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Parte 1 - Princípios, conceitos e comandos legais

Apenas dados pessoais
(pessoa física)

Identificada Identificável

Conceito de dados sensíveis

• Origem racial ou étnica
• Saúde
• Vida sexual
• Convicção religiosa
• Opinião política
• Dados genéticos e 

biométricos
• Filiação a sindicatos ou a 

organizações filosóficas, 
religiosas ou políticas

Foi baseada na lei europeia - a 
GDPR Os 10 princípios:

Além da boa fé, é necessário 
atentar-se aos princípios.

1. Finalidade
2. Adequação
3. Necessidade
4. Livre acesso
5. Qualidade dos dados
6. Transparência
7. Segurança
8. Prevenção
9. Não discriminação
10. Responsabilização e 

Prestação de contas

A quem se aplica:

• Tratamento de dados realizado no Brasil;
• Tratamento de dados que tenha por objetivo a 

oferta ou fornecimento de bens e/ou serviços no 
Brasil; ou

• Dados que tenham sido coletados no território 
nacional

A Lei Geral de Proteção de Dados
Lei 13.709/2018
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Parte 1 - Princípios, conceitos e comandos legais

Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais; como as que se referem a: 
acesso - possibilidade de comunicar-se com um dispositivo, meio de armazenamento, unidade de rede, memória, registro, arquivo etc., visando 

receber, fornecer, ou eliminar dados
armazenamento - ação ou resultado de manter ou conservar em repositório um dado
arquivamento - ato ou efeito de manter registrado um dado embora já tenha perdido a validade ou esgotada a sua vigência
avaliação - ato ou efeito de calcular valor sobre um ou mais dados
classificação - maneira de ordenar os dados conforme algum critério estabelecido
coleta - recolhimento de dados com finalidade específica
comunicação - transmitir informações pertinentes a políticas de ação sobre os dados
controle - ação ou poder de regular, determinar ou monitorar as ações sobre o dado
difusão - ato ou efeito de divulgação, propagação, multiplicação dos dados
distribuição - ato ou efeito de dispor de dados de acordo com algum critério estabelecido
eliminação - ato ou efeito de excluir ou destruir dado do repositório
extração - ato de copiar ou retirar dados do repositório em que se encontrava
modificação - ato ou efeito de alteração do dado
processamento - ato ou efeito de processar dados
produção - criação de bens e de serviços a partir do tratamento de dados
recepção - ato de receber os dados ao final da transmissão
reprodução - cópia de dado preexistente obtido por meio de qualquer processo
transferência - mudança de dados de uma área de armazenamento para outra, ou para terceiro
transmissão - movimentação de dados entre dois pontos por meio de dispositivos elétricos, eletrônicos, telegráficos, telefônicos, radioelétricos, 

pneumáticos etc.
utilização - ato ou efeito do aproveitamento dos dados

Uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de 
bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicas no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, 
reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes 
privados



Conscientização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados

A Lei Geral de Proteção de Dados
Lei 13.709/2018

Obrigações e boas práticas:

• Encarregado de proteção de dados (DPO)
• Registro de processamento de dados
• Política de incidente de dados
• Regras setoriais
• Segurança cibernética
• Relatórios de impacto à proteção
de dados pessoais
• Privacy by design
• Privacy by default

Algumas bases legais para 
tratamento de dados pessoais

• Execução de políticas públicas
• Realização de estudos por 

órgão de pesquisa
• Cumprimento de obrigação 

legal ou regulatória
• Consentimento
• Proteção de crédito
• Execução de contrato
• Legítimo interesse
• Proteção da vida do titular ou 

de terceiro
• Processo judicial, 

administrativo ou arbitral
• Tutela da saúde (para 

profissionais específicos)

Penalidades e multas:

1. Advertência
2. Multas de até 50 milhões
3. Publicização
4. Bloqueio dos dados pessoais
5. Eliminação dos dados pessoais
6. Suspensão parcial do banco de 

dados
7. Suspensão do tratamento dos 

dados pessoais
8. Proibição parcial ou total do 

tratamento de dados pessoais
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Muitos enxergam somente 
estes 4 pontos da LGPD.

Enquanto na verdade, 
deveriam se atentar a 

dezenas de pontos.
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8Iniciação e 
Planejamento Monitoramento

Termos de uso  
e politica de  
privacidade

Resposta à 
incidentes

Fase 1 Fase 3

Adequação de 
contratos

Riscos de 
segurança

e privacidade
Publicação 

no site

Programa de 
privacidade

Inventário de 
tratamento de dados

Relatório de Impacto de 
Proteção de Dados

Metodologia usada no 
governo - ISO 27.701

Fase 2

Construção e 
Execução
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Parte 2
A lei aplicada aos processos de pesquisa e gestão 
institucional do Ipea 

Edvaldo Noleto (Encarregado de Dados Pessoais do Ipea)
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Lei 13.709/2018 
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Ativos organizacionais 
envolvidos no tratamento dos

dados pessoais 

Ciclo de vida do dado

Parte 2 – a lei aplicada aos processos de pesquisa e gestão institucional do ipea

Macro processos

 Estudos e pesquisas
 Gestão e governança institucional
 Comunicação institucional
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Categorias de titulares de dados tratados 
pelo Ipea:

(Como CONTROLADOR)

• Servidores públicos ativos e inativos  
(dependentes/pensionistas)

• Bolsistas
• Terceirizados
• Estagiários
• Visitantes
• Outros (autoridades, representantes 

de empresas, solicitantes de 
informações – LAI,...)

(Como OPERADOR)

• Base de dados – estudo/pesquisa 
(contribuintes do fisco, trabalhadores, 
beneficiários da previdência) 

• Dados de agentes públicos –
comunicação institucional

Tipos de dados pessoais

• Dados de identificação pessoal 
• Dados financeiros pessoais
• Características pessoais
• Hábitos pessoais
• Características psicológicas
• Composição familiar
• Interesses de lazer
• Associações
• Processo 

judicial/administrativo/criminal
• Hábitos de consumo
• Dados residenciais
• Educação e treinamento
• Profissão e emprego 
• Registros/gravações de vídeo, 

imagem e voz

Parte 2 – a lei aplicada aos processos de pesquisa e gestão institucional do ipea

Tipos de dados sensíveis

• Origem racial ou étnica
• Saúde
• Vida sexual
• Convicção religiosa
• Opinião política
• Dados genéticos e 

biométricos
• Filiação a sindicatos ou a 

organizações filosóficas, 
religiosas ou políticas



13

Parte 2 – a lei aplicada aos processos de pesquisa e gestão institucional do ipea

Programa de Governança em Privacidade de Dados pessoais – PGP/Ipea
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PGP/Ipea - Ações realizadas 

• Nomeação do Encarregado de Dados  
• Elaboração do PGP/Ipea
• Indicação de Líderes de Privacidade
• Estruturação de equipe de apoio ao Encarregado
• Elaboração de plano de 

comunicação/sensibilização/capacitação

Ações em curso

• Reuniões com Líderes de Privacidade
• Inventário de dados pessoais
• Riscos de proteção levantados

PGP/Ipea - Próximas etapas

• Consolidação do Inventário de Dados
• Proposição/adequação de medidas de segurança e privacidade baseada nos riscos 

levantados - RIPD
• Revisão/implantação de políticas de proteção a dados pessoais (termos de uso, politica 

de Privacidade, politica de segurança da informação, portaria sala de sigilo) 
• Monitoramento do Programa ; gestão dos direitos do titular, gestão de incidentes, 

indicadores de desempenho do programa

PGP/Ipea - Riscos levantados

• Base de dados (pesquisa) não catalogadas pela ASTEC 
• Dados não anonimizados
• Dados copiados para estação de trabalho ou 

dispositivos portáteis
• Privilégios de acesso a dados sem autorização formal
• Dados compartilhados em pastas de rede 
• Dados temporários utilizados para estudos e 

pesquisas não eliminados
• Não rastreabilidade do tratamento do dado
• Dados pessoais sensíveis inseridos no SEI com perfil 

de acesso PÚBLICO; acesso externo; mudança de 
unidade sem atualização de credenciais

Parte 2 – a lei aplicada aos processos de pesquisa e gestão institucional do ipea
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Parte 2 – a lei aplicada aos processos de pesquisa e gestão institucional do ipea

Quais são as medidas de segurança e privacidade a serem observadas/aplicadas no Ipea ?



“A cultura devora a estratégia no café da manha”

Peter Drucker
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