
assim o exigir, ou for para a tutela e proteção do próprio 
candidato, como, por exemplo, exigência de idade mínima 
para trabalho em atividades perigosas, insalubres ou em 
horário noturno, nos termos do artigo 7º da Constituição 
Federal de 1988, inciso XXXIII. 

“A adequação à 
LGPD tem início já 
no processo seletivo, 
perdura durante o 
contrato e vai até 
a sua extinção”
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SELMA – O transporte público de passageiros coleta 
e trata dados pessoais e pessoais sensíveis, principal-
mente ao cadastrar a biometria – dados sensíveis que 

empresas do setor devem ter cuidado e adotar medidas 
técnicas e administrativas para evitar qualquer prejuízo 
ou lesão aos direitos fundamentais dos passageiros. As 
organizações deverão ainda coletar o consentimento 
inequívoco antes do tratamento e por um ato imposi-

do tratamento dos dados, os quais deverão ser ime-
diatamente eliminados tão logo cesse o tratamento. O 
consentimento pode ser obtido por meio de declaração 
escrita ou oral (gravada), inclusive em formato eletrôni-
co, como sugere o grupo de estudos da União Europeia.

COMO AS EMPRESAS DEVEM SE ADEQUAR 
À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS? 

SELMA – A adaptação não é fácil e as empresas devem 
procurar se adequar o mais rápido possível ou poderá 
ser tarde e as multas poderão chegar a 50 milhões de 
reais por infração, havendo ainda o risco da judicializa-
ção. A empresa deverá seguir todos os passos necessá-
rios, entre os quais mapeamento dos dados, nomeação 
do DPO (profissional responsável por aconselhar e 

LGPD), adoção de medidas de segurança, boas práticas 
e governança para proteger os dados pessoais em trata-
mento, além de elaborar o relatório de impacto à prote-
ção de dados, documento que descreve os processos de 
tratamento dos dados pessoais que possam gerar algum 
risco aos direitos dos titulares e que deve trazer as medi-
das e mecanismos utilizados para mitigar esses riscos.

Esse processo tem três atores: o controlador, o opera-
dor e o encarregado. O controlador é em regra a em-

COMO SE DÁ A AUTORIZAÇÃO DO TRATAMENTO 
DE DADOS NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS? 

SELMA – O consentimento é a primeira delas. Trata-se 
da manifestação livre, informada e inequívoca pela 
qual o titular concorda com o tratamento de seus dados 

pelo titular, que pode escolher os dados a serem for-
necidos, deve ser o mais consciente possível. A pessoa 
não pode ser coagida a consentir e deve sempre ser in-

tratamento, quando possível, com base na obrigação 
legal que dispensa o consentimento, lembrando que o 
empregador trata inclusive dados pessoais sensíveis, 
que têm maior proteção como, por exemplo, atestados 
médicos, exames admissionais e periódicos, e a biome-
tria do empregado para o registro eletrônico de ponto, 
e que estes são autorizados pela obrigação legal, assim 
como o envio dos dados para o eSocial. 

Antes mesmo da execução do contrato de trabalho, é 
necessário adotar alguns cuidados. O ideal, no trata-
mento de um currículo, ou de um processo seletivo, é 
colher o consentimento inequívoco, livre e informado. 

Já o tratamento de dados pessoais sensíveis está pre-
visto no artigo 11 da LGPD e poderá ocorrer na maioria 
das hipóteses autorizadoras de tratamento de dados 
pessoais, salvo algumas hipóteses, como procedimen-
tos preliminares relacionados com o contrato a pedido 
do titular dos dados e o legítimo interesse.

COMO O SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DE PASSAGEIROS DEVE PROCEDER PARA 
PRESERVAR OS DADOS DE SEUS CLIENTES?

"A adequação não é fácil e as empresas devem 
procurar se adaptar o mais rápido possível 

ou poderá ser tarde e as multas poderão 
chegar a 50 milhões de reais por infração, 
havendo ainda o risco de judicialização"
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presa, é quem toma as decisões. O operador é aquele 
que realiza o tramento de dados e que pode ser, por 
exemplo, um fornecedor de serviços de nuvem, que 
apenas armazena dados a pedido do controlador. A 
empresa também deverá nomear um encarregado, que 
corresponde ao DPO no regulamento europeu. Ele será 
o elo de comunicação entre os titulares dos dados e a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

O DESCUMPRIMENTO E A FALTA DE 
ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS PODEM GERAR 
QUE PENALIDADES PARA A EMPRESA? 

SELMA – Além de altas multas, as empresas que não 
estiveram adequadas, com um efetivo compliance, 
poderão sofrer suspensão parcial do funcionamento 
de banco de dados por até seis meses e prorrogável por 
igual período até a regularização da atividade pelo 
controlador; suspensão do exercício da atividade de 

tratamento dos dados pessoais pelo período máximo 
de seis meses, prorrogável por igual período e a proi-
bição parcial ou total do exercício de atividades de 
tratamento de dados.

A legislação prevê, ainda, a possibilidade de reparação 
por danos morais ou patrimoniais individuais ou cole-
tivos, em ação judicial, pelo descumprimento da legis-
lação de proteção de dados, nos termos do artigo 42 da 
Lei nº 13.709/2017, e com a possibilidade de inversão 
do ônus da prova. 

QUAIS PRINCIPAIS DESAFIOS E 
RECOMENDAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO 
DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 
EM ESPECIAL PARA AS EMPRESAS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO?

SELMA – Primeiramente, as empresas devem estar 
atentas e buscar a adequação à nova norma antes de 16 
de agosto de 2020, seguindo alguns passos:

a. Criação de um comitê da Lei Geral de Proteção de 
Dados, para implementar a legislação de proteção 
de dados na organização. 

"A legislação prevê, 
ainda, a possibilidade 
de reparação por 
danos morais 
ou patrimoniais 
individuais ou 
coletivos, em 
ação judicial, pelo 
descumprimento 
da legislação de 
proteção de dados"
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SELMA CARLOTO

é doutora em Direito do Trabalho, professora de 
mestrado na Universidade Alemã de Steinbeis 
e de pós-graduação e de MBA na Fundação 
Getúlio Vargas. Autora do livro Compliance 
Trabalhista da editora LTR, é palestrante em 
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Compliance Trabalhista, Lei Geral de Proteção 
de Dados, Legislação Trabalhista, Terceirização, 
Assédio Moral e Estratégias de Prevenção de 
Passivos Trabalhistas, entre outros. É também 
autora dos livros Manual de Derecho Laboral e 
Interesses Metaindividuais e Ações Coletivas, 
publicados no exterior pela Editorial Quorom.

PERFIL

b. Delegação de responsabilidades a pessoas-chave 
na empresa e que possam repassar conhecimento 
sobre o projeto para as demais áreas da empresa, 
devendo participar deste pelo menos uma pessoa 
de cada área no grupo. 

c. Mapeamento dos dados que a empresa coleta, 
incluindo quais os motivos da coleta, a natureza 

-
sidade, o local onde os mesmos estão armazenados 
e por quanto tempo serão armazenados e quando 
deverão ser deletados. 

d. Nomeação de um encarregado de proteção de 
dados.

e. 
adequados à Lei Geral de Proteção de Dados, já que 
a legislação brasileira prevê uma responsabilidade 
solidária na cadeia de compartilhamento de dados.

f. Criar uma política de privacidade com linguagem 
simples e transparente, o que será fundamental 
para deixar claras as políticas de coleta e retenção 
de dados para os usuários, devendo ser incluída a 
identidade do responsável pelo processamento, o 
período de tratamento dos dados, além do direito, 
a qualquer momento, de revogar o consentimento. 

g. Elaborar o relatório de impacto à proteção de da-
dos pessoais, ferramenta de compliance trazida 
pela Lei Geral de Proteção de Dados.

TREINAMENTOS E PALESTRAS SOBRE A 
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS:

NESSE CONTEXTO, QUAL A 
IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO 
DE SISTEMAS DE COMPLIANCE?

SELMA – A Lei Geral de Proteção de Dados traz uma 
nova ferramenta de compliance, o relatório de impac-
to à proteção de dados pessoais, que contém toda a 
descrição dos processos de tratamento de dados pes-
soais que possam gerar riscos às liberdades civis e aos 
direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguar-
das e mecanismos de mitigação de risco. O relatório de 
impacto à proteção de dados, o qual podemos denomi-
nar RIPD, assim como o Data Protection Impact Asses-
sment ou DPIA, tem como escopo minimizar os riscos 
na proteção de dados. A autoridade nacional analisará 
o caso concreto e tomará as medidas de acordo com o 
tipo e a gravidade da lesão aos dados pessoais e levará 
em conta sempre as medidas adotadas na busca de mi-
tigar os efeitos dos incidentes ocorridos. As boas práti-
cas e a governança também integram os critérios para 
medir a dosagem das sanções.

"As empresas 
devem estar 
atentas e buscar a 
adequação à nova 
norma antes de 16 
de agosto de 2020" @selma carloto

selmacarloto@hotmail.com
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