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Comparativo entre as versões do PLS 330 – 

Substitutivo e Proposta do Executivo 

 

• Artigo 1º - na Proposta do Executivo são acrescidos os seguintes objetos ao 
texto da Lei “imagem das pessoas e sua harmonização com a proteção e a 
defesa do consumidor e os princípios da livre concorrência e da livre 
iniciativa”. 

• Art.2º - A Proposta do Executivo fala da aplicação da Lei a pessoas jurídicas 
que ofertem serviços ao público brasileiro diferente do Substitutivo do Projeto, 
que dizia a pessoas jurídicas que ofertem serviços a indivíduos localizados no 
território nacional. 

É prevista ainda nesse artigo uma seção que tratará apenas do tratamento de 
dados pelo poder público, quando no uso de finalidade pública – Capítulo III, 
Seção II. 

Fora ainda retirada a inaplicabilidade da Lei para bancos de dados mantidos 
exclusivamente para o exercício regular da atividade jornalística, embora, esta 
esteja entra as possibilidades de tratamento de dados prevista no art.9º da 
mesma proposta. 

• Art.3º A Proposta do Executivo alterou (i) o conceito de “cancelamento” para 
eliminação definitiva de dados em posse de um responsável; (ii) ao conceito 
de “dado pessoal” fora acrescido o seguinte trecho informação relacionada a 
pessoa natural “razoavelmente identificável, inclusive números identificativos, 
dados locacionais ou identificadores eletrônicos”;  (iii) o artigo ainda insere os 
seguintes conceitos, antes não previstos em seu corpo: 

consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca, 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados 
pessoais para uma finalidade determinada;   

dado desanonimizado: dado que, após tratamento, permite a 
identificação do titular. 

legítimas expectativas do titular: tratamento de dados pessoais 
de maneira compatível com a prática costumeira e 
razoavelmente esperada no contexto fático da coleta de dados 
e na relação do titular com o responsável; 
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responsável: a pessoa natural ou jurídica a quem competem as 
decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. 

• Art.4º A proposta do Executivo continua a prever o consentimento como 
princípio, mas este é somente citado, já que definido em artigo anterior. Na 
Proposta de Substitutivo o consentimento expresso seria apenas para dados 
sensíveis, nesta proposta, devido à palavra concordância, pode-se interpretar 
que todo o consentimento demanda uma ação positiva por parte do titular.  

Ainda, na Proposta do Executivo, fora inserido o seguinte princípio: “o 
desenvolvimento e a adoção de padrões técnicos de tratamento de dados que 
aumentem a segurança e facilitem o controle dos titulares sobre seus dados 
pessoais desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua 
execução”. 

E, fora retirada a seguinte exceção do princípio da conservação de dados por 
período necessário: “Excetua-se do disposto no inciso III a conservação de 
dados por órgãos e pessoas jurídicas de direito público ou realizada para fins 
históricos, estatísticos e científicos”, presente no substitutivo do Projeto. 

• Art.5º O antigo artigo 5º do Substitutivo do PLS 330/13 que tratava do 
tratamento de dados pelo Poder Público, bem como a exigência deste dar 
publicidade ao seu tratamento de dados e de seus políticas de privacidade, fora 
retirado, tendo o texto da Proposta Executiva seguido neste artigo com os 
direitos básicos do titular. 

Em relação aos direitos básicos, a proposta do Executivo excluiu em relação 
ao Substitutivo os seguintes direitos: 

não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, salvo 
mediante consentimento prévio, livre, inequívoco e informado 
ou nas hipóteses previstas em lei; 

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; 

E, acresceu o seguinte direito: 

acesso a informações claras e adequadas, fornecidas pelo 
responsável pelo tratamento, a respeito dos critérios utilizados 
para decisão tomada com base em seus dados pessoais, 
respeitados os segredos comercial e industrial.  
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• Art.6º da Proposta do Executivo mantém o previsto no art.7º do Substitutivo 
que diz respeito ao acesso do titular aos seus dados, alterando o prazo de acesso 
de 07 (sete) dias úteis para 10 (dez) dias úteis e criando a seguinte exceção ao 
acesso: “Não será deferido o acesso a informações sobre tratamento de dados 
quando implicar violação de sigilo à investigação policial e ao segredo de 
justiça”. 

• Art.8º da Proposta, que trata da possibilidade de requerimento de cancelamento 
de tratamento de dados feito de forma inadequada, respectivo art.9º do 
Substitutivo, altera o prazo de retorno de 7 dias úteis para 5 dias úteis. 

• Na Proposta do Executivo foram excluídos os seguintes artigos do Substitutivo 
do PLS 330/13: 

“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. 

Art. 11. Em caso de violação desta Lei, o titular poderá pleitear 
os seus direitos perante as autoridades administrativas 
competentes e o Poder Judiciário. 

Parágrafo único. A defesa dos interesses e dos direitos 
estabelecidos nesta Lei poderá ser exercida 
administrativamente ou em juízo, individual ou coletivamente, 
na forma da lei”. 
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• O Art.9o acresce ao texto do artigo 12, seu respectivo no Substitutivo, as 
seguintes hipóteses de tratamento: 

 

para o exercício regular de direitos em processo judicial ou 
administrativo;  

pela administração pública, para o tratamento e uso 
compartilhado de dados necessários à gestão, regulação, 
inteligência, fiscalização e controle de políticas públicas 
previstas em Leis ou regulamentos; e 

pela administração pública, para garantir a transparência de 
informações de interesse público, nos termos de lei ou 
regulamento. 

• Além disso, é determinada exigência apenas de um consentimento, quando 
este for recorrente, bem como fora previsto que a autoridade competente 
poderá estabelecer medidas adicionais de segurança e que o tratamento de 
dados cujo o acesso é público deverá ser realizado de acordo com os princípios 
desta Lei. 

• Na Proposta do Executivo, fora acrescido o texto do art.10, que trata de um rol 
exemplificativo de hipóteses de legítimo interesse e traz outras especificidades 
e requisitos que o tratamento de dados fundado nesse motivo deva observar. 

• O art.11 da Proposta do Executivo declara nula autorização genérica para o 
tratamento de dados. 

• Foi retirada a proibição de tratamento de dados pessoais sensíveis que havia 
no Substitutivo (art.15 – proibição e exceções). 

• O parágrafo único do art.15 da Proposta do Executivo retirou a seguinte 
exceção de que encerramento implicava em cancelamento, prevista no 
Substitutivo para pesquisa exclusivamente jornalística, histórica ou científica. 

• Na Proposta do Executivo, não se encontram os textos dos seguintes artigos 
do Substitutivo: art.17 (responsabilidade objetiva por tratamento inadequado); 
art.18 (medidas para a proteção dos dados pessoais); art.19 (tratamento de 
dados pessoais para fins de segurança pública). 
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• Na Proposta do Executivo, fora inserida a Seção II, Capítulo III, denominada 
“ Do tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público” – arts.17 a 20, em que 
(i) são definidas as finalidades do tratamento de dados pelo Poder Público; (ii) 
consta que a interconexão de dados sigilosos entre os órgãos e entidades 
públicas deverá ser autorizada expressamente; (iii) é previsto que os prazos 
para os exercícios do direito do titular observarão o disposto em legislação 
específica; (iv) prevê que empresas públicas e as sociedades de economia mista 
que atuem em regime de concorrência terão o mesmo tratamento dispendido 
às pessoas jurídicas de direito privado; (v) consta vedação ao Poder Público de 
transferência de dados pessoais de suas bases a entidades privadas. 

• O artigo 21, da Proposta do Executivo, cria a obrigação ao responsável e ao 
operador de manter por 5 anos os registros das operações de tratamento 
realizadas. 

• O artigo 23 da Proposta do Executivo determina que os responsáveis pelo 
tratamento de dados pessoais poderão formular regras de boas práticas para o 
tratamento. 

• O artigo 24 da Proposta do Executivo acresce às possibilidades de 
transferência internacional de dados a seguinte hipótese: “quando a 
transferência for necessária para execução de política pública ou atribuição 
legal do serviço público”.  

• O artigo 27 da proposta do Executivo diz respeito a responsabilidade solidária 
dos envolvidos no tratamento de dados. 

• O artigo 30 da Proposta do Executivo trata das atribuições da autoridade 
competente pela implementação e fiscalização da referida Lei. 

• O artigo 31 da proposta do Executivo retirou do rol de sanções a intervenção 
judicial. 

• O artigo 32 da Proposta do Executivo acresce ao rol de critérios para a fixação 
de sanção as seguintes disposições: 

O cumprimento ou não do disposto no art. 22 desta lei pelo 
infrator; e 

Se o dano decorreu da transferência de dados pessoais para 
países que não proporcionaram o mesmo grau de proteção 
previsto nesta Lei. 
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• O artigo 34 da Proposta do Executivo retirou do texto a solidariedade pela 
infração entre empresas do mesmo grupo econômico, prevista no artigo 34, do 
Substitutivo. 

• O artigo 37 Proposta do Executivo revoga os incisos VII, VIII, IX e X do art. 
7º da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). 

• O artigo 38 Proposta do Executivo estende a vacatio legis de 180 dias para 1 
ano e prevê, em seu parágrafo único, a elaboração de uma norma de transição. 

 

 


